
Rady jak číst Bibli

Když začínáš číst Bibli, začni s 
následujícími knihami:

1. Lukáš

2. Skutky (Skutky apoštolské)

Pokaždé než začneš číst, modli se: 
mluv s Bohem, aby ti pomohl textu 
porozumět.

Odpověz na otázky (podívej se na 
druhou stranu), aby ses z textu něco 
naučil.

Pověz to druhým nebo si zapiš své 
myšlenky, otázky a cokoliv ti bude 
Bůh říkat.

Sedm příběhů plných naděje:

1. Lukáš 7:36-50
Ježíš a prostitutka                          

2. Jan 4:4-30
Ježíš a žena u studny

3. Lukáš 18:9-17
Kdo může přijít k Bohu?

4. Lukáš 18:18-30 + 19:1-10
Cena za následování Ježíše

5. Matouš 25:31-46
Spravedlnost na konec

6. Marek 15:1-47
Ježíš na kříži

7. Lukáš 24:13-35
Ježíš na cestě se dvěma 
učedníky
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Objevné čtení Bible ve 
skupině

Jak setkání probíhá:

1. Jak se máte?
2. Věrnost: Co jsme z minulého 
setkání uplatnili v praxi?
3. Díkůvzdání: Jaké dobré věci jsi 
minule zažil? Chvála a uctívání.

4. Čtěte společně text z Bible. 
Požádejte Ježíše, aby vám pomohl 
slovu porozumět.
5. Znovu společně převyprávějte 
příběh (aniž byste se dívali do 
textu).
6. Odpovězte na následují otázky 
dle textu:

Hlava: Co se zde učíme?
(O Bohu / Ježíši / lidech / ...)

Srdce: Co ke mně mluví? 
(Jak se cítili? Jak se mi 
líbí....?)

Ruce: Jak to použijeme v 
praxi? (Je nějaký příklad? 
Komu to můžeme říct?)

7. Cíle: Dejte si osobní cíle do 
dalšího setkání.
8. Modlete se: Modlete se jeden za 
druhého.

Pravidla:

· Držte se biblického textu
· Dejte každému možnost se podílet
· Povzbuzujte se
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