Vízia spoločenstva Nové Mesto
Ako čítať Sv. Písmo? - 2. časť
Cieľom je poznať Sv. Písmo v jeho celku a prečítať si tento list od milujúceho Boha.
Veríš, že je to zamilovaný list? Veríš, že je pre teba?

Prvý krok: čítať ho s vierou!
"Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru,
ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na
usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a
pripravený na každé dobré dielo." (2Tim 3,15-17) - Naša spása prichádza skrze vieru v Ježiša
Krista, ktorého spoznávame zo Sv. Písma
"Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda." (Jn 17,17) - to, čo Boh hovorí v svojom slove je
pravda, je to reálne, skutočné aj pre nás dnes. Preto ho treba brať vážne.
"Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme." (Hebr 11,1).
- viera v Božie Slovo spôsobí dôkazy, že to slovo je naozaj živé. Ak ho budeme čítať a veriť
mu, zažijeme dôkazy Božej prítomnosti.
"Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú ... „Slová, ktoré som vám povedal, sú
Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty máš slová večného
života. A my sme uverili ...“ (Jn 6,60-69) - Ak neuveríš tým slovám začneš šomrať a Božie
Slovo a prikázania budú pre teba len tvrdé, bezduché. Ale ak uveríš, príde Duch Svätý a
Písmo bude pre teba živým zdrojom.
Druhý krok: prečítať celé Sväté Písmo!
- Celé Sväté Písmo je Božím Slovom . Boh chce cez neho ku tebe hovoriť. Starý a Nový
zákon sa vzájomne doplňujú a osvetľujú. Nič nevynechávaj, nepreskakuj – aj keď nerozumieš
alebo ťa to nebaví.
Tretí krok: prečítať ho niekoľkokrát celé na pokračovanie
Písmo nie je ako román, že sa k nemu nevrátime, ale máme sa sýtiť jeho obsahom (Božím
Slovom) každý deň po celý náš život – je to chlieb náš každodenný. Najlepšie je každodenné
osobné čítanie Písma na pokračovanie (zaberie asi 5-15 minút). Nejde len o „prečítanie“, má
byť spojené s vierou a modlitbou
Štvrtý krok: stanov si „dennú dávku“
Ak čítame Písmo na pokračovanie, je dobré stanoviť si „dennú dávku“ v počte kapitol alebo
statí. Ak chceš prečítať Starý zákon za 1 rok, musíš denne čítať 3 kapitoly. Ak čítaš 1 kapitolu
denne, prečítaš ho asi za 3 roky. Nový zákon pri 1 kapitole denne zvládneme asi za ¾ roka.
Písmo je rozsiahlou zbierkou kníh. Preto si stanov reálnu dennú dávku a pros Pána o
vytrvalosť.

Piaty krok: čítať ho aj s poznámkami a úvodmi
Zvlášť v Starom zákone (ale aj v Novom) nám pomôžu úvody ku knihám Sv. Písma a
poznámky pod textom. Vovádzajú nás do historického, zemepisného, kultúrneho i
náboženského kontextu. Nie je však dobré vkladať do nich celú svoju nádej – nie je to Božie
Slovo, ani neomylné učenie Cirkvi. Nezabúdaj sa obrátiť v modlitbe na autora Sv. Písma –
Ducha Svätého. Kľúčom k pochopeniu celého Písma je osobný vzťah so živým Ježišom
Kristom.
Šiesty krok: dobrá orientácia v Písme
Je dôležité cítiť sa v ňom ako doma.To sa dá len častou a pravidelnou prácou so Svätým
Písmom. Mal by si vedieť nájsť jednotlivé knihy a hľadať podľa súradníc. Mal by si dokázať
si nájsť výroky, ktoré sú základom kresťanskej viery.
Siedmy krok: poznať súvislosti
Pravda nie je na jednej stránke alebo v jednom citáte, ale v celom Písme. Ak získame
panoramatický pohľad na Písmo, budeme schopní viac mu porozumieť a pochopiť význam
jednotlivých slov a udalostí.
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