
40
Bóg poucza i działa przez słowo

Moc słowa Bożego

Dzięki słowom ludzie mogą porozumiewać się między sobą, tworzyć 
relacje i ubogacać się wzajemnie prawdą i pięknem. Często mówi się 
o sile słowa. W czym przejawia się siła słowa Bożego?
Pan stwarzał światło, ziemię i cały wszechświat mocą swojego sło-
wa. Poprzez słowo objawił się pierwszym rodzicom i wezwał ich do 
wspólnoty ze sobą. Słowo Boga było zawsze mocne i skuteczne. Mocą 
słowa Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, zawarł z nimi przymie-
rze i przekazywał im swe obietnice.
Prorocy Starego Testamentu głosili słowo Boże, niosąc Narodowi Wy-
branemu światło prawdy. Umacniało ono wiarę i nadzieję i prowadzi-
ło do spotkania z Mesjaszem.
Boże słowo jest wciąż żywe i aktualne. Jest dla każdego z nas drogo-
wskazem do nieba. Stwórca pragnie, byśmy je przyjęli i by stało się 
ono światłem w naszym codziennym życiu. Aby okazało się skutecz-
ne, konieczne jest nie tylko zrozumienie jego treści, ale także otwarcie 
naszych serc na jego przyjęcie.

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

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogac-
twie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psal-
mami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski 
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Słowo Boże światłem
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Słowo Boże w pełni odsłania się w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym,
który – jako Słowo Wcielone – przez swoje nauczanie, mękę, śmierć, 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie zbawił ludzi. W ten sposób spełniły 
się zawarte w Starym Testamencie obietnice. Nowy Testament utwier-
dza nas w tym, że Chrystus jest pierwszym i ostatnim Słowem Bożym. 
Pierwszym, bo przedwiecznym, a ostatnim – bo przez Niego ostatecznie 
przemówił Bóg, dając nam życie wieczne.

Jezus o sobie powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” 
(J 8, 12). Pan poprzez swoje słowo pragnie obdarzać nas szczęściem 
życia na ziemi i rozświetlać drogę do życia wiecznego.
Chrystus przychodzi do każdego z nas w sakramencie pokuty i Eu-
charystii, abyśmy umocnieni Jego przebaczeniem i miłością mogli 
pokonywać zło i dawać dobre świadectwo życia. Bez Zbawiciela je-
steśmy skazani na błądzenie w ciemności.
Naszą odpowiedzią na Boże słowo jest codzienna modlitwa, przy-
stępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii, a także codzienny 
trud pracy nad naszym charakterem.

Słowo wypełniło się w Jezusie Chrystusie

Bóg przemawia do nas przez Syna

SŁOWNIK
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Słowo Boże światłem śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub 
czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego. Kol 3, 16-17

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. J 1, 1

A słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. J 1, 14

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. Hbr 1, 1-2

Przedwieczny – przymiot Boga, używany 
czasem jako synonim Boga; znaczy: istnie-
jący od wieków, niemający ani początku, 
ani końca.

Słowo Wcielone – Jezus Chrystus (Słowo, 
które stało się Ciałem).

Światło – zostało stworzone przez Boga
i występuje często w znaczeniu symbo-
licznym. Oznacza wtedy samego Boga. 
W Nowym Testamencie prawdziwym świa-
tłem jest Jezus Chrystus i Jego wyznawcy, 
którzy są „synami światłości”, „światłością 
świata”, jeśli postępują zgodnie z wolą Zba-
wiciela.

Ciemność– zjawisko charakteryzujące się 
brakiem światła, właściwym nocy. W Biblii 
oznacza nieszczęście i śmierć. Ciemności 
symbolizują szatana i złe moce. Grzechy są 
uczynkami ciemności. Spod władzy ciem-
ności uwalnia nas Bóg, przez Chrystusa, 
w którym mamy odkupienie i odpuszczenie 
grzechów.
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1. Dlaczego słowo Boże powinno być światłem w naszym życiu?
2. Co należy czynić, aby słowo Boże było światłem na drodze naszego życia?
3. W jaki sposób możemy każdego dnia dawać świadectwo wierności 
    słowu Bożemu?   

Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć? Ps 27, 1

Panie Jezu, pragniemy, aby nasze życie
było przepełnione Twoim światłem prawdy.
Chcemy zaufać Twojemu słowu i być mu wierni.
Panie Jezu, chcemy być gotowi
przyjąć wszystko bez lęku.
Pragniemy Twego światła na drodze naszego życia.

Poznaję Boga, 
aby Go kochać

Żyję słowem Boga

Pracuję nad własnym 
charakterem

rela-5-1.indd   116 6/27/12   11:54:41 AM



117

Cała mądrość od Pana pochodzi,
i z Nim jest na wieki. Syr 1, 1

Modlę się słowami
Pisma Świętego

Uczę się podejmować 
mądre decyzje

Kształtuję dobre 
relacje z bliźnimi

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie,
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają (…). 
Mdr 6, 12
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