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P�vod a podstata Bible 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

P�vod a podstata Bible Týden od 05.04. do 11.04. 

 

� Texty na tento týden – 2Pt 1:19–21; 2Tm 3:16.17; Dt 18:18; Ex 17:14; J 1:14; Žd 11:3.6 
 

� Základní verš 
„Proto i my d�kujeme Bohu neustále, že jste od nás p�ijali slovo Boží zv�sti ne jako slovo lidské, ale jako 
slovo Boží, jímž skute�n� jest. Vždy� také projevuje svou sílu ve vás, kte�í v��íte.“ (1Te 2:13) 
 

   Zp�sob, jakým vnímáme p�vod Bible a to, jaká je její podstata, má velký vliv na roli, kterou Písmo hraje 

v našem osobním život� i v život� celé církve. Náš výklad Bible je výrazn� formován a ovliv�ován naším 

pohledem na proces zjevení a inspirace. Pokud chceme Bibli pochopit správn�, naším úpln� prvním krokem 

musí být, že dovolíme, aby samotné Písmo ur�ovalo zp�sob, jakým k n�mu budeme p�istupovat. Matemati-

ku nem�žeme studovat na základ� empirických metod, které jsme si osvojili v biologii nebo sociologii. 

Fyziku nem�žeme studovat se stejným p�ístupem jako d�jiny. A podobn� ani duchovní pravdy Písma ne-

m�žeme zkoumat a chápat metodami, které k Písmu p�istupují, jako by B�h neexistoval. Naopak, náš vý-

klad Bible musí vzít velmi vážn� v úvahu božsko-lidský charakter Písma. Pro jeho správný výklad je proto 

nutné, aby náš p�ístup k Božímu slovu formovala p�edevším víra, ne metodologie postavená na skepticizmu 

a pochybnostech. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Bible jako Boží zjevení 
- Inspirace Písma 
- Psané Boží Slovo 
- Ježíš Kristus a Písmo 
- Bible p�ijímána vírou 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 5. dubna – Bible jako Boží zjevení 
2Pt 1:19-21  „19Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a �iníte dob�e, že se ho držíte; je jako svíce, svítící 
v temném míst�, dokud se nerozb�eskne den a jit�enka vám nevzejde v srdci. 20Toho si bu�te p�edevším 
v�domi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skute�nosti. 21Nikdy totiž nebylo 
vy��eno proroctví z lidské v�le, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 
2Pt 1:16  „Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zv�stovali jsme vám moc a slavný p�íchod našeho Pána Ježíše 
Krista jako o�ití sv�dkové jeho velebnosti.“ 
� 1:1.2  „1Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zv�stování Božího evangelia, 2jež B�h ústy 
svých prorok� p�edem zaslíbil ve svatých Písmech.“ 
Am 3:7  „Ovšem, Panovník Hospodin ne�iní nic, aniž by zjevil své tajemství prorok�m, svým služebník�m.“ 
2Tm 3:15  „Od d�tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“ 
 

PO 6. dubna – Inspirace Písma 
2Tm 3:16.17  „16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, 
k výchov� ve spravedlnosti, 17aby Boží �lov�k byl náležit� p�ipraven ke každému dobrému �inu.“ 
Gn 3:14.15  „14I �ekl Hospodin B�h hadovi: „Protožes to u�inil, budeš proklet, odvržen ode všech zví�at a ode vší polní 
zv��e. Polezeš po b�iše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 15Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi 
sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.““ 
Zj 12:17  „Drak v hn�vu v��i té žen� rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t�m, kdo zachovávají 
p�ikázání Boží a drží se sv�dectví Ježíšova.“ 
Dt 18:18  „Povolám jim proroka z jejich brat�í, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu 
p�ikáži.“ 
Joz 10:13  „A slunce zmlklo a m�síc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nep�áteli. To je zapsáno, jak známo,      
v Knize P�ímého. Slunce stálo v polovin� nebes a nepospíchalo k západu po celý den.“ 
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2Pt 1:20.21  „20Toho si bu�te p�edevším v�domi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skute�nosti. 
21Nikdy totiž nebylo vy��eno proroctví z lidské v�le, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 
 

PÁ 10. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   V dokumentu Studium Bible, p�edpoklady, zásady a metody (je p�iložen k PSB 2/2020 a najdete jej i na 
www.sobotniskola.cz) si p�e�ti 2. �ást „P�edpoklady vyplývající z výrok� Bible“. (Methods of Bible Study, 
www.adventistbiblicalresearch.org) 
   A�koli Bible je nezbytnou sou�ástí naší víry, sama o sob� by nem�la žádný skute�ný duchovní význam, 

kdyby p�i studiu Písma na naše srdce a mysl nep�sobil Duch svatý. 

   „B�h ve svém slovu poskytuje lidem v�domosti pot�ebné ke spasení. Písmo svaté je proto t�eba p�ijímat 

jako autoritativní, neomylné zjevení Boží v�le. Je m��ítkem charakteru, zjevuje v�rouku a je zkušebním 

kamenem pro posuzování zkušeností. ... Skute�nost, že B�h zjevil lidem svou v�li prost�ednictvím svého 

slova, ovšem neznamená, že je už zbyte�ná stálá p�ítomnost a pomoc Ducha svatého. Naopak, náš Spasitel 

slíbil, že jeho Duch bude objas�ovat Boží slovo jeho služebník�m, vysv�tlovat jeho u�ení a ukazovat, jak je 

mají aplikovat. Protože Bibli inspiroval Boží Duch, je nemožné, aby u�ení Ducha odporovalo tomu, co u�í 

Boží slovo.“ (GC 9; VDV 10) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Pro� nám B�h zjevil sebe sama a svou v�li? Pro� pot�ebujeme toto zjevení? 
 

2. Jak se nám B�h zjevuje? B�h využívá r�zné zp�soby, aby nám odhalil n�co o sob�. Obecn� se nám ukazu-
je v p�írod�, konkrétn�ji pak prost�ednictvím sn� (Da 7,1), vid�ní (Gn 15,1), znamení (1Kr 18,24.38)          
a v život� a služb� svého Syna Ježíše Krista (Žd 1,1.2). Zjevil se ti B�h osobn�? Pod�l se o svou zkušenost. 
 

Da 7:1  „V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid�l Daniel sen, vid�ní mu prošla hlavou na jeho l�žku. 
Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.“ 
Gn 15:1  „Po t�chto událostech se stalo k Abramovi ve vid�ní slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tv�j 
štít, tvá p�ehojná odm�na.““ 
1Kr 18:24.38  „24Vzývejte pak jména svých boh� a já budu vzývat jméno Hospodinovo. B�h, který odpoví ohn�m, ten je 
B�h.“ Všechen lid odpov�d�l: „To je správná �e�.“ … 38I spadl Hospodin�v ohe� a poz�el zápalnou ob�� i d�íví, kameny 
i prs�, a vodu z p�íkopu vypil.“ 
Žd 1:1.2  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase k nám promluvil 
ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky.“ 
 

3. N�kte�í teologové odmítají mnohé nauky Písma s argumentem, že jde o pouhé mýty. U�ení o stvo�ení,       
o skute�né existenci Adama a Evy, o vyjití z Egypta nebo p�íb�h Daniela – to jsou jen n�které starozákonní 
p�íklady toho, co tito lidé odmítají jako vymyšlené p�íb�hy. Ty prý m�ly jen p�inést jakési duchovní nau�ení, 
ale ve skute�nosti se nikdy nestaly. K takovým záv�r�m m�žeme dojít, za�neme-li Boží slovo posuzovat. 
Pro� je takový p�ístup k Písmu nebezpe�ný? 
 

4. V Bibli B�h mocn� zjevil svou v�li. P�esto si p�eje, abychom i my pomáhali ší�it jeho v�li a dobrou zprá-
vu o spasení v Ježíši Kristu. Jakého Boha mohou lidé vid�t ve tvém život�? 
 

� 
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L 1:1-3  „1I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, 2jak nám je p�edali 
ti, kte�í byli od po�átku o�itými sv�dky a služebníky slova, 3rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu d�kladn� prošel, 
že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile.“ 
� 15:4  „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu pou�ení, abychom z trp�livosti a z povzbuzení, které nám dává 
Písmo, �erpali nad�ji.“ 
 

ÚT 7. dubna – Psané Boží Slovo 
Ex 34:27  „Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova, nebo� podle t�chto slov uzavírám s tebou        
a s Izraelem smlouvu.““ 
Ex 17:14  „Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Zapiš na památku do knihy a p�edej Jozuovi, že zcela vymažu zpod nebes památku 
na Amáleka.““ 
Ex 24:4  „Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za �asného jitra postavil pod horou oltá� a dvanáct posvát-
ných sloup� podle dvanácti izraelských kmen�.“ 
Joz 24:26  „Tato slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným 
stromem, který stál p�i Hospodinov� svatyni.“ 
Jr 30:2  „Toto praví Hospodin, B�h Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která jsem k tob� mluvil.“ 
Zj 1:11.19 „11Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do 
Filadelfie a do Laodikeje. … 19Napiš tedy, co jsi vid�l – to, co jest, i to, co se má stát potom.“ 
Zj 21:5  „Ten, který sed�l na tr�nu, �ekl: „Hle, všecko tvo�ím nové.“ A �ekl: „Napiš: Tato slova jsou v�rná a pravá.““ 
Zj 22:18.19  „18Já dosv�d�uji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim n�co p�idá, tomu p�idá B�h ran 
popsaných v této knize. 19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu B�h odejme podíl na stromu života       
a místo ve svatém m�st�, jak se o nich píše v této knize.“ 
 

ST 8. dubna – Ježíš Kristus a Písmo 
J 1:14  „A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ 
J 2:22  „Když byl pak vzk�íšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho u�edníci, že to �íkal, a uv��ili Písmu           
i slovu, které Ježíš pov�d�l.“ 
J 8:31.32  „31Ježíš �ekl Žid�m, kte�í mu uv��ili: „Z�stanete-li v mém slovu, jste opravdu mými u�edníky. 
32Poznáte pravdu a pravda vás u�iní svobodnými.““ 
J 17:17  „Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ 
Sk 4:11.12  „11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 12V nikom jiném není 
spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 
 

�T 9. dubna – Bible p�ijímána vírou 
Žd 11:3.6  „3Ve ví�e chápeme, že Božím slovem byly založeny sv�ty, takže to, na co hledíme, nevzniklo      
z viditelného. 
6Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k n�mu p�istupuje, musí v��it, že B�h jest a že se odm��u-
je t�m, kdo ho hledají.“ 
Ž 119:105  „Sv�tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv�cuje moji stezku.“ 
P� 30:5.6  „5Všechna Boží �e� je prot�íbená, on je štítem t�ch, kte�í se k n�mu utíkají. 6K jeho slov�m nic nep�idávej, 
jinak t� potrestá a budeš shledán lhá�em.“ 
Iz 8:20  „K zákonu a sv�dectví! Což oni ne�íkají takové slovo, že mu z n�ho nevzejde jit�ní zá�e?“ 
1Te 2:13  „Proto i my d�kujeme Bohu neustále, že jste od nás p�ijali slovo Boží zv�sti ne jako slovo lidské, ale jako slovo 
Boží, jímž skute�n� jest. Vždy� také projevuje svou sílu ve vás, kte�í v��íte.“ 
2Tm 3:16.17  „16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve 
spravedlnosti, 17aby Boží �lov�k byl náležit� p�ipraven ke každému dobrému �inu.“ 
Žd 4:12  „Slovo Boží je živé, mocné a ost�ejší než jakýkoli dvouse�ný me�; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí     
a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ 
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