
Sedm pravidel k pochopení Písma
            Tremper Longman

Těchto pár jednoduchých rad vám pomůže lépe porozumět tomu, co Boží 
slovo skutečně říká.

Každý čtenář Bible se zároveň automaticky stává jejím vykladačem.Naneštěstí však
porozumění biblickému textu jednoduché není.I  když text  mluví zdánlivě jasně a
přímo,můžeme občas znejistět, zdali mu rozumíme správně.
Každý z nás chce k biblickému textu přistupovat s úctou, kterou si Slovo Boží zaslouží
a nechceme do textu při čtení vnášet myšlenky, které tam nepatří.
Z těchto důvodů potřebujeme při čtení  aplikovat základní  principy hermeneutiky –
nauky o výkladu.
Tyto principy možná již dávno při čtení Písma používáte, neboť se jedná o pravidla
správného porozumění.  Ačkoli  je Bible  kniha v mnoha směrech jedinečná,  mnoho
z pravidel jejího výkladu platí pro čtení jakékoliv knihy.
Písmo čteme a studujeme proto, abychom zjistili,  co říká, jaký má význam. Sedm
principů, které zde předkládáme, nám mohou pomoci pochopit, co Bůh skrze Písmo
říká.

První pravidlo

Hledej, co chtěl autor sdělit

Dobře  si  všimněte toho, že dle  tohoto prvního pravidla  nese biblický  text  nějaké
určité  poselství!  Tento  bod  je  zvláště  důležitý  v tomto  čase,  kdy  se  vše  stává
relativním. Mnozí nekřesťanští vykladatelé Bible tvrdí, že v ní není obsažena žádná
jasná zpráva, a že tudíž z ní můžeme vyčíst cokoli se nám líbí. Právě naopak!
Musíme si uvědomit,  že při  vysvětlování Písma hledáme originální  záměr autora a
nemůžeme textu vnucovat svůj vlastní smysl. Pokud se smysl textu z pohledu čtenáře
a autora liší, pak se mýlí čtenář.
Každý úsek biblického textu má daný význam, který mu dal autor. Ten, kdo text
vykládá,  má tento význam objevit.  Toto pravidlo  zní  velmi  jasně,  ale  musíme se
přitom vypořádat s řadou otázek.
Za  prvé  –  kdo  je  autorem  a  jak  můžeme  odhalit  jeho  záměr?  Tato  otázka  je
komplikovanější,  než se může na první pohled zdát.  I  když jméno osoby pisatele
známe (Mojžíš,  Pavel  atd.),  bezprostředně komunikovat  s ním nemůžeme. Tak se
nemůžeme  sv.  Pavla  zeptat,  zda  v Řím  7,21-21  popisoval  křesťany  či  nevěřící.
Takové otázky můžeme zodpovědět jedině tak, že se vžijeme do doby, v níž autor
psal a tam se ho ptát, co nám chtěl říci (viz čtvrté pravidlo).
Druhá otázka plyne z toho, že Bible jako Slovo Boží má zcela ojedinělý charakter.
Ve 2 Pt 1,21 čteme, že „nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z
popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 



Bůh je tím hlavním autorem Bible a z této důležité pravdy pak pro naše porozumění
plyne několik závěrů.
Podívejme se například na 1.verš 11.kapitoly u Ozeáše:

Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, 
zavolal jsem svého syna z Egypta.

Kdo je  autorem tohoto úryvku? Podle  prvního Ozeášova verše je to prorok toho
jména. Ale jak můžeme poznat význam tohoto verše?
Zaprvé přibližně víme, kdy Ozeáš žil. Také máme k dispozici širší kontext celé knihy
(viz druhé pravidlo), což nám pomůže se přiblížit k tomu, co nám chtěl tímto veršem
prorok říci. Studujeme-li jeho text v kontextu celé jeho knihy, zjistíme, že se Ozeáš
odvolává na situaci exodu z druhé knihy Mojžíšovy.
Jindy  zase  můžeme číst  2.  kapitolu  Matoušova  evangelia  a  dojít  k verši  15.  Zde
pisatel aplikuje Ozeáše 11,1 na Ježíše, vracejícího se z Egypta do Judska. Užití tohoto
odkazu zřejmě s Ozeášovým původním smyslem v souladu není. A zde právě musíme
mít na paměti, že se konečný a úplný význam textu nachází – v záměru jeho Autora,
samotného Boha. A čteme-li Písmo v kontextu smyslu celé Bibli, všimneme si, že On
představuje analogii mezi Izraelem, Božím Synem, vysvobozeným ze zajetí v Egyptě,
a  Ježíšem,  Božím  Synem,  vycházejícím  z Egypta.   Podobná  srovnání  se  Starým
zákonem pak můžeme pozorovat i na dalších místech v  Matoušově evangeliu.

Druhé pravidlo

Čti úryvek v jeho kontextu

 Stejně  jako  u  dobré  literatury,  tak  i  u  Bible  se  musíme pro  dobré  porozumění
jednotlivostem a nalezení smyslu úryvků nejprve zmocnit celého textu. Toto pravidlo
nám nebrání otevřít si prostřední část listu Římanům, chceme-li si přečíst odstavec o
hříchu, ale můžeme tak učinit s užitkem jen tehdy, pokud jsme poznali, jaké místo
má Pavlovo učení o hříchu v poselství celého listu.
Jestliže čteme Písmo po malých kouscích a veršících víceméně náhodně, musíme si
počínat velmi opatrně. Když například čteme Pavlova slova v 1 Kor 7,27: “ Jsi bez
ženy? Žádnou nehledej.“  Pokud zde nevezmeme v potaz kontext,  zvláště Pavlovy
rady v kapitole 9., můžeme učinit závěr, že Bible přikazuje celibát.
Kontext nám při aplikaci na biblický úryvek rozšiřuje jeho smysl. Jako příklad užijeme
Gen 50,20,  kde Josef říká:  “  Vy jste  proti  mně zamýšleli  zlo,  Bůh však zamýšlel
dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.“ Pohledem na
bezprostřední kontext uvidíme, že zde Josef mluví ke svým bratřím bezprostředně po
smrti  svého otce.  Abychom ale  pochopili,  co má na mysli,  potřebujeme číst  celý
Josefův příběh (Gen 37,1-50,26).  Tam se dozvíme, že se Josefa bratři  pokoušeli
zbavit tím, že by ho prodali Midjánským obchodníkům, kteří ho vzali do Egypta. Také
si můžeme všimnout, jak Bůh jejich zlý skutek použil k tomu, aby ho postavil na post,
z něhož mohl svou rodinu zachránit.
Ale  ještě  dále:  verš  Gen 50,20  je  třeba  číst  ve  světle  celé  Geneze.  První  kniha
Mojžíšova uvádí slib, který učinil Bůh Abrahámovi - že mu dá nesčetné potomstvo a



zemi. Josefův výrok na konci knihy zjevuje, že on si je vědom toho, že Bůh má moc
zvrátit zlé plány jeho bratří, aby zachránil rod a naplnil slib daný Abrahámovi.
A to ještě není vše. Posledním kontextem každé knihy je celá Bible. Při jejím čtení
najdeme k Josefovu výroku i další paralely. Nejjasnější je asi v Petrových slovech,
když popisuje Ježíšovu smrt. Ve Skutcích 2,22-24 Petr prohlašuje, že Ježíš byl zabit
bezbožníky, kteří chtěli jen Jeho smrt, ale Bůh užil i tento jejich skutek k tomu, aby
zachránil mnohé od jejich hříchů.
Jak  se  můžeme  naučit  čtení  v  kontextu?  Vyhýbejme  se  pouhému  čtení  pouze
útržkovitému. Čtěme celé knihy. Můžeš-li strávit dvě až tři hodiny četbou románu,
zkus totéž s Izaiášem či Skutky. Kdykoliv se setkáš s kratším úsekem, zkoumej ho ve
své mysli v rámci celé knihy či s pomocí dobrého komentáře.
Přesný význam kontextu se může v různých knihách lišit. V knihách spíše dějepisných
je kontext dán sledem událostí v příběhu; v listech zase jedna myšlenka vychází z
jiné.  Kapitoly  10-31  v  knize  Přísloví   mají  kontext  volnější.  Když  za  jedním  z
jadrnějších přísloví -.například o lenosti - následují dvě týkající se jazyka a pak ještě
jedno o jazyku. I přesto však u všech knih platí,  že ke studiu jednoho odstavce
potřebujeme znát smysl knihy celé.  Ptej  se sám sebe: Jak tato pasáž zapadá do
poselství celé knihy, či dokonce celé Bible?
Tvá schopnost číst Písmo v tom nejširším kontextu bude růst s tím, kolik času čtením
Božího Slova strávíš.

Třetí pravidlo

Urči literární druh (žánr) čteného úryvku

Jednou večer jsem otevřel knihu a zastavil jsem se hned u úvodní věty: „Když se
Řehoř  Samsa  jednou  ráno  probudil  z  nepokojných  snů,  shledal,  že  se  v posteli
proměnil  v jakýsi nestvůrný hmyz.“ Byla to jistě pozoruhodná věc, ale ne zas tak
moc, aby mnou zatřásla. Jednalo se o knihu  Proměna  od Franze Kafky, smyšlený
příběh, ve kterém se lidé klidně mohou změnit v brouky, aniž by o tom čtenář měl
jakkoliv pochybovat.
Bible je bohatou sbírkou různých literárních žánrů. Na stránkách textu od Geneze až
ke  Zjevení  se  setkáme  s  dějinami,  poezií,  proroctvími,  příslovími,  evangelii,
podobenstvími,  epištolami  a  apokalypsou.  K  porozumění  jednotlivým  textům  je
základní věcí vědět, jaký žánr je v něm užit. Různé žánry vyvolávají různá očekávání
a vyžadují také odlišné výkladové postupy.
Vezměme si například klasický příklad biblické knihy, která byla kvůli nerozpoznání
svého žánru vykládána mylně. Píseň písní byla dlouhou dobu chápána jako alegorie
vztahu mezi Ježíšem Kristem a církví. Když raný vykladatel Cyril Jeruzalémský četl v
Písni verš 1,13,
„Voničkou myrhy je pro mne můj milý, spočívá na mých prsou,“, považoval ony prsy
za obrazy Starého a Nového Zákona. Kristus pak byl tou voničkou, klenoucí se nad
oběma! 
Dnes už většina lidí v Písni písní rozpoznala milostnou báseň. Jistě, vzhledem k tomu,
že lidská láska odráží lásku Krista k církvi (Ef 5,21-32), oni starší vykladatelé se tak
zcela nemýlili. Ale určitě jim unikl ten nejsamozřejmější smysl daného textu.



Pomocí různých příruček, které jsou dnes  k mání, můžeme získat vodítka k určení
literárních druhů a stylů každé knihy v Bibli.

Čtvrté pravidlo

Čti s ohledem na historické a kulturní pozadí vzniku Bible

Bible vznikala za dávných časů a v kulturním prostředí, které je pro většinu z nás jen
málo  známé.  A  tak  ve  své  snaze  odkrýt  význam  textu,  který  svými  slovy
zaznamenával pisatel, potřebujeme se naučit jeho dílo číst tak, jak by ho četli jeho
současníci.  Musíme se svojí poučenou představivostí přenést zpět do dob Mojžíše,
Šalomouna nebo Pavla.
Ale jak na to? Pro většinu čtenářů Bible to bude znamenat otevřít komentáře, číst
vysvětlivky a podobné pomůcky. Tyto nám mohou pomoci nahlédnout do kulturního
a historického kontextu jednotlivých knih Bible.
V Bibli je například často náš Pán znázorňován jako ten, který se vznáší v oblacích
 (Ž 18,7-15, 104,3; Nah 1,3). Z komentářů se můžeme dozvědět, že izraelští sousedé
často zobrazovali  boha Baala ženoucího se do bitvy právě na oblačném válečném
voze.  Pohlédneme-li  na  biblický  obraz  ve  světle  starověkého  Blízkého  Východu,
můžeme vidět,  že Boží oblak je vozem, na němž On jde bojovat. Když pak ještě
přidáme novozákonní  obraz Ježíše,  opět jedoucího v oblacích (Mt 24,30; Zj  1,7),
můžeme pochopit, že nejde o běloučké, načechrané obláčky, ale o bouřkový mrak,
na kterém Pán přichází  soudit.  Kromě toho zde je ještě jeden význam: Izraelité,
uctívající  nepravého  boha,  se  mají  navrátit  a  klanět  se  tomu  pravému  jezdci  v
oblacích, Pánu.
Ale co s takovými texty jako například 23.žalm? Je vůbec možné porozumět ilustraci
pastýře  aniž  bychom  vstoupili  do  starověku?  Co  dělá  pastýř,  to  přece  víme.
Ochraňuje, vede a stará se o své ovce.
Odpověď je ano i ne. Pastýři v časech biblických byli právě takovými pastýři jako ti
dnešní.  Avšak dokud nemáme na mysli  význam obrazu pastýře v oblasti  Blízkého
Východu  příslušného  období,  určitý  aspekt  onoho  žalmu  nám  zde  uniká.  Velcí
blízkovýchodní králové se často nazývali „pastýři“ svého lidu. Čteme-li tento žalm ve
světle jeho starobylého pozadí, objevujeme důležitou nauku tohoto známého textu:
Pán je královský pastýř.

Páté pravidlo

Čti s ohledem na gramatickou stránku a stavbu pasáže 

Stručně řečeno: Náš text je nutno číst pozorně a všímat si každého detailu.
Hledej  tedy  spojky,časy u sloves,  výrazy  popisující  podstatná jména,  a  podobně.
Spojovací výrazy (jako ale, a, proto), objasňují například čtenáři logické vztahy mezi
jednotlivými slovy. Pamatujme však na to, že smysl textu není vyjádřen v izolovaných
slovech, ale v kontextu, zvláště ve větných celcích.



Vezměme si například textu 131.žalmu a pozorujme, jak v něm spojky, slovesný čas,
přídavná jména a ostatní prvky ovlivňují vztahy mezi slovy a větami. 
Náš příklad je vzat z básně, která používá zvláštní strukturu - paralelismus - v níž je
jakoby v ozvěně jedna věta ohlasem jiné.
Výrok obsažený v prvním řádku je rozveden na následujících souvisejících řádcích. Při
čtení biblické poezie si budeme všímat, jak paralelismus ovlivňuje význam textu.
Paralelní struktura (týkající se významu slov i gramatických kategorií) spojuje první tři
řádky prvního verše našeho žalmu v jeden celek :

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce 
ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi,
za divy, jež nevystihnu.

Pozorné vnímání paralelního vztahu uvnitř tří prvních řádků ukazuje na to, že David
se distancuje od  pýchy ve třech oblastech: v jádru jeho osobnosti  (srdce),  jeho
vnějších postojích(oči) a jeho skutcích.
Ono „ale“, kterým začíná verš 2., ukazuje na silný kontrast mezi pýchou popsanou v
prvním verši a postoji vyjádřenými ve druhém.

Ale chovám se klidně a tiše.
Jako odstavené dítě u své matky,
jako odstavené dítě je ve mně má duše.

Anglický překlad hebrejských sloves (“utišil“ a “uklidnil“) naznačuje, že tato důvěra je
zakořeněna v minulosti a pokračuje i v přítomnosti (angličtina totiž zde může užít tzv.
čas předpřítomný, popisující děj, který někdy začal a stále ještě pokračuje - pozn.
překl.).
Autor pak dále v popisu svého současného rozpoložení užije slovo “jako“.
Všimněte  si,  že  David  nepoužívá  pro  dítě jen  obecný  výraz,  ale  mluví  o  dítěti
odstaveném.
Když se zamyslíme nad užitým výrazem, můžeme vidět ono dítě, které dostalo od
maminky dostatek mléka a nemá nedostatek, velmi spokojeně spočívá na jejím klíně.
Už se nechápe zdroje své obživy, ale klidně odpočívá v matčině náruči.
V závěrečném verši žalmu je užit imperativ, který má vysvětlit, jak aplikovat pravdy
představené v prvních dvou verších:

Čekej, Izraeli, na Hospodina,
nyní i navěky.

Většina čtenářů přístup k hebrejskému textu Nového či řeckému originálu Starého
Zákona nemá. Seriózní gramatický a syntaktický rozbor však nutně musí vycházet z
původních jazyků. Z toho důvodu je velkou pomocí mít po ruce více překladů, pro
vážnější studium pak ty více doslovné (v angličtině např. NASB). Nejlepší přiblížení se
originálům nám zprostředkuje porovnání různých vydání Bible. Pro dobrý vhled do
gramatických  a  strukturálních  vztahů  je  nenahraditelným  pomocníkem  dobrý
komentář vycházející z hebrejského či řeckého textu.



Šesté pravidlo

Zkušenost je třeba vykládat ve světle Písma, ne Písmo ve světle zkušenosti

Až příliš často překrucujeme smysl Písma tím, že ho necháváme utvářet svou vlastní
zkušeností, spíše než naopak.
Jedním ze způsobů, jak si necháváme svou zkušeností ovlivňovat porozumění Písma,
je vkládání svých vlastních myšlenek. Mnoho věřících si na podporu svých myšlenek
najdou biblický úryvek, který vyjmou z kontextu a argumentují jím - bez ohledu na
to, co učí celá Bible (tím porušují sedmé pravidlo).
Když  se  například  pro  sdílení  svého  náboženského  přesvědčení  dostanu  do
nepohodlné  situace,  mohu  si  vystavět  výmluvu  pro  ne-evangelizování  právě  na
textech  o  Boží  lásce.  Mohu pak  citovat  13.kapitolu  1.listu  Korinťanům a spoustu
dalších úryvků, abych dokázal,  že Bůh a láska jsou téměř synonyma. Dále  mohu
uvažovat takto: „Je-li  Bůh láska, jak by mohl někoho odsoudit?“ Touto cestou se
mohu „usnadnit“ zvěstování Pána Ježíše tím, že vynechám jasné učení týkající  se
hříchu, soudu a pekla.
Dalším nebezpečím pro porozumění Písmu je zkreslení na základě našich kulturních
daností.  Může  se  totiž  stát,  že  z  Bible  podvědomě  učiníme  západní,  dokonce  i
americký  text, když do ní budeme vkládat významy, které nám přijdou díky naší
výchově  samozřejmé.  Kapitalismus  ani  socialismus  jako  takový  není  v  žádném
případě předmětem učení Bible.
Ale  jak američtí  pravicoví  křesťané,  tak  i  zastánci  teologie  osvobození  v Latinské
Americe,  Bibli  použijí  na  prosazení  svých  programů.  Lékem na taková  pokřivená
chápání  je  ukázat  na  biblické  texty,  které  myšlenky  kapitalismu  i  socialismu
podkopávají. Naše  pozitivní zkušenost s kapitalismem a negativní se socialismem nás
nesmí vést k tomu, abychom první systém označili za biblický a ten druhý naopak za
nebiblický (autor je Američan, pozn. překl.)
Pravděpodobně jedna z  nejaktuálnějších otázek  v  evangelikálních  kruzích  se týká
toho, zda jsou dary Ducha jako např. proroctví a modlitba v jazycích udělovány i v
dnešní době. Argumenty na obou stranách této diskuse se častěji než na biblické
učení odvolávají  na lidské zkušenosti.  Pokud se někdo v jazycích modlí,  bude mít
sklon  věřit  tomu,  že  Bible  jeho zkušenost  dosvědčuje.  Pozoruje-li  však na druhé
straně někdo jiný, že užívání  charismat způsobuje v bohoslužbě zmatek, bude se
pravděpodobně snažit nalézt důkaz o tom, že užívání duchovních darů v dnešní církvi
je neopodstatněné.

 

Sedmé pravidlo

Stále sleduj celek biblické zvěsti (celou radu Písma)

Biblický úryvek bychom nikdy neměli číst odděleně od celého Písma. Zatímco Bůh je
tím definitivním Autorem celku, do Bible přispívalo mnoho lidských autorů. Ačkoliv
Bible je sbírkou mnoha knih, je to zároveň také Kniha jedna. Ač nám vypráví mnoho
příběhů, všechny spolu tvoří Příběh jediný.



Z  tohoto  pravidla  plyne  několik  důležitých  závěrů.  Zaprvé,  nikdy  bychom neměli
založit  nauku či morální  poučení  Písma na málo známém či nejasném úryvku. Ty
nejdůležitější myšlenky jsou v Bibli vždy uvedeny více než jednou. Pokud nás text
poučuje o čemsi, co zní tajemně či je obtížně pochopitelný a navíc nenacházíme jiný
text, který by náš závěr podpořil, nesmíme mu přikládat přílišnou závažnost.
Za druhé, pokud jedna pasáž (A) zdánlivě říká něco, co je v jasném rozporu s jiným
místem  (B),  musíme  ji  (A)  vykládat  se  zřetelem  k  B.  Jinými  slovy,  význam
obtížnějšího textu je nutno odvodit tak, aby tento byl ve shodě s tím, co praví Písmo
jako celek.
Vloni jsem byl požádán, abych v oblíbeném rozhlasovém pořadu diskutoval na téma
Kristova návratu. Ve studiu se mnou byl jeden učitel, který právě dopsal rozvláčnou
knihu, v níž dokazoval, že Ježíš měl přijít znovu v roce 1994.
Ta diskuse by se nebyla uskutečnila, pokud by on se svými příznivci užil tuto radu.
Ano,  měli  po  ruce  všemožné  komplikované  matematické  důkazy  založené  na
podivných  výkladech  Písma,  které  je  přivedly  k  přesvědčení,  že  se  Kristus  má
opravdu  v  roce  1994  vrátit  na  zem.  Ale  zdravé  učení  Písma  jednoduše  jejich
argumenty vyvrací. Pohlédněme na Mk 13,32:“O onom dni ani hodině neví nikdo.“
Tento verš by měl stačit na to, aby zastavil všechno to manipulování s pasáží, aby se
onoho výsledku dosáhlo.
Abychom mohli uchopit celou Boží zprávu, musíme studovat témata a analogie, které
se táhnou od Geneze až po knihu Zjevení. Potom při čtení jakékoliv pasáže budeme
schopni určit její místo v rozvíjejících se dějinách spásy.
Toto  pravidlo  je  zvláště  důležité  při  četbě  textů  starozákonních.  Nakonec  i  sám
Kristus  nám říká,  že  celý  Starý  Zákon,  nejen  mesiánská  proroctví,  vyhlížejí  Jeho
příchod  (Lk  24,25-27.44).  Přečtěme  si  namátkou  prvních  11  veršů  ze  4.kapitoly
Markova evangelia, kde je popisováno Ježíšovo pokušení na poušti. Máme-li při četbě
na  mysli  smysl  celého  Písma,  můžeme  zaznamenat  v  údaji  o  40  dní  a  40  nocí
trvajícího pobytu Ježíše, Syna Božího na poušti, určitá znamení. Ta mohou odkazovat
na 40-tileté putování izraelitů pouští. Ale toto srovnání jde ještě dále. Izraelci  byli
totiž pokoušeni ve stejných oblastech jako Ježíš: (1) hlad a žízeň, (2) zkoušení Boha
a (3) uctívání falešných bohů. A tak Ježíš ukazuje, že On jako Syn Boží, je poslušný v
tom, v čem Izraelci poslušnost neosvědčili. Na pokušení Ježíš reagoval tím, že  citoval
z Deuteronomia, právě toho text, který byl obsahem Mojžíšova kázání na  konci 40-
tiletého putování.
Čteme-li Písmo s ohledem na jeho celý význam, jsme nejen ochráněni před mylnými
závěry, ale navíc získáme i hlubší pohled do Božího Slova.

Závěr

Naprosto objektivní přístup ke čtení a porozumění Bible neexistuje. Každý z nás k ní
přichází se svými otázkami, problémy, starostmi i radostmi. A nelze k Bibli přijít jinak
než s vlastní kulturní a společenskou zkušeností. Tato pravda ale představuje vedle
velké výhody i jisté nebezpečí.



Výhodou je, že Bible má co říci ke každému životnímu příběhu. Tím nebezpečím je,
jak jsme poznali, že Slovo Boží se překrucuje a čte způsobem, kterým nikdy být čtena
neměla.
K tomu, abychom se vyhnuli tomuto nebezpečí a zároveň měli z Bible největší užitek,
máme ještě tři rady. Tou první je řídit se našimi sedmi pravidly porozumění Písma. Ta
nám pomohou nevkládat do textu své vlastní názory a naproti tomu odhalit úmysl
samotného Autora.
Druhou radou je číst Písmo ve společenství. To znamená: nebýt při interpretaci Písma
osamělým běžcem. Mluv s druhými o tom, co pro ně Bible znamená a buď ochoten
přijmout i to, jak oslovuje je. Čti knihy, které napsali křesťané různých povolání a
pocházející z odlišných kulturních prostředí.
A konečně, ponoř své naslouchání Písmu do modlitby a pros Ducha svatého, aby ti
otevřel oči a tys mohl najít celou pravdu v Bibli obsaženou. Bez Ducha nelze Boží
Slovo pochopit.
Porozumění Písmu však nemá být vyčerpávajícím břemenem. Koneckonců, Bůh, který
nám Své Slovo dal, touží, abychom mu rozuměli. A Jeho touha je silnější než naše!

O autorovi

Tremper Longman III je profesorem a vedoucím katedry Starého Zákona ve Westminsterském
Teologickém  Semináři  ve  Filadelfii,  v  Pensylvánii.  Je  autorem  knihy  Bůh  bojující
(Zondervan), ve spolupráci s Raymondem Dillardem Úvod do Starého Zákona (Zondervan), a
Pláč duše (NavPress) spolu s Danem Allenderem. Je členem presbyteriánské církve.
Tento článek Tremper napsal proto, že tvrdí :“Je životně nezbytné,  aby křesťané obnovili
zájem o Bibli a její výklad. Bůh ke svému lidu skrze své Slovo mluví a my potřebujeme rozvíjet
způsoby, jak ho správně vykládat. Tak budeme schopni uslyšet, co bylo pro nás napsáno, a ne
to, čeho žádají pouze naše uši.“

Text přeložil s největší pravděpodobností Angelo Scarano.
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