JAK EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT LEKCE “CQ”

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
Lekce CQ vycházejí z přesvědčení, že Boží slovo má moc proměňovat lidské životy, a že
společné studium ve skupině této proměně napomáhá. Smyslem CQ je nabídnout mladým
adventistům materiály k osobnímu ztišení i společnému studiu témat Sobotní školy.
Každý rok se zhruba 400 mladých adventistů podílí na přípravě lekcí CQ. Rozmanitost
pojetí a přístupů tak odráží rozmanitost přispěvatelů z celého světa, kteří kreativním způsobem
přistupují k jednotlivým tématům.
Lekce CQ vycházejí po celém světě v nákladu asi 70 000 kusů.
JAK STUDOVAT
1. Otevřete s modlitbou svou mysl působení Ducha svatého, který vás povede při studiu.
2. Biblické pasáži, které jsou základem každé lekce, jsou tučným písmem uvedeny v části
„Studium“. Důkladně si je celé pročtěte.
3. Biblické pasáže každé lekce jsou v kapitole „Studium“ rozděleny do několika částí. Při
studiu každé z nich si nejprve vždy znovu pročtěte uvedené biblické texty, a teprve poté další
komentáře a poznámky.
4. Všechny další části lekce zkuste vnímat z perspektivy, která vychází z prostudování
úvodních biblických pasáží.
5. Berte v úvahu, že jednotlivé části lekce nabízejí pohled na studované téma z různých
pohledů:
“Úvod” vás má zaujmout a podnítit k hlubšímu přemýšlení nad tématem týdne.
“Studium” poté provází samotnou četbou a studiem biblických textů pro daný týden.
“Svědectví” přináší pohled Ellen Whiteové na téma dané lekce.
“Širší souvislosti” přistupuje k tématu lekce z historické, vědecké, filozofické či
teologické perspektivy.
“Jak na to?” má naznačit, jak lze základní poselství celé lekce aplikovat v každodenním
životě.
“Úhel pohledu” představuje osobní pohled autora na studované téma a vybízí k dalšímu
přemýšlení a diskuzi.
“Prohloubení” nabízí čtenáři celou řadu dalších návrhů a možností k dalšímu
prozkoumání studovaného tématu.
CQ A CÍRKEV
CQ je studijní materiál pro mládež schválený a podporovaný Generální konferencí
Církve adventistů sedmého dne. Podporuje a propaguje přesvědčení a věroučné pohledy této
církve. Jeho obsah však nemůže být považován za oficiální prohlášení církve.

