WORKSHOP DOVEDNOSTÍ

JAK PŘIJÍMAT UŽITEK ZE ČTENÍ BIBLE
Hlavní TEZE:
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“ 2.Tm 3,16.
Takto prostě popisuje apoštol Pavel dvě základní věci týkající se původu a významu čtení Bible pro každého člověka:
1) Za původem Písma stojí Duch Boží. Bůh nám o sobě samém uprostřed lidských dějin chce něco podstatného ukázat. Toto
slovní Boží sebezjevení je podstatou a normou všech našich možných lidských výpovědí o Bohu. Bez tohoto sebezjevení zůstává
Bůh tajemstvím. Co nebylo Bohem zjeveno, nemůže být poznáno, studováno ani vykládáno. Bible tím, že má svůj původ v Bohu,
získává autoritu a je normou naší víry v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Bible má zároveň i druhý zdroj, a to v lidských autorech,
kteří Boží sebezjevení zakusili, rozpoznali a zaznamenali. Zaznamenali jej vlastní řečí v konkrétních dějinných událostech. Bible
tak má i svůj lidský původ. Ten spočívá v tom, že autoři biblických textů využívali vlastní výrazové prostředky (poezii, nadsázku,
popis, moudrosloví, didaktické formy apod.). Také v Bibli zaznamenali, jak lidé mluví k Bohu, o Bohu, jak reagují na Boží vůli apod.
2) Bible je zdrojem pravdy, ze kterého křesťané čerpají dobré a věčné hodnoty pro svůj život i víru. Biblické příběhy nijak
nezastírají slabé a silné stránky lidských povah. Stávají se tak poučným archetypem lidství, které se setkává s Bohem (v
popisovaných osudech, okolnostech a příbězích poznáváme sami sebe, naše vlastní reakce, rozhodnutí apod.). Všechny biblické
knihy (39 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona) mají skrze různé literární výrazové prostředky schopnost nás něco o
Bohu naučit, správně nás životem směrovat, vychovávat nás, a pokud jsme něco pokazili, tak i napravovat.
V naší církvi věříme, že Bible je Božím slovem. Jsme přesvědčeni, že pravidelné soukromé i veřejné čtení Bible nemá nějaký
magický význam (neuctíváme Bibli). Její čtení a aplikace toho, co Bible učí, má naprosto zásadní a praktický význam pro kvalitu
našeho života tady na zemi. Život pod autoritou nebo naopak mimo autoritu zjevení Bible má přímý vliv především na naši
věčnost – spásu – buď s Bohem v Jeho království nebo bez Něj v pekle. Věříme, že Božím slovem byl na počátku stvořen svět a
že stejně mocné slovo Boží dává lidem život, dává smysl věcem a obnovuje původní Boží záměr se stvořením.
Historická postava Ježíše Krista popsaná v knihách Nového zákona, především v evangeliích, je vrcholem Božího zjevení. Ježíš
sám je označován jako Slovo Boží (J 1,1-14) a pravda (J 14,6). Jeho slova nikdy nepominou (Mt 24,35) a budou nás soudit
v poslední den (J 12,48). V CBH věříme, že bez osobního poznání, přijetí a následování pravdy Ježíše Krista a jeho vůle nemůže
být člověk zachráněn před důsledky své vlastní hříšnosti a nemůže naplnit Boží záměr. U Ježíše čerpáme sílu, moudrost a vedení.
Věříme, že když je Duch Boží autorem Písma, je i jeho nejlepším vykladačem. Proto kromě přemýšlení nad zvěstí Písma věříme a
očekáváme, že Duch bude slovo i připomínat a zpřítomňovat skrze duchovní dary, např. proroctví, slovo poznání, slovo
moudrosti, sny, vidění, výklad jazyků apod. Chceme dál spoléhat na Ducha zjevení. Proto se před čtením Bible většinou modlíme.

Naučili jsme se o Bibli především toto: (okruhy ke společné práci)

SLOVO BOŽÍ NENÍ POUHÝ ZÁZNAM NÁBOŽENSKÉ HISTORIE – Žd 4,12-13
K rozhovoru:

- Co podle tebe znamená, že slovo Boží je živé, mocné a ostré?
- Co podle tebe znamená, že Boží slovo jde „na rozhraní ducha a duše“? Jak rozsuzuje tvé touhy a myšlenky?
- Poznal jsi někdy, že Bible k tobě „promluvila“? V čem tě oslovila a co jsi s tím udělal?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

BOŽÍ VŮLE JE PŘÍTOMNA V KRISTU A DUCH SVATÝ NA NĚJ UKAZUJE ČINEM – 1.Kor 2,1-11
K rozhovoru:

- Farizeus Pavel znal velmi dobře židovská Písma; proč se tak soustředil na Ježíše a nikoli na Boha? (v. 4 a 5)
- Co chtěl Bůh prostřednictvím Ducha zjevit těm, kdo ho milují? (v. 10-11)
- Jak se lze to, co Ježíš říkal, co dělal a jak o věcech přemýšlel, dovědět bez čtení biblických evangelií?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

BOŽÍ ŘEČ JE ŽIVOTODÁRNÁ, TVOŘIVÁ A SPOLEHLIVÁ – Iz 55,10-11
K rozhovoru:

- (v. 10) Proč Izajáš používá obraz role deště a sněhu v přírodě, když mluví o Boží řeči?
- (v. 11) Co tě to učí o Bohu?
- (v. 11) Co tato informace může prakticky znamenat pro tebe?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

PRAVDA NENÍ INFORMACE ANI NAUKA – Jan 1,1-14 a 14,6
K rozhovoru:

- v. 1 – Jak rozumíš tomu, že „slovo bylo Bůh“?
- v. 4-5 – Ve slově Božím jsou ukryty dvě podstatné vlastnosti, jaké?
- v. 14 – Co se stalo s Božím slovem? Proč se tu mluví i o slávě, milosti a pravdě?
- J 14,6 – Co pro tebe znamená, že Ježíš o sobě říká, že je pravda?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

SLOVO BOŽÍ JE MEČ DUCHA SVATÉHO – Ef 6,17
K rozhovoru:

- Proč se slovo Boží přirovnává ke zbrani?
- Proti komu, čemu se má meč Ducha používat? Víš, kdo je tvůj duchovní nepřítel?
- Pro koho je zbraň nebezpečná? Umíš zbraň Slova používat? Jak poznáš, že jsi použil slovo Boží správně?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

BOŽÍ SLOVO JE DOBRÁ SETBA, SE KTEROU SE MUSÍ SPRÁVNĚ ZACHÁZET – Lk 8,5-21
K rozhovoru:

- (v. 12-15) Proč Ježíš rozděluje lidi do kategorií (cesta, skála, trní, dobrá zem)? K čemu je to dobré?
- (v. 18) Proč Ježíš lidi varuje: „Dávejte pozor, jak slyšíte“?
- (v. 19-21) Ježíš řekl vůči své pokrevní rodině tvrdá slova – o co v nich šlo?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

PRAVDA BOŽÍHO SLOVA PŘINÁŠÍ BLAHO A SVOBODU – Lk 11,28 a J 8,28-32
K rozhovoru:

- (Lk 11,28) V čem může to blaho spočívat?
- (J 8,28) Říkal Ježíš, co ho zrovna napadne? Jak věděl, že dělá jenom to, co se Otci líbí?
- (J 8,31) Co pro tebe znamená, že máme zůstat v Jeho slovu? Co učiní pravda v našem životě?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Zkušenost se čtením Bible nás učí tyto dobré zkušenosti, např.:
- číst si pravidelně – každý den 5 minut; příp. obden či min. 1x za týden 15 minut. Zjistili jsme, že delší časové
rozestupy ve čtení ztěžují naše soustředění. Dělá nám problémy pochopit souvislosti čteného textu,
vyzobáváme si jen to, co se nám líbí a čemu na první dojem rozumíme – nejsme schopni jít ve čtení do
hloubky a přemýšlet v biblických souvislostech. Začínáme většinou četbou Nového zákona. Osvědčila se nám
denní čtení, např. Hesla Jednoty bratrské nebo Dobrá setba. Pomáhá nám to v naslouchání Bohu, ačkoliv
jsme zjistili, že to není příliš hluboké čtení nebo vnímání biblických textů.
- číst si celé kapitoly spíš než pouhé biblické verše. Při čtení kapitol se nám osvědčilo: 1) číst si text polohlasně, 2) pak
si vlastními slovy přeříkat, o co v textu šlo a co mě zaujalo, 3) co mi ten text říká o Bohu, o jeho vůli,
o nás lidech, 4) proč to Bůh nechal zapsat do Bible? 5) jak se dá text použít v životě, dnes a tady?
- hledat v Bibli roztroušené informace na nejrůznější témata (např. hřích; manželství; jaký je Bůh; charakter
lidí; či třeba jak se správně zachovat v různých životních situacích atd.). Pro takové hledání se nám osvědčila
Bible v mobilu (např. You version), kde hledáme podle konkrétního slova (např. strach, útěcha, hřích, nemoc aj.)
- zapojujeme to, co jsme četli v Bibli, do svých běžných rozhovorů a modliteb. Normálně se bavíme o tom, co
jsme v Bibli četli a co nás tam oslovilo. Také když se modlíme a hledáme odpovědi na to, co a jak dál, čteme
různé biblické texty a čekáme, zda nás Bůh nějak nasměruje. Chce to ale více času a klidu.
Tvé poznámky, inspirace, otázky:

KONTROLNÍ OTÁZKY KE SPLNĚNÍ CÍLE TÉTO LEKCE:
- Kdy sis naposledy četl(a) v Bibli a co se tam dověděl(a)?
- Co z toho všeho, co jsme tu probírali, považuješ pro sebe za nejpřínosnější pro tvé osobní čtení Bible?
- Máš nějakou konkrétní zkušenost s tím, že tě nějaká pravda z Bible „osvobodila“ či ti „ukázala cestu“?

