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Text k prvnímu setkání
Věřím v jednoho Boha, Stvořitele nebe i země…...
Ahoj! Držíš v ruce pozvánku na první letošní setkání Společenství dospívajících a čerstvě
dospělých, zkráceně na „dodo“. Zveme tě mezi nás. Rádi bychom pokračovali v tom, co jsme loni
začali – cestou k poznání toho kdo jsme, kde jsme, kam jdeme, za kým jdeme a s kým, komu na této
cestě můžeme věřit a proč vlastně.
Jako se život žije v opakujících se cyklech dnů a nocí, přicházejících jar a zim, ve střídání
generací, které se rodí a umírají, aby uvolnili místo dalším, tak i my se další rok vracíme zase na
začátek, abychom v soustředných kruzích postupně došli k poznání toho, který jediný je Pravda.
Proto se nemusíš bát k nám připojit, začínáme zase na začátku.
________________________________________________________________________________
Během loňských setkání jsme si půjčovali texty a úryvky z různých knih a od různých
křesťanských autorů, letos budeme mít klíčovou knihu pouze jednu, Písmo svaté. Může ti to na
první pohled připadat jako nuda, děsivá prehistorická nuda, hrůza srovnatelná snad jen s Jiráskovou
Lucernou v Národním divadle. Ale je to opravdu nuda? Svatý Ambrož řekl: „Když se modlíme,
promlouváme k Bohu, když čteme posvátné výroky, nasloucháme mu.“ Vážně tě nezajímá, co právě
tobě Bůh chce říct? Kdyby tě Pán Ježíš pozval na kafe, nešel bys? A právě otevření Písma může být
takové rande s Bohem, dokonce si k tomu můžeš uvařit i tu kávu – někdy :)
Na častou námitku, že Písmo je 2000 let staré, že dnes je jiná doba, že se musí číst a chápat
v kontextu doby, čímž je velmi často myšleno, že se nemusí brát zas tak moc vážně, spíš tak nějak s
nadhledem a blahosklonností člověka postmoderního věku, bych ráda poznamenala, že mnoho
světců žilo blíže k nám, než k Pánu Ježíši, například svatá Terezie z Avily žila 15 století po Pánu
Ježíši a jen 5 století před námi, otec Pio žil dokonce 19 století po Pánu Ježíši a jen jedno století před
námi – a to ještě ne celé. Přesto v jejich spisech nenajdeme žádné poznámky o historickém
kontextu, jiné době nebo potřebě chápat Bibli ve světle moderního poznání. A to přesto, že se svatá
Terezie narodila na přelomu středověku a novověku, na začátku éry knihtisku, vynálezu, který zcela
změnil tehdejší svět.
Rozdíl mezi Božím slovem, jež nacházíme v Písmu, a jakýmkoliv jiným slovem (a je vážně
jedno, jestli ho pronáší traktorista, lékař, učitel, maminka nebo prezident evropské banky), spočívá
v jejich účinku a moci. Všechna lidská slova mají moc podle toho, jak se nás dokáží dotknout,
zasáhnout nás, ale Boží slovo je mocné samo o sobě a dotýká se našeho nejhlubšího nitra, ať už to
cítíme nebo ne. Nejde jen o historickou hodnotu slova, jež bylo dáno lidu, který žil před tisíci lety.
Jde o mnohem víc. Dnes je to stejně živé a účinné slovo, jako v době svého vzniku. Bůh mluví
skrze Písmo přímo k nám, ke každému z nás, ke mně, k tobě, k tvým přátelům, rodičům…..Bibli
nemám číst informativně, z pozice: tak já si dneska přečtu, jak to tehdy bylo, ale jako Boží slovo
pro mě, pro tento den, pro tento okamžik mého života. K modlitbě nad Písmem bychom měli

přistupovat otevřeni Božímu doteku a vedení, s vnitřním nastavením: „Pane, co mi chceš dneska
říct?“
Níže jsou dva úryvky Písma na příští týden. Jednak začátek první knihy Mojžíšovy a jednak
chvála z proroka Daniela. Instrukce níže se týkají prvního z textů. Instrukce k druhému textu najdeš
na jeho začátku. Kdo si pamatuje z loňska může následující instruktáž přeskočit :-)
- Udělej si zhruba 20 minut čas, optimálně někde, kde máš klid, kde je ti dobře a cítíš se bezpečně a
pohodlně (MHD cestou na nedělní spolčo není úplně optimálně vybrané místo :)
– Začni krátkou přípravnou modlitbou, při které vstupuješ do přítomnosti Boha (pokud nevíš jak,
tak stačí Otčenáš nebo třeba jen jedna věta: „Pane Ježíši, prosím přijd a pomoz mně pochopit slova
Písma.“….). Proč je to potřeba? Jde jednak o to, uvědomit si, co jdeš dělat, zaměřit svou pozornost
k Bohu a jednak o to, že Boha na tohle rande chceš pozvat a poprosit ho, aby přišel.
- Přečti si úryvek, pomalu a klidně vícekrát (někdy pomáhá, když se čte nahlas) a pak se Boha
zeptej, co z toho je slovo konkrétně pro tebe, do tvého života. Někdy se ti stane, že budeš číst
úryvek vícekrát a někdy tě zaujme třeba hned druhý verš, pro takový případ je dobré vědět, že
nemusíš nutně dočíst až do konce (tohle není úkol do školy, tohle je modlitba :), zastav se tam, kde
tě úryvek zaujal a přemýšlej nad tím, co konkrétního tě oslovilo.
- Modlitbu je dobré zakončit zase nějakou krátkou modlitbou a poděkovat Bohu za „rande“ :-)
Důležitá poznámka: Pokud už to nedělám, zkusím přenechat Pánu Ježíši i nějaký „nejlepší čas“, ne
pouze ten zbytkový, kdy nemám nic lepšího na práci.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná, temnota byla nad
propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad vodami.
Tu Bůh řekl: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od
temnoty. Bůh nazval světlo dnem a temnotu nocí. Nastal večer, nastalo jitro den první.
Potom Bůh řekl: „Ať je obloha uprostřed vod, ať odděluje jedny vody od druhých!“ A stalo
se tak. Bůh udělal oblohu, která oddělila vody pod oblohou od vod nad oblohou. Oblohu nazval
Bůh nebem. Nastal večer, nastalo jitro den druhý.
Potom Bůh řekl: „Ať se shromáždí vody, které jsou pod nebem, na jedno místo a ukáže se
souš!“ A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a shromážděné vody nazval mořem. Bůh viděl, že je to
dobré. Bůh řekl: „Ať vydá země zeleň, semenotvorné rostliny a ovocné stromy, které plodí na zemi
ovoce nejrůznějšího druhu, s jádry uvnitř!“ A stalo se tak. Tu země vydala zeleň, semenotvorné
rostliny nejrůznějších druhů a stromy nesoucí ovoce s jádry uvnitř, nejrůznějšího druhu. A Bůh
viděl, že je to dobré. Nastal večer, nastalo jitro den třetí.
Potom Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den od noci a byly jako
znamení, ať označují údobí, dny a roky. Ať jsou svítilnami na nebeské obloze a osvětlují zemi!“ A
stalo se tak. Bůh udělal dvě velké svítilny: svítilnu větší, aby vládla dni, a svítilnu menší, aby vládla
noci, a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby svítily na zem, vládly dni a noci a
oddělovaly světlo od temnoty. Bůh viděl, že je to dobré. Nastal večer, nastalo jitro den čtvrtý.
Potom Bůh řekl: „Ať se hemží voda živočichy a ptáci ať poletují nad zemí na nebeské
obloze!“ Bůh stvořil velká vodní zvířata a všechny živočichy nejrůznějších druhů, schopné pohybu,
jimiž se hemží voda, a všechny okřídlené tvory nejrůznějších druhů. Bůh viděl, že je to dobré. Bůh
jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se a naplňte vodu v mořích a ptactvo ať se množí na zemi!“
Nastal večer, nastalo jitro den pátý.

Potom Bůh řekl: „Ať vydá země živočichy různého druhu: krotká zvířata, drobnou zvířenu a
divokou zvěř nejrůznějšího druhu.“ A stalo se tak. Bůh udělal různé druhy divoké zvěře, krotkých
zvířat a všechny druhy drobné zemské zvířeny. Bůh viděl, že je to dobré. Potom Bůh řekl: „Učiňme
člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským
ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje
po zemi.“ Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.
Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami
moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.“ (Genesis 1:1-28)
Druhým našim textem na první týden je kantikum z Daniela (Dan 3:57-88). Najdi si během týdne
čas a pomodli se tuto chválu. Je na tobě, kdy a kde to bude. Doporučuji se ji poprvé modlit v
přírodě, někde, kde není moc lidí, kde není hluk z ulice, kde můžeš snáze cítit Boží přítomnost i
všechno stvoření, které zpívá chválu svému Stvořiteli.
Všechna díla Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Nebesa, velebte Pána,
andělé Páně, velebte Pána.
Všechny vody nad nebem, velebte Pána,
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
Slunce a měsíci, velebte Pána,
nebeské hvězdy, velebte Pána.
Všechny deště a roso, velebte Pána,
všechny větry, velebte Pána.
Ohni a žáre, velebte Pána,
studeno a teplo, velebte Pána.
Roso a jíní, velebte Pána,
zimo a chlade, velebte Pána.
Ledy a sněhy, velebte Pána,
noci a dni, velebte Pána.
Světlo a temno, velebte Pána,
blesky a mraky, velebte Pána.
Země, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Hory a vrchy, velebte Pána,
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
Prameny, velebte Pána,
moře a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
Všechna zvířata divoká i_krotká, velebte Pána,
lidé, velebte Pána.
Izraeli, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána,
služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého,
chvalme a oslavujme ho navěky.

