PÍSMO SVATÉ
Název BIBLE pochází z latinského slova biblia = knížka. Proč se používá také
název PÍSMO SVATÉ? Proto, že jde opravdu o svatou knihu, SVATÉ PÍSMO.
Bůh, který je svatý, mluví k člověku, aby ho posvětil. Je tedy potřeba mít Písmo
svaté ve veliké úctě!
ÚČEL PÍSMA SVATÉHO
- poučit člověka o Bohu,
- ukazovat člověku směr na životních cestách.
Písmo svaté je "zamilovaný" dopis Boha člověku.
Sv. Jeroným: „Neznalost Písma svatého je neznalostí Krista.“
Sv. Řehoř Veliký: „Poznej Boží srdce v Božích slovech!“
Písmo svaté mám:

- mít doma,
- číst,
- podle něj žít.

Ježíš říká: „Kdo Boží slovo slyší, ale nezachovává, podobá se BLÁZNIVÉMU
MUŽI, který postavil svůj dům na písku...“
KDO JE AUTOREM PÍSMA SVATÉHO?
Svatý Petr píše: Nikdy nebylo dáno proroctví z vůle člověka, nýbrž Duchem
svatým nadchnuti mluvili svatí lidé Boží. Mluvíme tedy o inspiraci
(z latinského slova inspirare = vdechovat). Všechno, co je v Písmu svatém
obsaženo, je vdechnuto Duchem svatým. Text Bible sice svou rukou napsali
lidé (svatopisci), ale byl to Bůh, který použil tyto lidi jako své nástroje
k sepsání svaté knihy.
KNIHY PÍSMA SVATÉHO
Počet knih (spisů) - celkem: 73. Z toho - Starý zákon: 46
- Nový zákon: 27
Biblické jazyky: Starý zákon byl napsán převážně v hebrejštině,
Nový zákon v řečtině.
JAK SE ORIENTOVAT V BIBLI?
Pro snadnou orientaci se používá jednoduchého označení. Např.: Mt 5,12.
Vysvětlení: Mt - zkratka knihy (spisu) Písma sv. - /Matoušovo evangelium/,
5 - číslo kapitoly /5. kapitola/, 12 - číslo verše /12 .verš/

NEPŘESNOSTI V BIBLI
V Bibli nacházíme některé nepřesnosti z oblasti přírodních věd, historie, apod.
Jak to vysvětlit?
Písmo svaté není učebnicí dějepisu, přírodopisu, kosmologie, apod.!
Je knihou víry!!!
Je to kniha, která nás má poučit o Bohu a o tom, jak má vypadat náš život
s Bohem. Uvedené nepřesnosti zde nehrají žádnou roli. Svatopisci i při psaní
biblických spisů byli lidmi své doby. Neměli takové znalosti přírodních věd,
jaké máme my. Avšak Bůh použil i tyto jejich chabé znalosti k tomu, aby dal
poznat sám sebe.
Bůh mohl tyto svatopisce osvítit a dát jim nejen poznání sebe, ale
i dokonalé poznání přírody a všech zákonů. Neudělal to, protože lidé by
svatopisci nerozuměli. Je to, jako by dneska přišel mezi nás někdo z doby 3000
let po nás a používal ke zvěstování Božích pravd vědeckých poznatků
budoucnosti. Nepochopili bychom nic.
Bůh také mohl dát všem lidem dokonalé poznání přírody a všeho stvoření,
ale neudělal to, protože chtěl, aby člověk postupně poznával taje tohoto světa,
a tak aby si všeho stvořeného více vážil. (Když dítě dostává hodně peněz,
neváží si jich. Když si je však musí zasloužit, cení si jich daleko víc.)
JAK POROZUMĚT PÍSMU SVATÉMU
Abychom porozuměli Písmu svatému, je třeba jej vnímat očima a srdcem lidí,
v jejichž době byly jednotlivé knihy sepsány, tzn. uvědomit si, v jaké době byly
napsány, ke komu se obracejí, jaké znalosti měli lidé té doby, apod. Písmo sv.
je také nutné vnímat jako celek! Nelze vytrhávat jednotlivé věty nebo úryvky
z kontextu celé Bible! Ke správnému pochopení Písma sv. slouží rovněž
modlitba; je třeba prosit Boha, který vnuknul slova Písma sv. k napsání, ať
osvítí náš rozum, abychom pochopili, co nám chce říci.

PRO ŽIVOT
Sv. Augustin:
„Vycházející slunce ať tě zastihne na kolenou a s Písmem
v ruce…“
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