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Jak přečíst Markovo
evangelium:
Tématem letošní Biblické stezky je Markovo evangelium.
Něco o něm se dočtete v dalším čísle Dorošťáku.
Mnohem důležitější než informace o knize je však přečíst si Markovo evangelium osobně, sám, jen tak, pro
vlastní radost a poučení.

Jak se to dělá?

Informace
o Biblické stezce 2017
Termíny
5. – 7. května - Biblická stezka regionální kola
(Praha 6. května)
2. – 4. června - Biblická stezka finále - Česká Třebová

Jednoduše. Každý den se čte kousek. Bohatě stačí jedna
kapitola za den. I to se možná zdá hodně, ale není to moc.
Stačí k tomu tak 15 minut, podle toho, jaký jsi čtenář. Kdybys četl menší oddíly, po deseti kapitolách bys nevěděl, co
jsi četl na začátku.

Za jak dlouho to stihnu?
Evangelium Marka má 16 kapitol, takže je přečteš za měsíc. Není vůbec špatné si Marka přečíst ještě jednou. Všechno se oživí; některé verše ti budou srozumitelnější.

Kdy začít?
Nejlépe hned, dnes.

Dorošťáky

Kdy číst?

Budou přicházet rychle za sebou. Čísla:

Ráno to nestíháš, večer u čtení spíš. Nejlepší čas, který
jsem kdy našel, bylo odpoledne, po škole. Doma bývá klid a
ty můžeš prožít klidný čas. Nejhorší je číst v narvaném autobusu, ale lepší něco než nic.

1)

Jak číst Markovo evangelium—termíny

2)

O Markově evangeliu obecně + významné verše a
oddíly z evangelia.

3)

Přírodověda

4)

První tři století církevních dějin

5)

Pravidla Biblické stezky + seznam stanovišť

6)

Doplňky

Letos vyjde Dorošťák prozatím i ve formě blogu. Časem se
všechny informace sjednotí na webu dorostového odboru a
Dorostové unie.
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Z jakého překladu číst?
Nejznámější a nejpoužívanější překlad je Ekumenický. Je
sice už čtyřicet let starý, ale je stále dobrý. Velmi rozšířený
je moderní překlad B21. Dobře se čte, ale občas zkušené
čtenáře zaskočí. Pro znalce doporučuji nový překlad nazývaný Studijní, je jen trošičku méně čtivý, ale zato pečlivě přeložený. Neexistuje dokonalý překlad. Každému vyhovuje
trochu jiný styl.

Z mobilu, či z knihy?

A co modlitba?

Papírová Bible má výhodu, že se z ní čte o něco soustředěněji a dává člověku lepší orientaci. Lépe si pamatujeme, že
tento verš byl na stránce vpravo dole, navíc přece jen čtenář
lépe vnímá, co četl na začátku a co na konci. V papírové
Bibli se dá podtrhovat, kreslit značky. Doporučoval bych
stále papírové médium.

Na tu nezapomenout, já už na ni málem při psaní zapomněl. Takže je dobré modlit se, třeba slovy Žalmu 119,18:
Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Když
budeš číst, splní se to, co psal Pavel Timoteovi: Uvažuj o
tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. (2.Tim. 2,7)

Mobil máš zase často u sebe, dá se z něj číst v autobuse, ve
frontě, o přestávce. Asi lepší nějaké čtení než žádné. Ale
dopřej si chvíli klidu a soustředění.

Své zápisky můžeš poznamenávat do následující tabulky:
Kapi-

Co mi při čtení pomůže?

1

Je dobré si zapsat, co se mi při čtení líbilo, třeba jen pár slov.
Pomůže ti k tomu tabulka na konci povídání.

2

Je také dobré si v Bibli podtrhovat. Bible je potom barevnější a živější, rychle v ní najdeš ten či onen verš, barevná
stránka se nějak otiskne do mozku. Stránka textu trochu připomíná omalovánky, ale lepší je zmalovaná Bible než nepoužívaná. Naskenoval jsem ti pro ukázku ze své Bible kousek
z Marka.
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Co mě zaujalo
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Co když tomu nebudu rozumět?
Zachovej klid. Čti dál. Mnohé se ti osvětlí „samo“ později.
(To je mimo jiné zásada i pro čtení jiných knih.) Na další
otázky ti rád odpoví vedoucí dorostu. A neboj se zeptat kazatele. Uděláš mu jen velkou radost!
Jinak není špatné domluvit se s kamarády a založit malý
„biblický kroužek“, číst Bibli spolu, povědět si, co vás při
čtení překvapilo, a modlit se.
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Přání na konec
Přeji hezké čtení. Modlím se za soustředěnost i dobrou paměť. To, že Vás nyní vedeme k tomu, abyste něco znali z
Bible se Vám v pozdějším životě bude hodně hodit. Vzpomínám na kamaráda, který ležel na operačním stole. V tu chvíli
byl vděčný, za spoustu veršů, které se naučil zpaměti. Pán
Bůh mu je připomínal. Pán ježíš nám řekl, že Duch svatý
nám připomene vše, co k nám mluvil. Tedy ať má co připomínat!
Zdraví Zababa

