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Do czego służy
Pismo Święte?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Jak dobrze, że nie milczysz. Jak wspaniale, że jako Bóg
znalazłeś taki sposób komunikowania, który my, ludzie,
rozumiemy! Pozwól nam Cię rozpoznawać w naszych
sercach i umysłach. Mamy słowa pochodzące od Ciebie
i dlatego wiemy, co chcesz nam przekazać. Oświeć,
uzdrów i uwolnij nas przez Twoje Boże słowo.
Amen.

BIBLIA

Mt 4, 4

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.

Jezus odpowiedział kusicielowi: „Napisano: «Nie samym chlebem
żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga»”.

Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

16

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je,
modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane.
Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas
orędzie Boże. [109-119, 137]
Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna.
Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością
i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać
właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę
kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy:
do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary
Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą
żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło.

1. Dlaczego należy się modlić przed lekturą Pisma Świętego?
2. Co Jezus ma na myśli, gdy mówi: „Ja jestem drogą i prawdą,
i życiem” (J 14, 6)? Zastanówcie się, dlaczego nie mówi np.
„Ja mówię prawdę…”.
3. Jaki jest wasz ulubiony fragment Pisma Świętego,
który szczególnie mocno do was przemawia?
4. Jak możecie bardziej włączyć Pismo Święte w swoją
codzienność?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Jeżeli nie macie jeszcze Pisma Świętego, postarajcie się je kupić
lub poproście, aby ktoś je wam podarował.
Traktujcie Pismo Święte z szacunkiem. Nie stawiajcie go niedbale
na regale z innymi książkami. Połóżcie je w takim miejscu, gdzie
codziennie będziecie mogli przynajmniej rzucić na nie okiem.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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