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2 Katechezė
Dievo Žodis
Praeitą kartą kalbėjome apie keturis žingsnius padedančius priartėti prie Jėzaus. Prisiminkime juos: Išgirsti (kažkas tau apie Jį pasako), Susitikti (Biblijoje, Sakramentuose, maldoje), Įsimylėti (širdyje), Išpažinti (prabilti apie savo meilę Jėzui ir pasauliui)
Šiandien konkrečiai užsiimsime vienu iš būdu pažinti Dievą. Tai yra Dievo Žodžio skaitymas – Biblijos skaitymas.
Šventasis Jeronimas rašė: Nepažinimas Šventojo Rašto yra nepažinimas Kristaus. Tikra tiesa. Dievas žmogui apsireiškė savo Žodyje, kai atmetame protu ir širdimi šį žodį, Dievas lieka mums nepažintas, o praktikuojama religija gali būti tik maginis ritualas ar šeimos tradicijos tąsa.
Galime teigti, kad mūsų santykis su Šventuoju Raštu yra provaizdis mūsų santykio su Jėzumi. Jei norime sužinoti kaip mes mylime Jėzų atkreipkime dėmesį kaip mes mylime Šventąjį Raštą. Norėdami žinoti ar esame paklusnūs Jėzui pažvelkime ar esame paklusnūs tam, kas yra parašyta Biblijoje. Norėdami žinoti ar yra mums Jėzus autoritetas paklauskime kokiu autoritetu apvainikuojame Jo Žodį. 
Jei pažvelgsime į žmogaus gyvenimą, kuris laiko save tikinčiu, bet neskaito Šventojo Rašto, tai jo tikėjimas yra bereikšmė etiketė, melavimas sau  bei kitų klaidinimas.
Penkios pareigos
Dabar pažinsime penkias krikščioniškas pareigas Biblijos atžvilgiu.
Pirmoji pareiga yra klausyti. Dievo Žodį išgirsti galime bažnyčioje, per radiją, per televiziją, per įvairius kitus sklaidos būdus. Negalime Jo priimti taip, kaip kitų žodžių, kuriuos girdime savo kasdieniniame gyvenime. Jeigu tikime, kad Šventasis Raštas yra įkvėptas, tuo pačiu tikime ir į tai, kad per klausymą Dievo Žodžio, mums kalba pats Dievas. Be to, turime klausyti Dievo Žodžio dėmesingai bei susikaupę. Negalime išėję iš šv. Mišių užmiršti to apie ką buvo kalbama Evangelijoje. Negalime viena ausimi priimti, o kita išleisti...
Antroji pareiga yra skaityti. Bibliją skaitome taip, kaip kitas knygas. Norime pažinti jos turinį. Nuosekliai skaitome konkrečias knygas nuo pradžios iki galo. Nebepamirškime, kad Biblija yra ne viena knyga, bet visa biblioteka. Pagal poreikį iš šios bibliotekos galime imti bet kurią knygą. Nebūtina pradėti Biblijos skaitymo nuo Pradžios knygos ir baigti Apokalipse. Skaitymą galime pradėti nuo Evangelijų arba psalmių. Nepamirškime, kad skaitydami Bibliją kaip kitas knygas, kad tai yra knyga kitokia nei visos kitos – ji talpina Dievo apreiškimą.
Kita krikščioniška pareiga yra studijuoti Bibliją. Skamba labai rimtai, bet kalbama apie šiek tiek ilgesnį sustojimą ties pasirinkta ištrauką. Studijuoti Bibliją nereiškia kiekybės prasme, bet kokybės – tai reiškia nertis į gilumą. Todėl studijavimui pasirenkame nedidelę Šventojo Rašto ištrauką – kelias eilutes. Skaitome lėtai, pakartodami. Kartais tekste rasime komentarų, kurie aiškins kažkurią eilutę arba išnašą, kuri nukreips į kitus Šventojo Rašto tekstus. Studijavimo būdas yra perskaitymas įvado į kažkurią Šventojo Rašto knygą arba kokio nors Bažnyčios tėvo ar teologo komentarų. Kitoje katechezės dalyje pateiksime paprasta studijavimo būdą, visiems prieinama.
Dar viena krikščioniška pareiga Biblijos atžvilgiu yra mokytis atmintinai. Tai yra svarbu tam, kad išpildyti savo mąstymą tinkamu turiniu. Turėdami atmintyje įvairias Šventojo Rašto ištraukas, galime jomis naudotis įvairiuose įvykiuose, net tuomet, kai neturime spausdintinio teksto.
Paskutinė pareiga yra paklusnumas. Nekalbama apie tai, jog bendraujant su Biblija tampama jos ekspertu ar Šventojo Rašto žinovu. Klausomės Žodžio, skaitome Jį, studijuojame ir mokomės atmintinai tam, kad parodyti paklusnumą Dievo Žodžiui. Atverti savo širdį ir leisti, kad Dievo Žodis brandintu mūsų gyvenimą.file_2.jpg
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Paskutinės pareigos svarbumą galime lengvai įsivaizduoti pristatydami visas pareigas rankos įvaizdžiu. Kiekvienas pirštas išreiškia tam tikrą pareigą.
Pirštai viršuje atskleidžia klausymą, skaitymą, studijavimą ir mokymąsi atmintinai. Nykštys palaikantys Bibliją iš apačios – yra paklusnumas. 
Galime sau įsivaizduoti Biblijos laikymą be mažo piršto ar piršto taip vadinamo nuoširdaus. Tačiau Biblijos neišlaikysime be nykščio, be paklusnumo. Be paklusnumo Dievo Žodis  „iškrenta” iš mūsų gyvenimo.
Todėl turime penkias pareigas Biblijos atžvilgiu: 1. Klausymas 2. Skaitymas 3. Studijavimas 4. Mokymasis atmintinai 5. Paklusnumas
Biblijos studijavimo metodai
Dabar pažvelkime į paprasta Dievo Žodžio studijavimo metodą. Prieš studijavimą būtina vidujiškai nusiraminti bei susikaupti. Pasimelsti Šventajai Dvasiai. Studijavimo medžiaga gali būti Biblijos ištraukos, kurios bus skaitomos artimiausiu sekmadieniu (skaitinius galime rasti Magnifikat knygutėje arba pačiame Šventajame Rašte). Be abejo galima skaityti ir kitas ištraukas. Perskaičius – geriausiai ne vieną kartą – atsakome į penkis klausimus. Tavo kairysis delnas gali tau pasitarnauti kaip „paruoštukas”.
	Kas šioje ištraukoje yra apie Dievo meilę? (4) nuoširdus pirštas, tas ant kurios maunamas žiedas.
Kas šioje ištraukoje yra apie nuodėmę? (2) rodomasis pirštas yra tas pirštas, kurio grūmojama...

	Ar randame ištraukoje kokias nors gyvenimo gaires? Dėka kuriu seksis mums gyvenime. Kokios? (1) nykščiu linkime sau ar kitiem sėkmės (pieš. 1)
	Kokia yra ištraukos pagrindinė mintis? Kaip ja galime išreikšti vienu sakiniu? (3) vidurinysis pirštas yra „ašis” aplink, kuria viskas vyksta
	Ko šioje ištraukoje nesuprantame? Ko nežinome? Į kokį klausimą negaliu atsakyti? (5) užlenktas mažasis pirštas (pieš. 2) atrodo lyg klaustukas
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  Sėkmės (gairės)                                  Ko nežinau?

Gerai būtų daryti užrašus ir atsakymus kaupti raštiškoje formoje. Sistemingai atsiverdami Dievo Žodžiui užtikrinsime gilų tikėjimą ir krikščionišką brandą.
Žvilgterk į Bibliją
1. Perskaityk Jn 1,1-5. Taip pat perskaityk komentarus. Kaip šioje ištraukoje vadinamas Jėzus? ……..………………………………………………………….……..................................
2. Kaip yra vadinamas Jėzus Apr 19,11-13? …………….....……………….……….
3. Perskaityk Mt 7,24-29. Išpildyk lentelę:

Pirmas namas
Antras namas
Koks pamatas?


Kas daužėsi į tą namą?


Kokia pabaiga?


Pagalvok ant kokio pamato statai savo gyvenimą?
4. Perskaityk Rom 10,17. Iš ko kyla tikėjimas? …………………………........…...
……………………………………………………………………………….……………………….
5. Ar būdamas krikščionis gali ignoruoti Dievo Žodį? ……………………..…...
Užduotis
Evangeliją pagal Luką skaityk kiekvieną dieną po kelis kartus. Perskaičius ištrauka išbrauk trumpinį. Iki sekančio susitikimo perskaityk mažiausiai aštuonias ištraukas (iki brūkšnio).
Lk 1,1-25
Lk 1,26-56 
Lk 1,57-80
Lk 2,1-21
Lk 2,22-40
Lk 2,41-52
Lk 3,1-38
Lk 4,1-15
Lk 4,16-30
Lk 4,31-44
Lk 5,1-26
Lk 5,27-6,11
Lk 6,12-36
Lk 6,37-49
Lk 7,1-28
Lk 7,29-50
Lk 8,1-21
Lk 8,22-39
Lk 8,40-56
Lk 9,1-27
Lk 9,28-62
Lk 10,1-24
Lk 10,25-42
Lk 11,1-23
Lk 11,24-36
Lk 11,37-54
Lk 12,1-21
Lk 12,22-40
Lk 12,41-59
Lk 13,1-21
Lk 13,22-35
Lk 14,1-24
Lk 14,25-35
Lk 15,1-32
Lk 16,1-18
Lk 16,19-17,10
Lk 17,11-37
Lk 18,1-17
Lk 18,18-43
Lk 19,1-27
Lk 19,28-48
Lk 20,1-26
Lk 20,27-21,6
Lk 21,7-38
Lk 22,1-38
Lk 22,39-71
Lk 23,1-25
Lk 23,26-56
Lk 24,1-35
Lk 24,36-53
Prieš kitą susitikimą...
Pradžioje gali išgirsti tokius klausimus: Kokia buvo paskutinio susitikimo tema? Kokias žinai krikščioniškas pareigas Biblijos atžvilgiu? Koks yra galimas paprastas būdas Šventojo Rašto studijoms? Ką reiškia trumpinys: Jn 10,1-10? Į 3 Katechezę pasiimk su savimi Naująjį Testamentą.

