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PIERWSZE JEST PIERWSZE

Łk 5, 1-3 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret - 2 zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali
sieci. 3 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Jezus głosi Słowo Życia. Gromadzą się ludzie, cisną się aby usłyszeć – słuchają uważnie.
Wszystko zaczyna się od Słowa.
Słowo jest Życiem, Światłem, Prawdą, Miłością.
Słowo jest Ewangelią – to znaczy Radosną Nowiną o zbawieniu.
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.
Na początku było Słowo – Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo… Słowo stało się Ciałem i
zamieszkało między nami.
Jezus wchodzi do łodzi Szymona – łódź piotrowa jest symbolem Kościoła – i głosi Słowo.
Tłumy cisną się do niego, aby słuchać Słowa Bożego.
Dziś tak samo w łodzi Kościoła jest obecny Jezus i naucza – głosi Słowo – pierwsze słowo to:
Bóg kocha ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan…
Każdy dzień jest zwycięstwem…
Jezus jest Panem…
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Czy pamiętasz gdy przyszedłeś do wspólnoty wszystko zaczęło się od głoszenia Słowa. Spotkania
nasze dokonują się wokół Słowa i taki jest dzisiaj. Bóg mówi do nas – Słowo Życia.
Czy pamiętasz kurs Filip, kurs Alpha, czy jakieś inne ewangelizacje – to wszystko to Jezus, który głosi
Słowo i rodzi się wiara. A może być tak, że to Ty głosiłeś Słowo posłany przez Jezusa bo prowadziłeś
kurs Filip czy kurs Alpha, nauczałeś. Ale to było Słowo Pana.
Pierwsze jest pierwsze. Pamiętasz to pierwsze Słowo – kerygmat?
1) Bóg jest Miłością – kocha ciebie miłością bezwarunkową i bezinteresowną
2) Jesteś grzesznikiem – wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej
3) Jezus przychodzi do grzeszników i dokonuje na krzyżu zbawienia wszystkich
4) Otwórz się – przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela
5) Przyjmij Ducha Świętego
6) Wspólnota – to środowisko życia – twojego wzrostu, rozwoju ku świętości
To pierwsze słowo kerygmat znasz, ale nie wystarczy znać, czytać teksty poszczególnych punktów,
kerygmat ma być w tobie. Ktoś spotyka ciebie, rozmawia i doświadcza miłości Bożej, widzi, że Jezus
jest w tobie Panem, doświadcza działania Ducha Świętego przez ciebie…
Być kerygmatem to być Słowem Pana. Najpierw twoja modlitwa ma być przeniknięta kerygmatem, a
więc twoje spotkanie z Bogiem, uwielbienie miłości Boga, skruchą bo jesteś grzesznikiem,
dziękczynieniem bo jesteś zbawiony przez krzyż Jezusa, wyznaniem że Jezus jest Panem,
przywoływaniem Ducha Świętego i wstawiennictwem za wspólnotę, Kościół, świat. Wszyscy
jesteśmy prorokami Pana czyli Słowo Pana objawia się w nas i przez nas.
1|Strona

Słowo jest jak ogień (Jer 20, 9), jest jak młot (Jer 23,29), jest jak odurzające wino (Jer 23,9), jest jak
ból, niepokój (Jer 4,19), jest jak oblubieniec (Jer 20,7). Wszystko zaczyna się od Słowa.
Jezus jest Słowem Ojca.
Przychodzisz na spotkanie wspólnoty, Słowo Boże jest głoszone, jesteś na rekolekcjach, również
słyszysz Słowo Boże, idziesz na Mszę Świętą i jest liturgia Słowa Bożego.
Jesteś we wspólnocie 20 lat albo dopiero kilka miesięcy i co usłyszałeś? Jakie Słowo do głębi
przeniknęło cię, dotknęło, może powaliło, spowodowało radość, a może lęk, olśnienie, zachwyt?
Jak przyjąłeś to Słowo? Jak przyjmujesz Słowo Boże? Które Słowo Boże powaliło cię, zdenerwowało?
A które było jak miód, jak blask miłości? Czy czytasz codziennie Słowo Boże? Czy lubisz to robić?
Czy modlisz się Słowem Bożym? Czy masz zawsze przy sobie Biblię do której zaglądasz w różnych
momentach, jadąc tramwajem, będąc w pracy, na uczelni, w drodze? Czy otwierasz Biblię aby
odczytać kilka wersetów gdy stoisz na rozstaju dróg? Czy pytasz Pana jak masz postąpić w trudnej
sytuacji?
Słowo jest pierwsze, wszystko zaczyna się od Słowa. Październik u nas to czas słuchania Słowa,
intensywnego słuchania, głębokiego słuchania. Proś Ducha Świętego, niech otworzy twoje serce i
niech ożywi Słowo Boże w tobie. Tylko z pomocą Ducha Świętego Słowo zapisane na kartach Biblii
może stać się Życiem twojego życia.
Słowo Boże jest żywe i skuteczne, przenikające aż do głębi… Czy pozwalasz, aby Słowo Boże
przeniknęło cię do głębi? Czy nie stawiasz oporu? Czy nie odrzucasz Słowa? Czy nie banalizujesz?
Samuel, gdy Jahwe Bóg powołał go – nie pozwolił, aby Słowo Pana upadło na ziemię.
Jakub pisze – wprowadzajcie Słowo w czyn, a nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Żyć Słowem to realizować Słowo, wprowadzać w życie codzienne, dostosowywać nasze
postępowanie, konfrontować nasze decyzje, wybory ze Słowem Pana, cały nasz styl życia ma wyrażać
Słowo Boże. Jak to jest u ciebie?
Październik to nadzwyczajny miesiąc misyjny, a misjonarzem jesteś ty i ja. Papież Franciszek
mówi, że wszyscy ochrzczeni są uczniami – misjonarzami. Jesteśmy posłani do świata, do ludzi, aby
dawać świadectwo o Jezusie, aby nieść słowo życia i miłości.
Twoje środowisko – rodzina, sąsiedzi, ludzie z którymi pracujesz, studiujesz, z którymi bawisz się i
spędzasz wolny czas, oczekują spotkania z tobą, Słowa. Tam jesteś prorokiem, tam jesteś
misjonarzem, tam jesteś Słowem Pana.
Proszę was, abyście w grupce porozmawiali i dali świadectwo o Słowie Bożym w waszym życiu. Jak
Bóg przemawia do was i co mówi? Przypomnij sobie początki twoje we wspólnocie, a może Słowo,
które usłyszałeś gdzie indziej? Podziel się Słowem, które spowodowało, że wyszedłeś z kryzysu,
jakbyś wyszedł z grobu. Pomyśl proszę i wyszukaj w Biblii te cytaty Słowa Bożego, które mocno
dotknęły ciebie. Teraz na spotkaniu wróć do tego słowa, podziel się z braćmi i siostrami, podziękuj
Panu, że mówi do ciebie. Pamiętaj, że jesteś misjonarzem posłanym przez Pana tam gdzie jesteś, aby
słowo Prawdy, słowo Miłości dotarło do ludzi, których spotykasz.
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Plan spotkania
1. Modlitwa do Ducha Świętego.

Każdy spragniony…

Ps 19 – modlitwa wersetami
2. Uwielbienie – Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!!!
1 Tes 2,13
Święte imię Jezus… litanijne uwielbienie Jezusa
3. Słowo Boże – J 1, 1-5
Ty Światłość dnia wszedłeś w moje ciemności…
4. Krótkie dzielenie się – Co w te wakacje przeżyliśmy? Co Bóg zrobił dla nas, a co my dla
Niego? ( około 15 min)
Konferencja – ks. Roman
Pogłębienie: Jak Bóg przemawia do ciebie? Podziel się Słowem, które do ciebie przemówiło i
skomentuj jak dotyczy ciebie.
5. Dziękczynienie – Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu… wezwania spontaniczne
6. Prośby – Szukajcie pierw Królestwa Bożego… wezwania spontaniczne
7. Jezu jedyny Pasterzu… Ojcze Nasz … Benedykcja…

Namiot Spotkania to czas spotkania z Bogiem przez Słowo Boże – osobiste spotkanie.
Codziennie otrzymujesz fragment Pisma Świętego dla odczytania i medytacji. Bądź wierny tej
praktyce.
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