Vízia spoločenstva Nové Mesto
Ako čítať Sväté Písmo?
Ako čítať Písmo a nedospieť k bludným predstavám
Písmo nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia, ktorých Boh poslal. Preto
nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad:
"Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy
nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha." (2Pt 1,20-21).
Písmo (Nový zákon) vzniklo v Cirkvi – v kresťanských spoločenstvách, v cirkevných obciach 1. storočia. Je to
písmom zachytené hlásanie a vyučovanie apoštolov,, ktorého obsah prijali v Božom zjavení: "Vytrvalo sa
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách." (Sk 2,42)
Táto zvesť nebola adresovaná jednotlivcom, ale veriacim kresťanom žijúcim v spoločenstve Cirkvi. Preto
možno Písmo plne a správne chápať a využívať len s Cirkvou a v Cirkvi. Aby sme nemali bludné chápanie
Písma, Duch Svätý vedie Učiteľský úrad Cirkvi a jeho náuku zachytenú najmä v Katechizme katolíckej Cirkvi,
ale aj v koncilových a pápežských dokumentoch. Neznamená to však, že každý výrok kňaza a každý názor
teológa je oficiálne učenie Katolíckej Cirkvi.
Sväté Písmo čítané v malom spoločenstve:
Je nevyhnutné prežívať Božie Slovo v prostredí malého kresťanského spoločenstva, kde je priestor pre
zdieľanie sa, svedectvo, povzbudzovanie a modlitbu. Človek. ktorý si číta Písmo sám, hoci i s katechizmom,
nikdy nemôže prežiť plnosť Božieho zjavenia. Ak má byť naša viera pevná a vyrovnaná, musí stáť na všetkých
troch pilieroch: Písmo, Cirkev, Duch Svätý.
Ako pristupovať k Písmu:
Veríme, že Biblia bola napísaná pre každého z nás. Niektoré veci sa nám možno v Písme zdajú byť
nepochopiteľné, avšak Boh chce, aby sme jeho slovu rozumeli. Najskôr však musíme zistiť, čo znamenali
konkrétne verše a udalosti z Biblie pre ľudí, ktorí ju v danej dobe čítali alebo počuli z úst Ježiša , apoštolov
alebo prorokov.
Keď sa nám to podarí pochopiť, vyhneme sa mylnému výkladu a môžeme sa pokúsiť hľadať to, čo nám dané
miesto z Písma hovorí v 21. storočí do nášho života.
12. pravidiel ako čítať Sväté Písmo
1. Pomodli sa skôr, než čítaš Božie Slovo. Pros o vedenie a aby si bol schopný prijať, čo je napísané a
aplikovať Jeho vôľu v svojom živote
2. Nikdy nečítaj Bibliu tak, že sa budeš snažiť dokázať svoju vieru ohľadom nejakej témy vytrhnutím veršov
z kontextu
3. Pamätajme, že pri čítaní Biblie verše a kapitoly boli vložené do Písma človekom. Je lepšie čítať celé
kapitoly, tieto sú tiež rozdelené človekom, ale tie sa lepšie približujú pôvodnému jazyku ako verše.
4. Keď čítaš a nájdeš niečo, čo ti nedáva zmysel, prečítaj si úryvok alebo kapitolu znova. Ak aj tak nerozumieš,
zaznač si problémovú časť značkou a pokračuj ďalej. Odpoveď môžeš nájsť neskôr, keď budeš pokračovať v
čítaní.

5. Nečítaj veľké časti z Písma počas jedného dňa. Urob si viac prestávok. Neprekroč 4-6 kapitol denne.
6. Začni s Novým Zákonom. Ľudia, ktorí začnú so Starým Zákonom takmer nikdy neprečítajú celú Bibliu a
vzdajú to. Nový Zákon je aktuálnejší pre kresťana, ako Starý Zákon i keď Starý Zákon je stále Božím Slovom a
nájdeme v ňom mnoho povzbudivých i záväzných veršov (Desatoro) a úryvkov pre náš osobný život! Niektoré
veci v Starej Zmluve, ako napr. rituálne predpisy, však boli určené Židom do príchodu Mesiáša na náš svet.
7. Vyhraď si pravidelný čas a tiché miesto, kde nie si rušený pri čítaní Biblie. Čítaj ju denne, ako keby to boli
správy v novinách.
8. Nájdi si priateľa, s ktorým budeš môcť diskutovať a zdieľať sa o tom, o čom si sa dočítal v Biblii.
9. Neboj sa podčiarkovať si alebo zvýrazniť si úryvky alebo verše v Písme. Vezmi si pero a zápisník a napíš si
věci, ktoré si objevil a otázky, ktoré si kladieš.
10. Vždy sa pýtaj otázky typu kto, čo, kedy,kde a prečo. Keď čítaš je potrebné zistiť kto napísal knihu, o čom
kniha hovorí , prečo bola kniha napísaná, kedy bola kniha napísaná a na akom mieste.
11. Pri čítaní Biblie vám pomôžu biblické konkordancie a biblické slovníky.
12. Využívaj biblické zamyslenia na deň podľa tém ako napr. príloha časopisu Nahlas s názvom "Slovo na
dnes" alebo knihy, ktoré sú zamerané na konkrétne témy s učením z Písma.
Súvisiace odkazy a zdroje:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1077/is_2_63/ai_n21147750/
http://www.christianlibrary.org/authors/Butch_Walker/nt/bibleunderstanding.htm
http://www.zmenaarast.sk/mp3/riman_0:uvod.pdf
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