Znovuobjavenie lásky k Božiemu slovu

Načo je nám ďalšia Biblia?
„Biblia pre mladých je pestrá a plná

V rukách držíte niečo božské: knihu

svedectiev. Láka, aby sme ju začali

ako oheň! Knihu, cez ktorú hovorí

čítať hneď od začiatku a skončili

Boh. Biblia tu nie je nato, aby bola

až na poslednej strane.

zastrčená v knižnici, ale nato, aby sme

Mahátma Gándhí raz povedal:

ju mali v rukách. Spoločne predsa

„Vám kresťanom bol zverený

šporujete či chodíte nakupovať.

dokument, ktorý má v sebe dosť

Prečo si spolu vo dvojici, v trojici,

dynamitu nato, aby roztrhal na kusy

štvorici nečítate z Biblie?

celú civilizáciu, postavil na hlavu

Vonku v prírode, v lese, na pláži,

celý svet a daroval pokoj tomuto

večer pri svetle sviec...

svetu zmietanému vojnami.

Získate ohromnú skúsenosť. Chcete

Správate sa však k nemu,

mi urobiť radosť? Čítajte Bibliu!“

akoby to bol iba dobrý literárny text
– nič viac.“

Pápež František

„Čím začať?“, „Čo keď tomu
nerozumiem,“ „Kedy ju mám čítať,“
„Koľko ju mám za deň čítať,...“
- po mnohých odborných komentároch a teologickobiblických sprievodcoch prichádza Biblia edície
YOUCAT - ambíciou je podnietiť (nielen) mladých
veriacich čítať a modliť sa S a Z Božieho slova;
- nie je to klasická Biblia - cieľom je ponúknuť iba
jemnú príchuť Božieho slova a vzbudiť po ňom hlad;
- nenájdeme tu kompletné biblické texty, iba ukážky
tých najdôležitejších častí jednotlivých kníh;

Poďme na to...

- za sýtočerveným obalom, sa nachádza
jednoduchá grafika v podobe cesty, ktorá
znázorňuje časovú priamku biblických dejín;
- za obsahom nájdeme veľmi osobný predhovor
pápeža Františka - ak ste pri iných knihách zvykli
predhovory preskočiť, v tejto knihe by to znamenalo
urobiť veľkú chybu;
- zalomenie knihy je urobené do štyroch stĺpcov,
pričom dominantná stredová časť s biblickým
textom vypĺňa vnútro strán;
- v strede každej dvojstrany sa naprieč ťahá
jednoduchá ilustrácia, pomáha čitateľovi
zapamätať hlavnú myšlienku danej state;
- okraje strán sú prepletené obrázkami, kratučkými
komentármi, myšlienkami významných osobností,
príp. inými biblickými citátmi a odvolávkami na
Youcat;

Čo nájdeme v tomto vydaní
alebo
prečo Biblia práve pre mládež
- vábivé grafické prevedenie s minimalistickými
ilustráciami a fotografiami z celého sveta;
- kratučké vstupné predstavenie ku každej bibl.
knihe;
- výňatky pasáží z jednotlivých kníh;
-10 tipov, odporúčaní, ako čítať Bibliu - nie nejaké
teologické pravidlá, skôr osobné povzbudenia
Autori publikácie si zjavne dali záležať na tom,
na ceste spoznávania dejín spásy;
- okraje strán prepletené obrázkami, kratučkými
komentármi, myšlienkami osobností, príp. inými
biblickými citátmi a odvolávkami na Youcat;

aby sa táto Biblia dostala aj k mladým
a aby im len tak nevypadla z ruky.

