Wprowadzenie do
wspólnego czytania Biblii
Metoda Bibliophoros

„Nie ciśnijcie się do Biblii, wy ludzie świeccy; Biblia to kość
twarda, a wy ludzie świeccy, słabe macie zęby: przeto i zęby
popsujecie, a tego nie ugryziecie”
(ks. Piotr Skarga)
Ks. Piotr Skarga (1536-1612) – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja,
czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, ...
Biblia ks. Jakuba Wujka – przekład łacińskiej Wulgaty, 1595
zastąpił Biblię Leopolity - pierwszy drukowany polski przekład całej Biblii (przez 38 lat jedyny)

Synod wielokrotnie kładł nacisk na potrzebę modlitewnego
podejścia do świętego tekstu jako podstawowego elementu
życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach
i stanach życia, ze szczególnym uwzględnieniem lectio divina.
(Verbum Domini,p.86)

Wszyscy wierni niech ochotnie przystępują do świętego
tekstu, czy to za pośrednictwem liturgii obfitującej w Boże
słowa, czy też poprzez pobożne czytanie, czy wreszcie przez
odpowiednie instytucje,...
(Dei Verbum,p.25)

Zagrożenia przy lekturze Biblii [M.Rosik]
• psychologizm (lektura egzystencjalna)
• subiektywizm
• fundamentalizm
• symbolizm
Uwaga indywidualni czytelnicy
i nieformalne grupy modlitewno-formacyjne
Czytać, nie czytać?
Czytać.
Zasada - czytać w takim duchu, w jakim Biblia
została napisana
Metoda - Lectio Divina

Lectio Divina - forma modlitwy oparta o pogłębioną lekturę tekstów

Bibliophoros

Jedność i zgodność z całym Pismem

Modlitwa
Głośna lektura
Pierwsza reakcja
(pytania zerowe – bez odpowiedzi)

Zgodność z żywą Tradycją Kościoła
Harmonia z prawdami objawionymi
W klimacie modlitwy
Wzrost i służba w wspólnocie
Tekst krytycznie pewny
Kontekst gramatyczny i psychologiczny
Miejsca paralelne

Kontekst bliższy i dalszy
Podział tekstu

Rozwój idei biblijnych
Rodzaje literackie

Wewnętrzna struktura tekstu
(gatunek, słowa kluczowe, H)

Różne sensy tekstu (literalny, duchowy, pełny)
Okoliczności powstania dzieła,

Etap intertekstualny
Współtworzenie
ze Słowem Bożym

Psychologiczna sylwetka autora
Potrzeby adresatów danej księgi
Czas i miejsce powstania, kontekst kulturowy
Korzystanie z komentarzy
Wystrzeganie się fundamentalizmu

W klimacie modlitwy

Modlitwa
Głośna lektura
Pierwsza reakcja

Kontekst gramatyczny i psychologiczny

(pytania zerowe – bez odpowiedzi)

Okoliczności powstania dzieła

Kontekst bliższy i dalszy

Psychologiczna sylwetka autora
Potrzeby adresatów danej księgi
Czas i miejsce jej powstania, kontekst kulturowy

Podział tekstu

Korzystanie z komentarzy

Wewnętrzna struktura tekstu

Rodzaje literackie

(gatunek, słowa kluczowe, H)

Tekst krytycznie pewny

Etap intertekstualny

Miejsca paralelne
Rozwój idei biblijnych
Korzystanie z komentarzy

Współtworzenie
ze Słowem Bożym

Różne sensy tekstu (literalny, duchowy, pełny)
Wystrzeganie się fundamentalizmu
Wzrost i służba w wspólnocie

Jedność i zgodność z całym Pismem
Zgodność z żywą Tradycją Kościoła
Harmonia z prawdami objawionymi

