9.BIBLIA
Drodzy rodzice!
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Nikt Was nie zastąpi w przygotowaniu Waszego dziecka do Pierwszej Komunii.
To Wy (czy chcecie, czy nie chcecie) uczycie dziecka modlitwy, przeżywania Mszy
Świętej, poszanowania Przykazań. To Wy także będziecie je uczyć szacunku dla
Słowa Bożego.
Wierzymy, że Objawienie Boże zawarte jest w Biblii – W Piśmie Świętym Starego
i Nowego Testamentu. Te Księgi, które powstawały na przestrzeni setek lat pisali
ludzie, ale (to jest niezwykle ważne) robili to pod natchnieniem Ducha Świętego.
Dlatego w Biblii znajdujemy Bożą Prawdę. Oczywiście trzeba umieć ją właściwie
odczytać. Błędem jest jednak sądzenie, że „zwykły” człowiek nie może jej odczytać
i zawsze musi mu tę prawdę wyłożyć jakiś „specjalista” - na przykład ksiądz.
Kościół zachęca każdego do czytania Pisma Świętego. Wierzymy, że ze słuchania
i poznawania Słowa rodzi się poznanie Boga i prawdziwa wiara. Dobrze, aby
Wasze dziecko miało swój własny egzemplarz Pisma Świętego. Teraz wszystko
od was zależy. Czy ta książeczka stanie się zapomniana i nie ruszana, czy też
będziecie ją razem z dzieckiem czytać a przez to kształtować jego wiarę.
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W czytaniu koncentrować się będziemy na Ewangeliach. Mamy ich
cztery – Ewangelia według św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Znajdziemy je zaraz na początku Nowego Testamentu. Razem z
dzieckiem przeczytajcie przypowieść o zaginionej owcy. Będzie
ona w Ewangelii Łukasza (to trzecia Ewangelia), w 15 rozdziale. Zaczyna się od wersetu 3 i kończy na wersecie 7. Taki fragment oznaczamy skrótem Łk 15,3-7 (skrót księgi, rozdział i po przecinku wersety).
Poproście, by dziecko znalazło fragment i przeczytało wam. Jeśli
trzeba to pomóż. Następnie zadaj pytania: Ile było owiec? Ile zginęło?
Ile pozostało? Co zrobił pasterz? Co czuł, przeżywał?

Wyjaśnij dziecku: Jeśli my grzeszymy, to stajemy się
taką zaginioną owcą, ale Jezus, który jest naszym
pasterzem, nie przestaje nas szukać. Jak znajdzie – to
cieszy się ogromnie z naszego powrotu.
Pozdrawiam Was serdecznie i …

DZIĘKUJĘ za ……
ks. Arkadiusz

Jak posługiwać się Pismem Świętym?
Księgi Pisma Świętego mają swoje skróty (na przykład Ewangelia
Mateusza – Mt, Ewangelia Marka – Mk, Ewangelia Łukasza – Łk,
Ewangelia Jana – J). Księgi podzielone są na rozdziały i wiersze.
Oznaczamy je odpowiednio dużymi i małymi cyframi.

Na dole strony znajdują się przypisy. Są one dodane, by lepiej zrozumieć tekst Pisma Świętego. Warto do nich sięgać.

