JAK POROZUMĚT BIBLI?
1 – tři základní způsoby četby/studia Bible

Bible je zvláštní kniha – a to hned v několika ohledech. Pokud se zeptáte svých příbuzných, přátel, či sousedů ve svém okolí, zjistíte, jak mnoho různých názorů na tuto zvláštní knihu mezi lidmi je. Můžeme ji vnímat a přijímat jako knihu, kde jsou sebrány zkušenosti minulých generací. Můžeme na ni nahlížet jako na kroniku, která zachycuje nejen dějiny Izraele (Židů), nýbrž i dějiny okolních národů. Můžeme ji přijímat jako základní normu pro lidské chování (a v jistém smyslu Bible skutečně je prazákladem dnešní evropské civilizace).

Pro křesťany má Bible ještě další rozměr: její slova vnímají jako zprávu o Božím jednání s člověkem, tedy jako popis toho, co mnozí nazývají „dějiny spásy“. A přijímají ji také jako osobní poselství, které Bůh sděluje právě prostřednictvím svého psaného slova oživeného Duchem svatým.

Nám ve společných zastaveních půjde o to, abychom se Bibli naučili porozumět. Tedy nejenom abychom správně pochopili to, co čteme, ale také porozuměli okolnostem jednotlivých příběhů – těm společenským, historickým i duchovním. Naučíme se rozlišovat mezi jednotlivými literárními formami textu, v nichž byla tato kniha sepsána (příběhy, pojednání, poezie, zjevení), řekneme si něco o formě jazyka (přirovnání, metafora, podobenství, ironie) a naučíme si dávat otázky, které nám pomohou proniknout do hloubky textu. A v neposlední řadě: pokusíme se naučit nebát se nechat promlouvat Bibli do svého života. To proto, abychom dali příležitost Bohu, aby skrze své slovo proměňoval naše životy.

Postupně se budeme seznamovat s tím, jak Bibli číst, studovat, jak přenášet obecné pravdy a principy do svého života. Dozvíme se něco o vzniku, uspořádání i autoritě Písma. Podíváme se i na to, jakou úlohu v dějinách lidstva Bible sehrála. To hlavní však bude: naučit se číst a porozumět své Bibli.

Tří základní způsoby, kterými můžeme svou Bibli studovat:
Zběžné čtení:
Jde o čtení jednotlivých Biblických knih v určitém pořadí, které nám slouží k základnímu seznámení se s tématikou, hlavními myšlenkami a pomáhá nám udělat si celkový obrázek o Biblickém poselství. Přečíst si celou Bibli je užitečné v tom, že nám do celkových souvislostí srozumitelněji zapadnou jednotlivé části textu, kterým se budeme věnovat podrobněji.
K tomuto čtení slouží denní rozvrh čtení Bible.
(Jeden typ rozvrhu čtení Bible vycházel v loňské Lavině, další – poněkud pozvolnější budeme zveřejňovat spolu s tímto seriálem. Tento rozpis je naplánován na 52 týdnů, zpočátku budeš číst 2-3 kapitoly denně, na konci bez problémů 3-5 kapitol. Zběžné čtení ti nezabere více než 10-25minut času denně. Není však nutné přečíst celou Bibli za rok, je však dobré naučit se ji číst každý den.)

Studijní čtení:
Jde o podrobný rozbor textu jednotlivých příběhů (pasáží, celků, proroctví) tak, abychom porozuměli určitému poselství a pochopili jeho význam a důležitost pro nás samotné. K tomuto studiu používáme určitou techniku otázek, které nám umožní lépe porozumět studovanému textu. Toto studium je možné dělat samostatně či v malých skupinkách. (V našem společenství takové studium probíhá hned v několika pravidelných i nepravidelných studijních skupinkách.)

Meditační studium (rozjímání nad textem):
Jde o osobní rozjímání nad určitým textem z Bible: většinou nad několika málo verši (či dokonce veršem jediným) – v němž nacházíme jednu ústřední myšlenku, na kterou se zaměřujeme – to proto, abychom poznali, co nám Bůh chce konkrétně sdělit pro tento čas.
* * *
Ať už se Bibli rozhodneme číst či studovat jakýmkoli způsobem, je dobré začínat modlitbou a prosit, aby nás Bůh skrze své slovo oslovil, a oživil je Duchem svatým (učinil je živým do naší konkrétní situace). Na konci studia je dobré se krátce zastavit, udělat si shrnutí toho, co jsme se dozvěděli, co jsme přijali a jaký vliv to může mát na náš život. Není špatné poznamenat si případná rozhodnutí pro svůj život, která jsme udělali díky studiu Bible. Čtení/studium opět můžeme uzavřít modlitbou.

Nauč se zpaměti:
Pro dobrou a rychlou orientaci je dobré naučit se nazpaměť pořadí knih, tak jak za sebou jdou. Důvod je jednoduchý – umožní ti to rychlou orientaci, když budeš hledat některý z textů. Začneme nejprve Novým zákonem, který tvoří 27 knih:

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky apoštolské
Římanům
1.Korinstkým
2.Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
1.Teslaonickým
2.Tesalonickým
1.Timoteovi
2.Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1.Petrova
2.Petrova
1.Janova
2.Janova
3.Janova
Juda
Zjevení Janovo (apokalypsa)


Na konci každého dílu uvedu literaturu, z níž jsem čerpal.

Literatura:
Ada Lum, Jak uplatnit Bibli v životě, CB Letovice, Letovice 1993.
Dan Drápal, Vladimír Vácha: Příručka pro čtení Písma, Ampelos, Praha 2000.

Pro Křesťanské společenství Nymburk
z různých materiálů sestavil a sepsal
Petr Plaňanský

