Modlitba

Nasýtený Božím Slovom
Veršík:
„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč.“

Milý Bože, ďakujem, že môžeme mať Tvoje Slovo- Bibliu. Som rád/rada, že ju mám aj
ja. Prosím daj mi vždy porozumieť, čo si v nej čítam, aby som mohol byť silným. Daj
prosím, nech je pri mne vždy niekto, kto mi pomôže zodpovedať moje otázky o Tebe
Bože.

Židom 4,12
.......................................................................................................................
Biblický text Peter a Biblia (1.a 2. list Petra)
..................................................................................................................... Amen.
Vedeli ste o tom, že Biblia je najlepšie predávanou knihou všetkých čias? Čo si
myslíte, prečo to tak je? Čo ju robí takou špeciálnou? Čo ju odlišuje od iných kníh,
ktoré čítame?
Peter , vodca novej cirkvi poznal Božie Slovo od detstva. Židia učili deti o Božích
zákonoch, lebo verili, že je to najdôležitejšie pre ich život. Keď bol s Ježišom, učil sa
ešte viac porozumieť pravdám a v čase, keď už bol vodcom, trávil pri Božom Slove
veľa času, aby bol dobrým kazateľom a učiteľom.
Neskôr Peter napísal 2 listy kresťanom, kde sa viac dozvedáme o tom, prečo sa
Biblia odlišuje od iných kníh. Je to Božie Slovo, ktoré Duch Boží povedal človeku
a ten to zapísal (2.Pt 1,21). Zároveň Slová Biblie sú viac než len zaujímavé. Nie sú
hlúpe. Nie sú určené iba zopár ľuďom. Sú pravdivé. Pravda v Biblii ostáva naveky
(1.Pt 1,23). Vieš o niečom, čo trvá večne? Iba Božie Slová! Tým, že sa učíme o Bohu,
pomáha nám to meniť sa na Jeho obraz. (čítaj 2 Pt 1, 3-4 a 2 Tim 3, 16)
Čo Bibliu odlišuje od iných kníh, ktoré čítame? Vyber pravdivé výroky:
A.
B.
C.
D.
E.

Sú v nej pohyblivé obrázky.
Bola napísaná počas stoviek a stoviek rokov.
Bola napísaná tuctom autorov z rozličného zázemia a povolania.
Je hrubá a zakaždým sa dozviem niečo nové.
Všetci pisatelia Biblie počas dlhých storočí, podali rovnaký odkaz o Bohu,
pretože Boh to všetko viedol.
F. Nedá sa kúpiť.
G. Musím si ju čítať len tajne, aby ma nik nevidel.
Pozrite si rôzne preklady biblie – Evanjelický, Ekumenický, Katolícky.....
Prečo sú všetky trochu odlišné? Originál Novej zmluvy bol napísaný v Gréčtine.
Ľudia, ktorí hovoria inými jazykmi, vrátane slovenčiny, si ju preložili do vlastného
jazyka. Mnohí slovenskí prekladatelia pre nás preložili gréčtinu do slovenčiny. Keďže
veľa slov je opisných, každý preklad je trochu iný, nikdy nebudú dokonale rovnaké.
No všetky preklady pochádzajú z rovnakých Božích Slov.

Vysvetlenie veršíka: Ak chcete ovládať meč Ducha, musíte porozumieť Biblii. Vaša
znalosť písma sa potom môže použiť ako vyvrátenie duchovných útokov. Božie Slovo
preniká dovtedy, kým nenarúša dušu a ducha, kĺby a drene a nerozozná myšlienky a
zámery srdca.
Napíš čo najviac pomenovaní knihy, o ktorej sa dnes učíme. Vieš viac ako 10?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Vyrob akúkoľvek pomôcku, aby si sa naučil všetky názvy kníh Nového zákona
aj ich poradie. Aspoň dáky tip o nás....

Vyfarbi a dopíš veršík do biblie, ktorý máš najradšej

Kde ešte v Biblii nájdeš múdrosť o Božom Slove?
Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu.......

.........................

Každé písmo vdýchnuté od Boha.......

.........................

Dosky boli Božím dielom i písmo bolo .......

..........................

Usilovne však zachovávajte prikázanie a zákon........

..........................

Čo k čomu patrí?

