
Spotkanie 5.                                                                                                  Rok I

W mocy Słowa BoŜego

„Celem spotkania jest uświadomienie sobie, Ŝe kaŜdy z nas stoi przed decyzją
przyjęcia lub odrzucenia AUTORYTETU Słowa BoŜego w swoim Ŝyciu, w kaŜdej
jego dziedzinie. Człowiek, który ufa OBIETNICOM BoŜym zawartym w Słowie
BoŜym, znajduje się w zasięgu planu Boga.”

I. Dzielenie się:

● Podzielę się konkretnym zdarzeniem z mojego Ŝycia, w którym byłem
posłuszny Słowu BoŜemu. Jakie były skutki tego posłuszeństwa?

● Jak w moim Ŝyciu doświadczyłem mocy Słowa BoŜego?
● Podzielę się przykładem spełnienia obietnic BoŜych w moim Ŝyciu.

2. Wypisz trzy cechy autorytetu:………………………………………..…
……………………………………………………………………………
3. Co to jest obietnica - napisz definicję…………………….....................
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
II. Praca z Pismem św.
Przeczytam poniŜsze fragmenty metodą Västeras.(tzn metodą trzech znaków: !-
tekst, który jest dla mnie odkryciem, ↑- tekst, który jest wskazówką dla mnie, ?-
tekst dla mnie niezrozumiały).

a) „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi, nie uŜyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iŜ
wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi
z ust moich, nim wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” Iz 55,10-11.

b) „Trzymajcie się mocno Słowa śycia, abym mógł być dumny w dniu
Chrystusa, Ŝe nie na próŜno biegłem i nie na próŜno się trudziłem.”
Flp 2,16.

c) „Ty natomiast trwaj w tym czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma
święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez
wiarę w Jezusie Chrystusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest
i poŜyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do
kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek BoŜy był doskonały,
przysposobiony do kaŜdego dobrego czynu.” 2 Tm 3,14-17.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Pytania do modlitwy osobistej
● Co oznacza dla mnie, Ŝe Słowo BoŜe jest moim autorytetem?

…………………………………………..…………………………………
● Jak się to realizuje w moim Ŝyciu, w konkretnych sytuacjach?

…………..………..…………………………..……………………………
……………………...……………………………………………………...

● Czy wierzę w obietnice zawarte w Słowie BoŜym?
…..…………………………………………………………………………

● Czy w trudnych sytuacjach szukam pomocy i światła w Słowie BoŜym? 
....................................................................………………………………………

● Jaką wartość ma dla mnie uzyskana odpowiedź?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Sytuacja, w której doświadczyłem mocy Słowa z mojej przedłuŜonej modlitwy,
w tym miesiącu. Zapiszę i podzielę się nią na spotkaniu w grupie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3. Poszukam tekstu Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu BoŜym Dei Verbum,
Soboru Watykańskiego II i zapoznam się z jej treścią. Jak nie znajdę, to przemyślę
podany fragment:

„Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny, w nadmiarze swej miłości zwraca się
do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą
i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa
wewnętrznie ze sobą powiązane, tak Ŝe czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyraŜone; słowa zaś
obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą.”

„Skoro zaś juŜ wielokrotnie i wie1u sposobami Bóg mówił przez Proroków, « na
koniec w tych czasach przemówił do nas przez Syna ».”

„Bogu objawiającemu naleŜy okazać « posłuszeństwo wiary », przez które człowiek
z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując « pełną uległość rozumu i woli
wobec Boga objawiającego » i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane.”

Dei Verbum, 1.


