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1. Setkání jak studovat Bibli - úvod 

 

Potřeba výkladu – každý se svým způsobem vykladačem jakmile si položí otázku, co text znamená?   

Naše pochopení vs. záměr autora. Př. 2 Tes 3, 2 

 

Povaha Písma – slovo lidské a slovo Boží. Věčný význam v konkrétní situaci, historii a kultuře. 

Př. 5 M 22, 5, zábradlí na domech…. atd.  

Náš úkol je dvojí: Zjisti, jak to slyšeli „oni“, tedy původní adresáti textu a jak to máme slyšet my.  

K tomuto úkolu nám má pomoci exegeze (vedení, výklad). Exegeze – systematické a pečlivé studium 

Písma za cílem najít původní význam. Příklad s mapou…exegeze je podobné, jako když klikáte na 

lupu.  

Př. 1 Tes 5, 22 … zlého se chraňte v každé podobě. Tento text nedává smysl, protože …. 

…ucho jehly – slovem velbloud nazývali galilejští rybáři lana a proto toto podobenství Ježíš užívá.  

Zásadní věc pro exegezi – pozorné čtení a dobré otázky.  

Několik oblastí, které je dobré sledovat: 

Historický kontext (nemusí a často ani nejde zjistit vše dále popsané)  

 Geografii, topografii, politickou situaci (Př. narážky na déšť, kontext J. života, všichni proroci)  

 Při jaké příležitosti text vznikl (Př. Ž 51, ale i další Žalmy, Letnice, ukřižování, epištoly) 

 Kultura národa, národů, zvyky 

 Náboženství  

Zde potřeba použít některých „chytrých“ komentářů či slovníků – některá doporučení.  

Literární kontext 

Co to je? Slova mají význam jen ve větách a věty mají většinou význam jen ve vztahu k větám 

předešlým a následující.  

Další věci, které je dobré znát nebo si všímat: 

 Literární žánr - jaké v Bibli máme? 

 Jaká je hlavní myšlenka vykládaného textu? 

 Jaký je význam některých slov? (př. Tělo: sarx – soma, výraz pro hřích,) 

 Etymologie slova (jak slovo vznikalo př. Eu-lego, dobro-řečit) 

 Jaká je gramatická struktura textu? 

 Jak je text napsán v různých překladech? 

 Vyskytuje se něco podobného v jiné literatuře? (př. Desatero)  
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 Opakuje se v textu nějaká fráze, slovo, věta (př. Svatý, svatý, svatý; amen, amen pravím vám 

atd.) 

 Jaký je kontext studovaného textu?  

Další náměty k exegezi 

 Kdo je hlavní hrdina? 

 Kdo je pisatel, kdo jsou adresáti? 

 Jak na adresáty text působil?  

 Co je textu zarážející, šokující, neobvyklé? 

 Emocionální rozpoložení autora.  

 Rozhovor s textem – zkuste autorovi klást otázky! 

 

Hermeneutika  - co text znamená tady a teď (Hermés – posel bohů) 

- H. začíná dobrou exegezí 

- Vodítkem pro hermeneutiku je původní záměr pisatelů textu…. 

- Text nemlže znamenat to, co nikdy neznamenal. Význam textu je to, co chtěl sdělit Bůh, když 

byl text poprvé formulován.  

- Díváme se na smysl textu přes lupu kultury a historie (Př. modloslužba, zakrývání vlasů při 

bohoslužbě)  

- Snažíme se text aplikovat do naší reality, dochází zde k jistému „dekódování“. ¨ 

- Role ducha svatého, který otevírá Písma.  

Role překladů 

České překlady: Žilkův, Petrů, BK, NBK, EP, NS, ČSP, JB, Slovo na cestu  

B21 Přísloví 2:1 Přijmi prosím má slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, 
2 své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! 
3 Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. 

EP Přísloví 2:1 Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, 
2 abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, 
3 jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, 

ČSP Přísloví 2:1 Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, 2 učiníš své ucho 
vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti,  
3 jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti,   

JB Přísloví 2:1 Můj synu, přijmeš-li má slova, uchováš-li si v sobě mé předpisy, 
2 takže budeš ušima pozorně naslouchat moudrosti a srdcem se klonit k rozumu, 
3 ano, budeš-li užívat chápavosti, budeš-li se dožadovat rozumu, 
 

BK Přísloví 2:1 Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; 
2 Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; 
3 Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li; 

Co nám tyto rozdíly ukazují? Vaše pozorováni….. 
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- Doslovný překlad, jeho omezení 

- Volné převyprávění, jeho omezení 

- Dynamický ekvivalent, jeho omezení  

Pro přípravu programu, kázání, skupinky nejlepší dyn. ekvivalent, ale doporučuji pracovat s více 

překlady.  

Pokud umíte anglicky, potom další překlady jsou např. NIV, KJV, NAS atd.   

Někdy zajímavé (nikoli nutné) se podívat i do Vulgáty, nebo meziřádkových překladů.  

Důležité - pokusit se srovnat překlady. Jedno ze zjištění je, že význam dává až větší celek, ne 

jednotlivé slovo.  

Některé „speciality“: Váhy, peníze, míry; eufemismy (především v sexuální oblasti); slovní 

zásoba; větná stavba. Přes toto vše je možné se dobrat k původnímu významu textu. 

Snadno dostupný software: www.biblenet.cz, Theophilos, Davar, e-sword,   

Cvičení: 2J – rozdělte se do několika skupin a pracujte dle dosavadního výkladu.  

 

 

Příště: Jak pracovat s epištolami, evangelii a knihou Skutků 

http://www.biblenet.cz/

