JAK POROZUMĚT BIBLI?
7 – Aplikace
aneb poslední krok k tomu, jak uplatnit vše, co jsme pochopili z textu

V našem povídání o porozumění při čtení Bible (kde jsme si představili několik základních zásad při četbě Biblického textu) jsme se přiblížili k samému závěru. Tím je samotná aplikace. Co to je aplikace? Zjednodušeně řečeno: praktické uplatnění, či použití.
Zase použiji malé přirovnání. Když se spálíte na sluníčku a kůže vás pálí, až bolí, dojdete si do lékárny, kde vám poradí, abyste použili například Panthenol. Je to úžasná pěna, která popáleniny nejen chladí, nýbrž i hojí. Na nálepce Panthenolu si můžete přečíst, co všechno tato hojivá pěna obsahuje, jaké má použití i jak ji konkrétně použít. Vy pak musíte udělat skutečně už jen jedinou věc – pěnu nanést na popálená místa, jemně rozetřít a nechat působit. A být trpěliví, neboť učinky (kromě ochlazení popálených míst) nejsou okamžité.

Podobné je to i s aplikací Božího slova v našem životě. Základy zásad porozumění biblickému textu, které jsme postupně rozebírali, jsou jako složení Panthenolu a také jako návod k použití. Nejprve jsme prošli jednotlivé složky. Porozuměli jsme tomu, z „čeho se to skládá“ a „jak to lze použít“. Dočetli jsme se postup použití a teď to potřebujeme už jenom aplikovat.

Aplikaci Božího slova v našem životě předcházejí především dva okruhy otázek, na které si potřebujeme postupně odpovědět:

Co z Bible mohu přijmout pro svůj život?
* Jak nebo v čem se podobám lidem, o kterých v Bibli čtu?
* Které jejich problémy jsou stejné (jiné) jako ty naše?
* Jak do života těchto lidí zasahuje Bůh (jak je varuje, radí jim)?
* Jak nás může pro naši situaci inspirovat setkání tehdejších lidí s Bohem?

Jak může Bible můj život ovlivnit?
* Jaká varování, či napomenutí mě inspirují?
* Z jakého hříchu jsem usvědčován a co potřebuji dát ve svém životě do pořádku?
* Co posiluje moji víru, k čemu se upíná moje naděje, jak roste moje láska?
* Jaké praktické kroky mohu nyní udělat, aby byl můj život v souladu s Boží vůlí?

A nakonec je tu ještě jeden důležitý krok před samotným „použitím“ Písma v našem životě: modlitba.

Jakou roli v tom všem hraje modlitba?
* Skrze modlitbu přicházíme k Bohu s díky za to, že se nám dává poznat i za to, čím nás obdarovává.
* Skrze modlitbu se k Bohu přibližujeme prostřednictvím chvály a uctívání, kdy jej oslavujeme za to, jaký je.
* Skrze modlitbu Boha prosíme o laskavý dotek jeho milosti a naplnění Duchem svatým k porozumění jeho Slovu.

Jestliže bychom jednotlivé kroky, které nám posloužily k porozumění čteného Biblického poselství, označili jako mapu, která nás vede k pokladnici, pak otázky týkající se aplikace, jsou klíčem k zámku a modlitba pak klikou, kterými pokladnici můžeme otevřít…
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