Stretko SNOV 1
Téma: Sväté písmo
1. SPOZNAJ
Sväté písmo – Božie slovo
Sväté písmo je najpredávanejšou knihou všetkých čias, ale to z nej nerobí tú
najvzácnejšiu knihu na svete. Mnoho ľudí považuje Bibliu za zbierku fantastických príbehov,
v ktorých ryby jedia ľudí, voda sa premieňa na víno a z pár chlebov sa najedia tisíce ľudí. Iní
ju považujú za zbierku pravidiel a zákazov. Ďalší zase nedokážu pochopiť, ako môže tisícky
rokov stará kniha súvisieť s ich životom v 21. storočí.
Biblia je aktuálna
Sväté písmo je Božie slovo – Slovo Boha, ktoré nám dáva život. Ježiš povedal: „Človek bude
žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4). Záver verša je
v prítomnom čase, teda Biblia je ako prameň, ktorý vždy, aj teraz v roku 2020, chrlí živú
vodu. Boh chce s nami neustále komunikovať, a to v prvom rade cez svoje Slovo. Biblia –
Božie slovo, je vždy aktuálna a má nám čo povedať aj dnes.

➡️ Sväté písmo môže nadchnúť aj neveriaceho (youtube, 4 min)
Biblia je inšpirovaná Bohom

Biblia je skutočné Božie slovo. Písmo je 100% dielom človeka, ale je 100% inšpirované
Bohom, Duchom Svätým. Božie autorstvo spočíva v tom, že Boh použil pri písaní biblických
textov ľudských autorov tak, aby pod jeho priamym vplyvom, pôsobením a vedením
napísali všetko to a len to, čo chcel on. To znamená, že čo hovorí Písmo, to vlastne hovorí
Boh.
Ak verím, že Biblia je Bohom inšpirovaná, potom by mala byť studňou mojej viery a môjho
konania. Bibliu môžeme považovať za návod pre život.
Biblia je neomylná (čo sa týka spásy)
Dôsledkom Božieho pôvodu biblických spisov a Božieho zjavenia je neomylnosť Svätého
písma. Spočíva v tom, že v ňom nie je nijaký omyl ani klam, pokiaľ ide o učenie, od
ktorého závisí spása človeka. Bezpečne, verne a bez omylu učí pravdu, ktorú chcel mať
Boh vo Svätom písme zaznačenú na našu spásu. Neomylnosť Písma však neznamená, že v
Biblii niet omylu z hľadiska historických alebo prírodných vied.
Určité veci sú v nej popísané celkom jasne: hovorí, ako sa zachovať napríklad v práci či
podnikaní, ako žiť rodinný život a pod. Niektorí ľudia hovoria, že nepotrebujú žiadnu
zbierku pravidiel, ktoré len obmedzujú a oberajú o slobodu a radosť zo života. Boh však
nestanovil pravidlá na to, aby nás obmedzoval, ale nastavil mantinely, medzi ktorými sa
môžeme pohybovať slobodne a bezpečne. Keď povedal nezabiješ alebo nescudzoložíš,
vedel, že ak sa ľudia dopustia takých vecí, nebudú šťastní, ale budú trpieť.

Biblia je prostriedok na spoznávanie Ježiša Krista
Svätý Hieronym vravel: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Ak chceš vedieť, čo má Ježiš
rád, čo sa mu páči, a čo nie, čítaj Bibliu. Je je ľúbostným listom od Boha, v ktorom nám
ukázal, ako môžeme cez Ježiša Krista nadviazať vzťah s Bohom Otcom.
Niekedy ľudia študujú Bibliu, ale nedochádza u nich k nijakej zmene. Pokiaľ pri čítaní Písma
nestretneme Ježiša, potom to nemá veľký zmysel. Nečítaj Bibliu ako historický opis
dávnych udalostí, ale ako slová, ktoré ti hovorí Boh.
Čítanie Biblie ti posilní vieru, naplní ťa nádejou, radosťou a láskou a bude pre teba posilou
aj v ťažkých životných okolnostiach. Pobyt v Kristovej prítomnosti a počúvanie jeho hlasu
spôsobí, že sa začneš naňho podobať. Keď sa jeho slovo v tebe zakorení, premení ťa na jeho
obraz.

➡️ Ak nečítam Bibliu, môj duch je podvyživený (youtube, 5 min)
Ako čítať Bibliu?

Existuje viacero spôsobov a metód, ako čítať Bibliu. Nájdi si tú, ktorá ti bude vyhovovať
najviac. Netráp sa, ak nebudeš hneď všetkému rozumieť. Uvedom si, že pisatelia Biblie boli
tiež ľuďmi svojej doby a žili v úplne odlišnej kultúre. Aj napriek tomu Boh môže k tebe cez
tieto texty hovoriť. Biblia pre teba nemusí byť nezrozumiteľná, hrubá kniha, ktorá nijako
nesúvisí s tvojím reálnym životom
Ak si aj doteraz Bibliu nečítal vôbec, niečo z nej už poznáš. Príbeh o narodení Ježiša,
udalosti Veľkej noci, určite sú ti známe niektoré postavy Starého i Nového zákona
(Abrahám, Mojžiš, Šalamún, apoštoli…) a niečo sa na teba nalepilo aj na náboženstve či pri
počúvaní v kostole.
Pre začiatočníkov je dôležité, aby si uvedomili, že Biblia nie je obyčajná kniha, ktorá sa
hladko číta od prvej po poslednú stranu. Je to vlastne knižnica alebo zbierka kníh,
napísaných rôznymi autormi v niekoľkých jazykoch v rozpätí 1500 rokov. Je akousi „kolískou
Krista“, lebo celé biblické dejiny a proroctvá v konečnom dôsledku poukazujú na Ježiša.
Takže každé čítanie Biblie by sa malo začať evanjeliami – radostnou zvesťou o Ježišovi.
Evanjelium podľa Marka je rýchle, ľahko čitateľné na začiatok. Evanjelium podľa Jána sa viac
sústreďuje na to, čo Ježiš hovoril o sebe. Keď budeš mať prelúskané všetky evanjeliá,
môžeš prejsť na Skutky apoštolov (dejiny prvej cirkvi) a potom na listy apoštolov. Tie nás
učia, ako žiť život správneho kresťana.
Keď začneš čítať Starý zákon, čítaj najprv Genesis. Tu sa hovorí o tom, ako Boh stvoril svet,
ako ľudstvo padlo do hriechu a aký to malo dopad na celý svet. Exodus, Levitikus, Numeri a
Deuteronomium môžu byť trochu náročnejšie na čítanie, lebo opisujú zákon, ktorý Boh
ustanovil pre Židov, aby podľa neho žili. K nim sa pokojne vráť neskôr, v každom prípade,
nedaj sa nimi zastrašiť, podobne je to aj s ďalšími knihami opisujúcimi dejiny Izraela a ich
múdrosť.
Pamätaj, že kľúčom k pochopeniu Biblie je pýtať si múdrosť od Boha (Jak 1,5)
prostredníctvom Ducha Svätého. Boh je autorom Biblie a On chce, aby si porozumel Jeho
Slovu.

Jediné, čo na začiatok potrebuješ je chuť. A, samozrejme, Biblia.

➡️ „Ako miluješ Sväté písmo, tak miluješ Boha.“ (sv. Hieronym) (youtube, 6 min)
2. NAUČ SA
Na tejto stránke nájdeš online verziu knihy Youcat. Je to v podstate katechizmus katolíckej
Cirkvi napísaný pre mladých jednoduchým jazykom a formou otázok a odpovedí.
Youcat online
V rámci každého stretka SNOV si v tejto časti budeš mať za úlohu prečítať otázky a
odpovede k danej téme. Ak sa ich rovno aj naučíš, pred záverečným skúšaním to už budeš
všetko vedieť.
K téme o Svätom písme si pozri tieto otázky: Youcat 12 – 19 (str. 18 - 24)

3. OTESTUJ SA
V časti otestuj sa budeš mať za úlohu vyplniť online test (poznáš už z 1. úlohy). Tentoraz
bude rozdiel v tom, že už nebude anonymný a že odpovede budeme pozorne čítať. Pri
vedomostných otázkach si môžeš samozrejme pomáhať informáciami z časti „spoznaj“ aj
odpoveďami z Youcatu.
Online test k téme Sväté písmo (vyplň do 6. novembra 2020)

4. VYSKÚŠAJ
Vzťah ku Svätému písmu si najlepšie vybuduješ tým, keď ho budeš mať stále poruke. Je na
tebe, či sfúkneš prach z Biblie, ktorú máte doma niekde vzadu na poličke (ak vôbec) alebo
sa pustíš do čítania v appke vo svojom smartfóne. Načítanú Bibliu nájdeš dokonca aj na
Youtube.
My navrhujeme skúsiť to práve cez appku, ktorú budeš mať v mobile stále pri sebe.
1.
2.
3.
4.

Stiahneš si ju tu: bible.com/sk/app
Po spustení sa zaregistruj (mailom alebo cez Facebook)
V nastaveniach si stiahni slovenský katolícky preklad
Skúsime začať s plánom čítania celého Evanjelia podľa Marka. Cez tento link sa
pridáš na spoločné čítanie. Každý deň ťa bude čakať v aplikácii úryvok z evanjelia, až
takto postupne prečítaš celé. Môžeš si zapísať aj čo ťa oslovilo.

Spoločné čítanie neznamená, že musíme všetci čítať v rovnakom čase alebo rovnakým
tempom. Bude však povzbudzujúce vidieť, že na to nie si sám, a tiež že môžeš o prečítanom
diskutovať so svojimi kamarátmi alebo s nami animátormi.
P. S.: V záložke Plány nájdeš veľa tém, pokojne si vyber aj iný plán čítania o téme, ktorá ťa
zaujíma. Takéto plány obsahujú aj krátke zamyslenia či povzbudenia.

