Dorostová unie — Dorostový odbor

1

ročník 10.

Po dvaadvacáté
Ahoj dorosťáku! Je tu další ročník Biblické stezky. Už po
dvaadvacáté se můžeš těšit na setkání s jinými dorosty ve
tvém regionu, čtení Bible nebo hledání řešení v různých
situací v přírodě i na internetu.

stála o to, aby Tadeáš byl její kluk. Ten o ničem takovém

nepřemýšlel, ale jejich dopisování pro něj byla zábava.
Aby Lenka ukázala, že je schopna pro něj udělat cokoliv,
dokonce se mu celá odevzdat – poslala mu svou nahou fotku. Tedy ji pro pobavení ukázal svým spolužákům a ty chtě-

Dva skutečné příběhy
Tak například z Bible určitě znáš příběh apoštola Pavla,
dříve pro křesťany nebezpečného Saula, kterého zastavil
vzkříšený Ježíš nezapomenutelným způsobem.
Proč se tehdejší křesťané Saula báli? Jasně, Saul šel po

li, aby jim tu fotku poslal. Pak ta fotka začala kolovat po
celém gymnáziu a pak i po celém městě.
Na Lenku z ničeho nic začali pokřikovat na ulici neznámí
lidé. Spolužáci jí dávali nemravné návrhy jako kdyby byla
prostitutka. Kamarádi se jí zřekli, spolužáci dávali Lence zlé
přezdívky. Šikana jak „vyšitá“.
Teď si představ, že jsi Lenčin spolužák a kamarád a o

křesťanech jako slepice po flusu. Co bys dělal, kdyby po

všem víš. Co uděláš?

tobě šel nebezpečný člověk? Jasně, zavolal bys 158.
příběh dodal
A co bys dělal, kdyby nějaká tvoje kamarádka zažila to, co
se stalo Lence ze 7. třídy, která byla až po uši zamilovaná do

Tadeáše z gymnázia ve stejném městě.
Znali se od vidění a Lenka mu často psala, protože moc

Oba příběhy jsou skutečné. První bych přál zažít každému
- být zastaven Ježíšem podobně jako Saul. Ale nikomu bych
nepřál, aby se dostal do Lenčiny situace.
Pak tedy zjišťuji, milý dorosťáku, že nejužitečnější pro
život můj i tvůj je Hospodinův zákon, který nás chrání, když
se ho držíme, a stejně tak dobré je nesedávat s posměvači,
jak se píše v prvním žalmu. Proto se i letos společně vydáme
na Biblickou stezku. A co tě teda čeká v roce 2019?
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Informace
o Biblické stezce 2019

Aplikace běží i na počítači přes prohlížeč - https://
my.bible.com/cs. A čtecí plán pak naleznete zde https://
www.bible.com/reading-plans/13957-vznik-cirkve-a-misiemezi-zidovskymi-obyvateli.
A mluvíme-li o počítačích a internetu, ve světě počítačů je

Termíny

aktuální také slovo bezpečnost, které se stalo i letošním té-

3. - 5. května - Biblická stezka regionální kola (Praha 4. 5.)

matem Biblické stezky.

31. května - 2. června - Biblická stezka finále - Česká Třebová

Téma BS

Nový web

že „civilním“ tématem je bezpečnost. Co bys dělal kdyby…

Takže podle úvodního článku jsi možná pochopil,

Dorošťák a všechno k BS si můžeš přečíst na nové adrese:
http://www.biblickastezka.cz.
Bude tam také možnost stáhnout Dorošťák v PDF pro tisk.

Provizorní dorostak.blogspot.com bude zrušen.
Všichni účastníci tam najdou potřebné informace k přípravě, registraci, k založení regionálního kola, informace k finálovému kolu, platná pravidla BS, kontakty, plány čtení apod.

Kde všude na sebe musíš dát pozor?
Téměř všude - na
silnici, v přírodě, při
sportu, a dnes zvláště
na internetu a sociálních sítích. Seznámíme tě s mnoha příběhy ze života vrstevníků. Při čtení si možná uvědomíš, že znáš někoho, kdo zažil
něco podobného. Věříme, že skutečné příklady jsou jedním z

Plán čtení

nejlepších způsobů, jak se něco naučit.

V roce 2019 máš za úkol přečíst 3 Pavlovy dopisy Nového
zákona - Skutky, Filipským a Titovi. Efeským jsme odstranili.
Čtecí plán je pomůcka, abys zvládl přečíst všechny vybrané biblické knihy. Můžeš číst svoji Bibli v papírové podobě.
Znáš ji a máš ji ošahanou. A k tomu jeden kamarád knihovník mi říkal, že čtení z papíru je nejlepší pro lidský mozek a
paměť. Pak ti dobře poslouží příloha na konci tohoto čísla
Dorošťáku. A zajímavé myšlenky si raději zapiš hned, abys

nezapomněl:-).
První plán čtení v aplikaci YouVerison se jmenuje
„Vznik církve a misie mezi Židovskými obyvateli“.

Start i ve dvou
Pokud by nějaký dorost nemohl vytvořit trojice, rozhodli
jsme se letos vyzkoušet hlídky složené i ze dvojic. Soutěžit
budou ve zvláštní kategorii, zatím bez možnosti postupu do
finále.
Občas se totiž stane, že někdo chce běžet závod a nemá
s kým. Součet věku dvojice by měl být max. 25. A trojice
budou mít na stanovišti přednost před dvojčlennou hlídkou.
Bližší informace o hlídkách popíšeme v Pravidlech BS—
včas tě budeme informovat.

Vedle toho je plán čtení pomocí mobilní aplikace You-

Tak to by bylo. Čtyři nejzásadnější aktuality, které jsme ti

Version (dostupná na Google Play nebo iTunes). Říkáme

chtěli přinést na začátku příprav Biblické stezky 2019. Smě-

tomu biblický Facebook, protože slouží ke čtení Božího slo-

le do toho!

va, ke sdílení oblíbených
veršů s kamarády, čtení
textů i ve skupině, které
vedou čtenáře ke ztišení
s Bohem.
Pokud aktivně používáš chytrý „foun“,
neměla by ti tato aplikace mezi ostatními

chybět. Není to ovšem povinnost. Ber to
jako možnost. Zvlášť pokud nemáš dotykáč.
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Tým BS ti přeje, aby tě Boží slovo oslovilo, povzbudilo a
prohloubilo tvou víru v Ježíše.
napsal a srdečně zdraví

Příloha
Každý den můžeš přečíst 1 kapitolu. Když budeš rychlejší,
bude mnohem lepší, když si kapitolu přečteš 2x. Nemělo by
ti to zabrat denně více než 20 minut.

křesťany se objevil první spor, co mají dodržovat ze židovských zvyků křesťané z pohanů. Tento spor se řeší na prvním koncilu v kapitole 15.
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Plán čtení:
Skutky apoštolů
Je to kniha, která popisuje 30 let historie církve.

Vznik církve a misie mezi Židovskými
obyvateli (kap. 1 až 7)
První kapitola nás ještě přivede do závěru evangelií k nanebevstoupení. Poté zjistíme, kdo byl zvolen za apoštola
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místo Jidáše.
Následně přichází Letnice a seslání daru Ducha svatého na
apoštoly, vzniká nové společenstvo následovníků Pána Ježíše, které trvá až dodnes – církev.
Další kapitoly obsahují první příběhy církve: kázání, pronásledování i zázraky a především zprávy o nově obrácených křesťanech.
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Pavel před králem Agrippou (Sk 26)
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Misie od Židů k pohanům (kap. 8 až 15)
Apoštoly překvapil i zaskočil nečekaný sled událostí.
V Krista uvěřili nejenom Židé, ale i Samařané (míšenci
s Židy). Ti dokonce, podobně jako Židé na Letnice, viditelně
přijali Ducha svatého. Uvěřili i pohané (třeba první černý
Afričan). Nakonec viditelně přijal Ducha svatého i římský
setník Kornélius, rovněž pohan.
Mezitím uvěřil velký nepřítel křesťanů Pavel (dříve Saul) a
začal misie nejen mezi židy, ale i mezi pohany (13:46). Mezi
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Pavlova misie především mezi pohany
(kap. 16 až 20)
Apoštol Pavel se vydal, po první kratší cestě v předchozích
epištolách, na další dvě velké misijní cesty po celém tehdejším světě – Římské říši. Na těchto cestách hodně káže, přesvědčuje a je i pronásledován, ze strany židů i pohanů. Mnozí však uvěřili a křesťanů přibývá.

16
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20

Pavel ve vězení (kap. 21 až 28)
Na konci třetí misijní cesty je Pavel zatčen v Jeruzalémě a
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předán římské posádce. Během uvěznění má mnoho možností zvěstovat evangelium urozeným lidem. Nakonec je za
dramatických okolností převezen do Říma a i tam zvěstuje
evangelium.
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21
22
23
24
25
26
Trasy Pavlových misijních cest

27

Titovi

28

Církev se začíná organizovat
Každé hnutí časem potřebuje organizační strukturu. Například z epištoly Titovy můžeme pozorovat, že uvnitř sborů
prvních křesťanů vzniká určitá hierarchie.
Včele sborů jsou ustanoveni starší (biskupové) a na ty jsou
kladeny speciální osobnostní požadavky. Epištolu napsal
Pavel svému mladšímu spolupracovníku a kazateli, kterému
dává rady, jak vést místní církev.

Apoštol Pavel píše dopisy „v ruce“

Filipským
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Jeden z dopisů Pavla z vězení
Ve vězení Pavel nelenil a psal dopisy církvím a snažil se je
vést k přímé víře v Krista. Jeden z nich je dopis Filipským
křesťanům. Má povzbuzující a radostný charakter.
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Kvíz
Kdo napsal tento plán čtení?
nebo

Příloha 2: Misijní cesty apoštola Pavla
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