Luty 2018. KONFERENCJA: BIBLIA – SŁOWO ŻYCIA
BIBLIA JEST KSIĘGĄ SŁOWA BOŻEGO, KTÓRE JEST ŚWIATŁEM ŻYCIA - CODZIENNIE CZYTAM I ROZWAŻAM
SŁOWO PANA, ABY Z POMOCĄ DUCHA ŚWIETEGO REALIZOWAĆ JE W SWOIM ŻYCIU.

1.

Rz 10,8-17 – Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Słowo Boże to Jezus – Słowo stało się Ciałem..
Oczywiście Biblia powstawała przez wieki, natchnieni przez Boga mężowie pisali księgi, które zebrane w kanon
Starego i Nowego Testamentu stanowią Pismo Święte, które jest Słowem Pana.

2.

Hbr 1, 1-2 – Bóg mówi do nas na różne sposoby. Mówi przez świat stworzony, mówił wielokrotnie przez
proroków – przemówił przez Syna – Jezusa Chrystusa. Dziś mówi do nas przez Słowo Biblii.
Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa odczytujemy fragmenty Pisma Świętego i słuchamy co mówi do nas Pan.
Uczniowie Jezusa doskonalą się w wierze studiując historię zbawienia zapisaną w Księgach Starego i Nowego
Testamentu, aby rozpoznać jak dziś Bóg prowadzi nas w życiu – co mówi do Nas i do czego nas wzywa.

3.

2Tm 3,14-17 – Pismo Święte towarzyszy nam od dziecka. Dlatego codziennie powinniśmy czytać, rozważać
fragmenty Pisma Świętego, słuchając Słowa i odpowiadając Bogu w naszych modlitwach. Papież Franciszek
zachęca nas, abyśmy zawsze mieli przy sobie mały egzemplarz Pisma Świętego, często do niego zaglądali i nie
rozstawali się z nim. Tu szukamy światła, mądrości i umocnienia aby się doskonalić na drodze do świętości.
Gdy przychodzimy na spotkanie wspólnoty na samym początku otrzymujemy karteczkę ze Słowem Pana do
odczytania, to tak jakby Pan tym słowem witał nas, gdy gromadzimy się razem na uwielbieniu. Gdy jesteśmy
razem we wspólnocie i wielbimy Pana – w centrum jest Słowo Boże. Odczytujemy fragment Pisma Świętego i w
ciszy rozważamy, zastanawiamy się co mówi do nas, do mnie Pan.

4.

Hbr 4, 12-13 Tak powinno być w codziennej osobistej modlitwie, gdy odczytujemy tekst Pisma Świętego w
Namiocie Spotkania. Osobista modlitwa nie może być bez Słowa Bożego. Tak również jest w grupce, gdy
wspólnie modlimy się, czytamy i pochylamy się nad fragmentem Pisma Świętego zastanawiamy się i dzielimy
tym co mnie uderzyło, zachwyciło w tym słowie - nazywamy to dzielenie się Słowem Bożym. Zachęcamy
również, aby czytać całe księgi Pisma Świętego. Nie koniecznie od pierwszej księgi (Ks. Rdz), tak aby poznawać
bogactwo Biblii, historię Izraela w której realizuje się historia zbawienia.

5.

Jk 1, 21-25 Lectio Divina to modlitewne czytanie Pisma Świętego. Ta metoda jest szeroko proponowana w
różnych wspólnotach – u nas też. Zachęcam i ponawiam, aby zainteresować się i nabyć zestaw krótkich filmów
pomocnych do Lectio Divina w tytule „Nowa Jakość Życia”. Na cały rok mamy pomoc, aby uczyć się zgłębiać
Słowo Pana – Ewangelię z Eucharystii niedzielnej. Ja na stronie Wody Życia umieszczam już od lat komentarz do
poszczególnych Niedziel – czytań z liturgii eucharystycznej. Zachęcam, aby zainteresować się i przesłuchać
mojego krótkiego komentarza dotyczącego zbliżającej się niedzieli. Od kilku lat prowadzimy w naszym
duszpasterstwie spotkania Biblijne raz w miesiącu – w sobotę. Są to bardzo interesujące wykłady z Pisma
Świętego, które są pomocne w odczytywaniu Słowa Bożego. Te spotkania zostały zainicjowane przed laty w
naszej wspólnocie. Prowadzi je Pani dr hab. Barbara Strzałkowska, która jest nauczycielem akademickim.

6.

Formacją życia chrześcijańskiego opiera się na Słowie Bożym. Być uczniem Jezusa to słuchać Mistrza, który
mówi do nas, a gdy go słuchamy mamy wprowadzać w czyn naszego życia to co on mówi. Jk 1, 21-25 To jest cała
nasza formacja. W sakramentach świętych, w których przychodzi do nas Pan potrzebna jest żywa wiara, która
rozbudza się w nas przez lekturę Pisma Świętego w tak zwanej Liturgii Słowa.
Dla mnie punktem zwrotnym w życiu było gdy na wiosnę 1965r za namową pewnego zakonnika kupiłem Biblię
Tysiąclecia i zacząłem ją czytać. To był nowy rozdział w moim życiu. Rzeczywiście Biblia jest żywą księgą
naszego życia. Tam jest wpisane moje imię, moje posłannictwo, moje przeznaczenie. Tam znajduje jak mam żyć
jak podejmować właściwe decyzje, jak podążać do świętości. Gdy otwieram Biblię modlę się najpierw do Ducha
Świętego, abym czytając usłyszał najpierw Słowo Pana. Biblia za natchnieniem Ducha Świętego powstała. Trzeba
ją czytać z pomocą Ducha Świętego. Odczytując stawiam sobie klika pytań:
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1.

Co mówi mi słowo Boże o Bogu, jaki obraz Boga wyłania się z tekstu

2.

Co mówi o człowieku? Co mówi o mnie, kim ja jestem?

3.

Jakie obietnice daje mi Bóg?

4.

Do czego Bóg mnie wzywa?

Trudno mi sobie wyobrazić moje życie bez Pisma Świętego, jak również życie każdego chrześcijanina. Trudno mi
sobie wyobrazić wspólnotę, która nie odczytuje Pisma Świętego – nie jest wspólnotą. Słowo Pana wnosi w moje
życie światło, poznanie prawdy i jest pokarmem na drodze i umocnieniem, zachętą i wezwaniem, przestrogą i
ukierunkowaniem. Słowo Boże to sam Jezus, który jest Słowem Ojca. Jest Słowem, które stało się Ciałem w
Eucharystii, jest Słowem, które przenika mnie do głębi na drodze mojego nawrócenia. Jest Słowem, które pozwala
mi rozpoznać jaka jest wola Boża dla mnie. Zachęcam was i proszę, abyście nie rozstawali się z Biblią, abyście
czytali ją, rozważali i nią się modlili. To jest księga naszego życia. Amen.
PLAN SPOTKANIA:
1.

Uwielbienie:
Modlitwa do Ducha Świętego…
Chcę wywyższać Imię Twe…
Ps 119, 105-112
Święte Imię Jezus… języki, uwielbienie litanijne
J 1, 1-14
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego…

2.

Dzielenie się: Co w ostatnim czasie Pan zrobił dla Ciebie – a co Ty zrobiłeś dla Pana?
Jezus Najwyższe Imię...

3.

Słowo Rz 8,8-17
Konferencją Ks. Roman
Pogłębienie - Jak sobie radzisz z codziennym czytaniem Pisma Świętego i co do Ciebie Pan powiedział w
ostatnim tygodniu? Co aktualnie czytasz w Biblii?
Modlitwa:
Jak dobrze jest dziękować … - dziękczynienie…
Łaską jesteśmy zbawieni…- prośby …
Wiele jest serc …- wstawiennictwo…
Ojcze Nasz …
Jezu jedyny Pasterzu …

LEKTURA :
Roman Brandstaetter –Krąg Biblijny
Nowa Jakość Życia – Lectio Divina – www.NowaJakoscZycia.pl zakupić i systematycznie korzystać
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