Boží slovo – znát a žít jej
přesun na faru, večeře a sdílení
úvodní modlitba – bude probíhat způsobem, že každý za něco buď poděkuje, nebo poprosí,
v kolečku poputuje zapálená svíčka
ZNÁT
Myslím si, že znát Písmo svaté na 100% není možné. Ale důležité je snažit se ho co nejvíce
poznávat. Aneb jak říká sv. Jeroným: „Vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista.“. Proto si
ho alespoň trochu přiblížíme.
Bible - pochází z řeckého slova biblia - kniha - knihy. Bible je soubor knih. Dělíme ji na Starý a
Nový zákon. Starý Zákon pojednává o příběhu národa a Nový Zákon je příběhem Člověka.
Bibli nejde brát jako učebnici historie, biologie nebo fyziky. Nejsou v ní historicky přesné
údaje nebo přírodovědecké fakta. Její autoři byli také dětmi své doby. Žili v jiné kultuře a
měli jiné vzdělání. Přesto v Písmu svatém najdeme s jistotou všechno, co potřebujeme vědět
o Bohu a o cestě ke spáse. Je to učebnice duchovního života. Ale také nelze ji jen brát
s úmyslem: „tak, teď si přečtu Bibli“. To by nás brzy přestalo bavit.
Nyní si zopakujeme, co po nás chtějí, abychom znali, v náboženství a to, jak se dělí Písmo :)
Kolik knih má Starý Zákon? (46) A dělí se na knihy?(historické, prorocké a poučné) Kolik knih
má Nový Zákon?(27) A jak se ty knihy dělí?(evangelia a Skutky, listy neboli epištoly a Zjevení
Janovo)
aktivita – scénky – rozdělení se do dvojic, popř. malých skupinek – každá dvojice si vybere
jeden příběh z Písma a zkusí ho předvést, ostatní hádají
JAK PÍSMO ČÍST A ŽÍT
První si přečteme, co nám říká Youcat o tom, jak správně číst Bibli. (Youcat č. 16)
Takže, co nám Youcat říká? Ano, měli bychom Písmo číst za pomocí Ducha Svatého, jinak by
se mohlo stát, že jej špatně pochopíme. Bůh ho sám napsal skrze obyčejné lidi pomocí Ducha
Svatého.
Bible je svědectví o tom, že člověk je Božím stvořením a že Bůh člověka miluje. Uvnitř našeho
srdce jsme stále lidmi, kteří touží po radosti a štěstí, po lásce. A Bůh, který zná srdce člověka,
na tuto touhu odpovídá svým slovem. V Bibli najdeš mnoho svědectví o tom, že Bůh byl, je a
bude člověku blízko, že nás nepřestane mít rád. Když Boží slovo od tebe něco žádá, když chce
něco změnit v tvém životě, je to opravdu pro tvé dobro. Číst Písmo znamená jít si pro radu
k Ježíši. Písmo nepatří do minulosti. Pán nemluví v minulém čase, ale v přítomném, mluví
s námi dnes, dává nám světlo, ukazuje nám cestu života, dává nám zakoušet své společenství
a tak nás otvírá pokoji. Bible je Božím milostným dopisem, jehož adresátem je každý z nás.

Co znamená žít jej? Podle mě to znamená žít a chovat se tak, jak to po mě Bůh chce.
Nejenom se modlit za to, abychom žili tak, jak Bůh chce, ale abychom se i tak snažili žít.
A proč vlastně? Tak o tom si opět přečteme v Youcatu. (Youcat 11)
Je to kvůli tomu, že je to Boží vůle, abychom jeho slovo hlásili celému světu.
Lectio divina – jakýkoliv úryvek s myšlenkou – např. jedno čtení z dnešního dne
(1 Kor 13, Řím 8, 1 Kor 12,…) nebo i žalm
píseň a prosba k Duchu Svatému
úryvek nejdříve přečtou tři lidé nahlas (dvě holky a kluk vs. dva kluci a holka – střídat holka,
kluk, holka…), poté bude následovat čas, ve kterém bude mít každý možnost si to pro sebe
přečíst potichu ještě několikrát
po chvíli ticha následuje kolečko, kdy každý řekne, co ho zaujalo, oslovilo, a řekne nějakou
myšlenku, co ho k tomu napadla - možnost rozvíjet nad myšlenkami i diskuzi
modlitba – reakce na úryvek, myšlenky (díky, prosby, chvály) - pokud bude k dispozici větší
počet svíček, tak za každou chválu, prosbu či dík se zapálí svíčka
poděkování Bohu za dnešní večer
píseň
myšlenka nakonec - 2 Tim 1,7-8 (Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se
nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh…)
závěrečná slova účastníkům spolča
možnost se sdílet
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