Manuál pre prípravu biblickej témy
na stretnutie mládeže …
1. Nebojte sa „témy“! Nie je to až také ťažké. Často krát je to jediná chvíľa, kedy pozorne
čítame Bibliu.
2. Nezabudnite na zborovú knižnicu. Nezabudnite na priateľov z mládežníckej skupiny,
ktorí môžu v mnohom pomôcť.
3. O „téme“ je možné uvažovať kdekoľvek - v autobuse aj na plavárni, ale k hlavnej práci
potrebujete vždy vymedzený a sústredený čas - aspoň pol hodinu.
4. Je nutné napísať si hlavné veci. Nosiť to len v hlave nestačí. Mnohé z toho zabudnete,
mnohé sa domieša a aj dobré myšlienky sa potom stávajú „kecaním“.
5. Určený odsek si dvakrát prečítajte. Prvý krát normálne, druhý krát veľmi pomaly,
pozorne, slovo za slovom.
6. Niekoľkými vetami si zopakujte obsah, dej alebo hlavnú myšlienku. Skúste vymyslieť
názov, nadpis odstavca. (V nových prekladoch Biblie pomôžu už hotové nadpisy, ale skúste
sformulovať svoj vlastný názov odstavca.)
7. Zachyťte „prvú inšpiráciu“. Čo vás pri čítaní textu napadlo ako prvé? Čo mi tento text
hovorí? Prečo sa nachádza v Biblii? Aká je jeho zvesť? Na akú moju alebo našu otázku
odpovedá? K čomu v mojom živote a myslení sa vyjadruje?
Nezľaknite sa, ak bude výsledok zatiaľ nulový.
8. Pozrite sa na kontext – odstavec pred a za textom, nad ktorým premýšľate. Čítajte pozorne,
niekoľko odstavcov pred a za aspoň zbežne. Pokúste sa určiť, ako váš text s okolitými textami
súvisí. (Hovorí text predchádzajúcej časti o rovnakej téme ako text nasledujúci, alebo je úplne
samostatný, a podobne...)
9. Uvedomte si, z akej biblickej knihy je text – čo o nej viete (autor, doba vzniku, zámer
napísania knihy, a iné...)
10. Pokúste sa vyjadriť, o aký literárny druh ide vo vašom texte (dejové rozprávanie,
podobenstvo, modlitba, polemika, Ježišov výrok, a podobne...)
11. Dôležité výrazy, slovné spojenia vypíšte a pokúste sa napísať k ním vysvetlenie (napr.
strach - čo to je, odkiaľ je, z čoho ja mám strach a iné.). S niektorými pojmami si možno
nebudete vedieť rady (napr. „spasenie“, „milosť“). Napíšte svoju predstavu, alebo –„neviem“.
12. Ak sa v texte nachádzajú veci, ktorým nerozumiete, vypíšte si ich. (Napr. Prečo nesmeli
učeníci vymrviť v sobotu obilie? Prečo by som mal odpustiť práve 7x? Kto je to sadukaj? Čo
to znamená, že láska nikdy nezanikne? A podobne...).
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13. Vyhľadajte si všetky odkazy k danému textu. V Evanjelickom preklade Biblie je za
každou kapitolou číslo takmer každého verša a za ním biblické odkazy na iné miesta v Biblii,
kde sa hovorí o rovnakej téme. Odkazy vás upozornia na tzv. paralely – rovnaké, alebo veľmi
podobné príbehy alebo myšlienky, miesta, kde sa hovorí o identickej veci, udalosti, probléme.
Pomôže vám to často pri práci podľa bodov 11 ) a 12).
14. Po tom všetkom už vyjadrite, aký je zmysel, zámer, zvesť odstavca, prečo sa v Biblii
nachádza, čo mal a chce povedať. Nebojte sa povedať neviem, prípadne i nezdá sa mi to,
nepáči sa mi to. Vychádzajte z toho, že každý text v Biblii má nejaký zámer. Inak by tam
nebol. Prečo tam asi je? Čo nám chce povedať?
15. Zvesť, zmysel, vyznavačský zámer odseku následne vztiahnite na našu konkrétnu dobu,
náš (svoj) život, naše (svoje) otázky, problémy, postoje a názory. Vzťahuje sa na ne nejako
tento text? Odpovedá na niečo? Mení nejaký náš postoj, Názor? Vedie k niečomu? Ukazuje
na niečo, čo sme predtým nevedeli, nevideli?
16. Varujte sa moralizovania (mali by sme..., máme byť..., nesmieme...). Hľadajte najprv
radostné posolstvo - evanjelium.
17. Výsledky práce podľa bodov 6-15 spíšte do jedného uceleného spracovania - pokiaľ je
to možné. Čo bod, to jedna alebo dve vety ... a máte hotovú biblickú tému.
18. Je dobré nosiť text v hlave pár dní pred začiatkom „hlavnej práce“ s textom. Kadečo sa
Vám pritom vynorí v mysli.
19. Nezabúdajte na modlitbu. Nehovorte v nej však ... „Pane Bože, daj, nech to dobre
napíšem...“ alebo ... „Duchu Svätý, ak mám Teba, nemusím ani premýšľať a úvaha bude...“,
ale nech je to tiché sústredenie: „Pane, prosím Ťa, daj nech porozumiem, nech to so mnou
pohne, aj s tými, ktorí sa pri texte spolu zídeme. Prehovor Ty sám skrze tento text“.
20. Je dobré používať literatúru. Požičajte si ju z fary, niečo sa dá aj kúpiť:
Rôzne preklady Biblie – Evanjelický preklad, Roháčkov preklad, Český ekumenický
preklad.
Roháčkov preklad je „otrockejší“, Evanjelický zrozumiteľnejší. Ich porovnaním sa toho
mnoho vyjasní. Ak ovládaš nejaký iný jazyk, skus to v ňom. (Anglicky, nemecky – popros
farára, požičia ti. Bude to trochu dlhšie trvať, ale možno porozumieš textu lepšie. Naviac sa
precvičíš v jazyku.)
Biblický slovník – nájdeš v ňom skoro všetky biblické pojmy, zemepisné, historické,
vyznavačské súvislosti, výklady pojmov, obrázky, zhrnuté informácie o celých biblických
knihách, menách, udalostiach a iné... Pre vecné informácie vynikajúci.
Komentáre – pozor, rôzna kvalita, niektoré sú výborné, iné hlúpe. Je dobré sa opýtať
a požičať si.
Toľkoto. Tak choď a skús to. Prajem Ti silu, nádej, dôveru, otvorenosť.
Autor: Pavel Klinecký
Upravil: František Korečko
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