Hišna cerkev
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Napotki za skupno branje Svetega pisma
Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo

Vsebina
Branje Svetega pisma z otroki
Branje Svetega pisma z odraslimi
A. Metoda sedmih korakov (meditativna)
B. Metoda Bludeš (skušamo dojeti najvažnejše izpovedi besedila)

BRANJE SVETEGA PISMA Z OTROKI
Skupno branje Svetega pisma potrebuje mirno ozračje in nekaj časa. Zato je treba že od vsega
začetka paziti, da so najbolj nujna dela opravljena, da miruje mobilni telefon itd. Tako se bomo
lahko izognili nepotrebnemu hrupu. Miza, h kateri bomo sedli, naj je primerno urejena. Za
skupno omizje po branju Svetega pisma lahko pripravimo jedila, pijače in kakšne igre.
1. Začetek
Sveto pismo (otroško izdajo) odpremo in položimo na mizo. Na začetku nekdo prižge svečo.
Za pravo razpoloženje lahko pustimo igrati (duhovno) glasbo, ki jo poiščemo že prej ali
zapojemo pesem. Nato skupno molimo, na primer Oče naš ali drugo molitev, ki jo vsi poznajo.
2. Pripovedujemo svetopisemsko zgodbo ali jo preberemo iz Svetega pisma
Vzamemo (otroško) Sveto pismo. Nekdo prebere besedilo – glasno in razločno. Drugi
poslušajo. Posebej živo postane besedilo, če ga pripovedujemo. Za to pa je potrebna dobra
priprava. Vsekakor je treba preprečiti, da bi se izpoved besedila spremenila (in na primer
dobila obliko moralne pridige.
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3. Ustavimo se pri besedilu
Po kratkem času tišine poglobimo vsebino besedila.
Za to obstajajo številne možnosti:
• Poglobitev tega, kar smo poslušali, ob nekaterih vprašanjih:
Kaj nam hoče zgodba povedati?
S katero osebo se čutim najbolj povezanega?
Sem že kdaj doživel(a) nekaj podobnega kot glavni junaki te zgodbe?
Ta in podobna vprašanja se porajajo iz besedila. Potrebna je domišljija odraslih.
• Če preberemo besedilo iz otroške izdaje Svetega pisma, kjer imamo na voljo tudi sliko, lahko
obdelamo določene vidike zgodbe na ozadju te slike. Možna vprašanja:
Kaj nam kaže ta slika? (Otroci opišejo sliko in tako ponovijo, kaj so slišali)
Katere osebe so prikazane na sliki?
Kako se te osebe počutijo? Kaj nam želijo povedati? O čem se osebe ravno pogovarjajo?
• Namesto da bi se pogovarjali o besedilu, lahko otroci tudi sami narišejo sliko. Če pogosteje
beremo iz Svetega pisma, lahko tako nastane lepa zbirka svetopisemskih slik. Na ustreznem
mestu obešene, nas lahko spremljajo skozi cerkveno leto.
4. Sklep
Branje iz Svetega pisma sklenemo z molitvijo ali pesmijo.
Sestanek lahko izteče v prijetnem skupnem omizju.

BRANJE SVETEGA PISMA Z ODRASLIMI
Tukaj sta opisana dva načina, kako lahko skupno beremo Sveto pismo. Obe metodi lahko
vpelje tudi oseba brez teološke izobrazbe. Njena naloga namreč ni v razlagi besedila, temveč
izključno v vodenju pogovora.
Nekdo (odselj ga imenujemo voditelj oz. voditeljica, kratica V) prevzame nalogo, da vodi
pogovor. Pazi na to, da ostanemo pri temi in uvede ter razloži posamezne korake. Poleg tega
naj zagotovi, da vsak lahko pove svoje mnenje.
Skupno branje iz Svetega pisma zahteva mirno, meditativno ozračje. Najprej izberemo
besedilo, ki naj ne bi bilo predolgo. Sveto pismo odpremo na tem mestu in ga položimo na
mizo. Važno je, da ima vsak pred seboj besedilo. Biblijo najdete tudi na spletu. Tako lahko
pripravite za vse udeležence oz. udeleženke list z odlomkom, o katerem se želite pogovarjati
(https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl). Primerno je, da prižgemo na začetku svečo. Nato
lahko začnemo s prvim korakom.
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A. Metoda sedmih korakov (meditativna)
1. Začetek: Povabimo Gospoda
Voditelj oz. voditeljica prosi, naj nekdo za vse v nekaj stavkih prosi za Božjega Duha. Lahko pa
zmolimo tudi Oče naš ali zapojemo duhovno pesem. Poleg tega lahko začnemo s to molitvijo:

V
Zbrali smo se, da bi skupno poslušali Božjo besedo in o njej premišljevali.
Pri vsem tem naj nas vodi Jezus Kristus, ki je sredi med nami.
Zato ga sedaj prosimo.
Vsi nekaj časa tiho molijo.

V
Gospod Jezus Kristus,
govoriš nam po besedah Svetega pisma.
Opri nam ušesa, da bomo pozorno poslušali.
Daj nam srce, ki dojame, kar nam hočeš povedati.
Utrdi našo voljo, da bomo živeli po tvoji besedi.
Ti si naša luč in naša rešitev,
zdaj in vekomaj.
Vsi
Amen.

2. Preberemo besedilo
Voditelj oz. voditeljica prosi, da nekdo izmed navzočih vzame Sveto pismo ter počasi in
razločno prebere odlomek, ki smo si ga izbrali:

V
Prosim, da nam sedaj nekdo izmed Vas prebere svetopisemski odlomek,
ki smo si ga izbrali.
Vas pa vabim, da pozorno prisluhnete.
Bralec oziroma bralka prebere odlomek, ostali poslušajo.

3. Obstanemo pri besedilu
Voditelj oz. voditeljica reče zbranim, naj vzamejo Biblijo ali sedaj razdeli list z besedilom
svetopisemskega odlomka. Povabi navzoče, da pozorno preberejo besedilo. Za to si vzamemo
dosti časa.

V
Povabim Vas sedaj, da ta odlomek še enkrat pozorno preberete.
Pazite pri branju na to, katere besede Vas v tem trenutku posebno nagovorijo.
Izberite si kvečjemu tri besede – ne stavke –
in prisluhnite njihovemu sporočilu.
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Voditelj oz. voditeljica po približno treh minutah prekine tišino.
Povabi prisotne, naj si sporočijo besede, ki so jih posebno nagovorile.

V
Prosim Vas, da nam poveste,
katere besede tega odlomka so Vas posebno nagovorile.
Dajmo si dovolj časa, da bodo lahko v nas odzvenele kakor odmev zvona.
Po vsakem izrazu vdihnemo in izdihnemo najmanj sedemkrat,
preden nam naslednji sporoči svojo besedo.
Tretji korak je odločilen. Besede začenjajo razvijati svojo moč, če jih izgovarjamo na ozadju
tišine. Kot železno pravilo velja: vsaj sedemkrat naj mirno vdihnemo in izdihnemo, dokler
nekdo pove naslednjo besedo. Preprečiti moramo, da si pripovedujemo cele stavke. Besede
kakor recimo „dotaknil” sprožajo močnejše občutke kakor celotni stavki. Navadno
pričakujemo tri besede na osebo, če je krog manjši, lahko tudi več. Kdor hoče reči besedo, ki
smo jo že slišali, naj to stori.
Na koncu voditelj ali voditeljica povabi navzoče, da še enkrat prisluhnejo besedilu in nato
molče o njem premišljujejo. Nekdo izmed navzočih prebere besedilo.

V
Sedaj bomo besedilo še enkrat slišali.
Vabim Vas, da mu dovolimo, da v tišini še enkrat učinkuje na nas.

4. Molčimo
Sedaj molčimo najmanj štiri minute in premišljujemo o besedilu.

5. Drug drugemu povemo, kaj nas je nagovorilo
Po najmanj štirih minutah voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, naj povejo, zakaj se jih je
določena beseda iz besedila ali beseda nekega drugega udeleženca oz. udeleženke dotaknila.

V
Vabim Vas, da nam sedaj poveste, zakaj so Vas določene besede odlomka,
ki ste si jih izbrali Vi ali kdo drug, posebno nagovorile.

6. Pogovarjamo se o tem, kaj Gospod od nas želi
Sledi pogovor o vprašanju, kakšen pomen ima to, kar smo slišali, za naše življenje. Voditelj oz.
voditeljica povabi prisotne s temi besedami:

V
Skušajmo sedaj skupno dognati,
kakšen pomen ima to, kar smo sedaj slišali, za naše življenje.
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7. Molimo
Vsakdo izreče kratko zahvalo ali prošnjo. Voditelj oz. voditeljica na to opozori tako:

V
Poslušali smo Božjo besedo. Sedaj hočemo odgovoriti z molitvijo.
Vabim vas, da izrečete kratko zahvalo ali prošnjo.
Na koncu zmolimo skupno molitev ali zapojemo duhovno pesem.

B. Metoda Bludesch (skušamo dojeti najvažnejše izpovedi besedila)
1. Molimo
Na začetku zmolimo skupno molitev ali zapojemo pesem, na primer:
Dihaj v meni, Sveti Duh, da bom mislil(a), kar je sveto!
Ženi me, Sveti Duh, da bom delal(a), kar je sveto!
Vabi me, Sveti Duh, da bom ljubil(a), kar je sveto!
Krepčaj me, Sveti Duh, da bom čuval(a), kar je sveto!
Varuj me, Sveti Duh, da ne bom nikdar izgubil(a), kar je sveto!

2. Beremo
Nekdo vzame Sveto pismo ter počasi in glasno prebere besedilo, ostali poslušajo.

3. Pet vprašanj ob besedilu
Oseba, ki vodi, povabi vse, naj se v naslednjih 20-30 minutah na osnovi petih vprašanj sami
ukvarjajo z besedilom. Pametno je, če vsi napišejo teh petero vprašanj na list papirja in ga
imajo pred seboj, da si lahko še kaj zabeležijo. Vprašanja se glasijo:
1. Kaj je osrednje sporočilo odlomka?
2. Česa ne razumem?
3. Katere povezave obstajajo?
4. Kaj mi ugaja oz. s čim nisem zadovoljen, zadovoljna?
5. Kaj lahko konkretno storim (storimo)?
Prvo vprašanje:
Drugo vprašanje:
Tretje vprašanje:
Četrto vprašanje:
Peto vprašanje:

Bistveni del vsebine naj bi povzeli v enem stavku.
Nato naj bi prišlo do izraza, kaj radi preidemo, ker tega nismo razumeli.
Zdaj gre za kontekst. Iščemo primerljiva mesta v Svetem pismu.
Na tem mestu lahko pridejo do izraza tudi osebna občutja in težnje.
Sedaj povežemo besedilo z vsakdanjim življenjem – brez vsakega pritiska.
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Po 20-30 minutah, ko je vsak sam skušal odgovoriti na vprašanja, jih še enkrat predelamo v
skupini. Ustavimo se pri vsakem vprašanju posebej. Vsak pove, kaj mu je prišlo na misel. Važno
je, da ne popravljamo drug drugega. Pri odprtih vprašanjih lahko skupno iščemo odgovore.
Voditelj oz. voditeljica gleda, da ostanemo pri temi in se urejeno pogovarjamo.

4. Molimo
Voditelj oz. voditeljica pogovora še enkrat opozori na kak vidik iz besedila in povabi na kratko
poglobitev v tišini (najmanj tri minute). Ob koncu sledi molitev ali pesem.
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