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� Texty na tento týden – Mt 4:1–11; Mt 22:37–40; L 4:25–27; L 24:13–35.44.45; Sk 4:24–26 
 

� Základní verš 
„On však odpov�d�l: ,Je psáno: »Ne jenom chlebem bude �lov�k živ, ale každým slovem, které vychází      

z Božích úst.«‘““ (Mt 4:4) 
 

   Je nešt�stím, že v naší postmoderní dob� je Bible vykládána pohledem filozofie, která zpochyb�uje inspi-

raci i autoritu Písma. Bibli dnes mnozí vnímají jen jako záznam názor� lidí, kte�í žili v relativn� zaostalých 

spole�enstvích, a proto nemohli rozum�t sv�tu tak, jak mu dnes rozumíme my. Takový pohled na Písmo 

zárove� znevážil, nebo dokonce zcela p�estal brát v úvahu nadp�irozený prvek, a tak u�inil z Bible text, 

který již není vyjád�ením Božího pohledu na �lov�ka, ale stal se jen vyjád�ením názoru �lov�ka na Boha. 

Výsledkem tohoto p�ístupu je, že pro mnohé je dnes, v �ase darwinovského uvažování a moderní filozofie, 

Bible zcela bezvýznamným textem. 

   Takový p�ístup k Písmu však jako adventisté zcela odmítáme. Když totiž �teme a studujeme Nový zákon, 

inspiruje nás v p�ístupu k celému Písmu zp�sob, jakým vnímali Ježíš i apoštolové Starý zákon, jenž byl 

jedinou „Biblí“, kterou tehdy m�li. Jaký zaujali postoj k lidem, míst�m a událostem, o kterých hovo�í Pís-

mo? Z �eho vycházeli a jak vykládali jim dostupné biblické texty? Soust�e�me se v této lekci na jejich 

p�ístup, který je v p�ímém kontrastu s mylným pohledem na Bibli vedoucím k pochybnostem o Božím 

slov�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Je psáno 
- Ježíš a zákon 
- Ježíš a celé Písmo 
- Ježíš a historická spolehlivost Písma 
- Apoštolové a Písmo 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 12. dubna – Je psáno 
Mt 4:1-11  „1Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na pouš�, aby byl pokoušen od �ábla. 2Postil se �ty�icet 

dní a �ty�icet nocí, až nakonec vyhladov�l. 3Tu p�istoupil pokušitel a �ekl mu: „Jsi-li Syn Boží, �ekni, a�  

z t�chto kamen� jsou chleby.“ 4On však odpov�d�l: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude �lov�k živ, ale 

každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 5Tu ho vezme �ábel do svatého m�sta, postaví ho na vrcho-

lek chrámu 6a �ekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dol�; vždy� je psáno: ‚Svým and�l�m dá p�íkaz a na 

ruce t� vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ 7Ježíš mu pravil: „Je aké psáno: ‚Nebudeš pokoušet 

Hospodina, Boha svého.‘“ 8Pak ho �ábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království 

sv�ta i jejich slávu 9a �ekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li p�ede mnou a budeš se mi klan�t.“ 10Tu 

mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; nebo� je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klan�t a jeho 

jediného uctívat.‘“ 11V té chvíli ho �ábel opustil, a hle, and�lé p�istoupili a obsluhovali ho.“ 
L 4:8.12  „8 Ježíš mu odpov�d�l: „ Je psáno: Budeš se klan�t Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 12.Ježíš 
mu odpov�d�l: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.““ 
 

PO 13. dubna – Ježíš a zákon 
Mt 5:17-20  „17Nedomnívejte se, že jsem p�išel zrušit Zákon nebo Proroky; nep�išel jsem zrušit, nýbrž 

naplnit. 18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a zem�, nepomine jediné písmenko ani jediná �árka 

ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19Kdo by tedy zrušil jediné z t�chto nejmenších p�ikázání a tak u�il 

lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a u�il, ten bude         
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PÁ 17. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 7. kapitolu „Ježíšovo d�tství“ (DA 68–74; TV 40–44) a 12. kapitolu „Zápas v poušti“ (DA 114–
123; TV 68–75) z knihy Touha v�k�. 
   „Lidé se považují za moud�ejší, než je slovo Boží, moud�ejší než samotný B�h. Místo toho, aby se pevn� 

postavili na nem�nný základ a vše podrobili zkoušce Božím slovem, posuzují slovo pouze na základ� svých 

vlastních v�deckých myšlenek a názor�. A pokud Písmo není v souladu s jejich v�deckými p�edstavami, 

zavrhují ho jako ned�v�ryhodné.“ (ST 27. 3. 1884, str. 1) 

   „Ti, kte�í se nejlépe seznámí s Boží moudrostí a jeho zám�ry zjevenými v jeho slov�, se stávají duševn� 

silnými muži a ženami. Zárove� se mohou stát užite�nými spolupracovníky velkého U�itele, Ježíše Krista. 

... Kristus dal svému lidu slova pravdy a všichni jsou povoláni, aby se podíleli na jejich zv�stování sv�tu. ... 

Bez poznání pravdy obsažené v Písmu není posv�cení. Proto je tak zásadní, aby to každý pochopil.“  

(FE 432) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Když Ježíš, pisatelé evangelií a apoštol Pavel p�istupovali k Starému zákonu jako k Božímu slovu, pro� 
bychom m�li vnímat mnohé sou�asné pohledy na Písmo jako nesprávné? Pro� nesmíme podlehnout argu-
ment�m zpochyb�ujícím Písmo, a� by je hlásal kdokoliv?  
 

2. Na tomto míst� uvádíme n�kolik skute�ností, které ilustrují, kam se až n�kte�í moderní badatelé dostali ve 
svém skepticizmu. Odmítají doslovné šestidenní stvo�ení a p�ijímají miliardy let trvající evoluci. Odmítají 
bezh�íšnost Adama a Evy v h�íchem nenarušeném sv�t�. Mnozí odmítají p�íb�h vyjití z Egypta. Odmítají 
nejen Ježíšovy zázraky, ale i jeho vzk�íšení v t�le. Mnoho z nich odmítá myšlenku, že by proroctví skute�n� 
mohla p�edpovídat budoucnost vzdálenou n�kolik století, nebo dokonce tisíciletí. Jak tyto p�íklady ukazují, 
co se stane, když lidé za�nou zpochyb�ovat Písmo? Jak bychom mohli t�mto lidem pomoci pochopit prav-
du? 
 

3. Jak rozumíte tomu, že inspirované je celé Písmo – dokonce i �ásti, které hovo�í o napln�ných požadav-
cích zákona, které dnes už pro nás nejsou nezbytné (aplika�ní otázka z �ásti na úterý)? 

 
� 
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Mt 5:12  „Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odm�nu v nebesích; stejn� pronásledovali i proroky, kte�í byli p�ed 
vámi.“ 
Mt 13:57 „A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim �ekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém dom�.““ 
Mt 23:34-36  „34Hle, proto vám posílám proroky a u�itele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a k�ižovat, budete 
je bi�ovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, 35aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na 
zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltá-
�em. 36Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.“ 
Mk 6:4  „Tu jim Ježíš �ekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých p�íbuzných a ve svém dom�.““ 
 

�T 16. dubna – Apoštolové a Písmo 
� 1:17  „Vždy� se v n�m zjevuje Boží spravedlnost, která je p�ijímána vírou a vede k ví�e; stojí p�ece 

psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.““ 

� 3:9-11  „9Co tedy? Máme my židé n�jakou p�ednost? V�bec ne! Vždy� jsme už d�íve ukázali, že všich-

ni, židé i pohané, jsou pod mocí h�íchu, 10jak je psáno: „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11nikdo 

není rozumný, není, kdo by hledal Boha.““ 
Sk 4:24-26 „24Když to brat�í uslyšeli, pozdvihli jednomysln� hlas k Bohu a �ekli: „Pane, který jsi u�inil nebe i zemi          
i mo�e a všecko, co je v nich, 25ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, �ekl: ‚Pro� zu�í 
pohané hn�vem a národy osnují marná spiknutí? 26Povstávají králové zem� a vlada�i se srocují proti Hospodinu a jeho 
Mesiáši.‘“ 
Sk 13:32-36  „32My vám p�inášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotc�m, 33splnil B�h nám, jejich d�tem,        
a vzk�ísil Ježíše; vždy� je o n�m psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil.‘ 34To, že jej vzk�ísí          
z mrtvých, takže se už neprom�ní v prach, slíbil t�mito slovy: ‚V�rn� vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.‘     
35A pak na jiném míst� �íká: ‚Nedopustíš, aby se tv�j Svatý rozpadl v prach.‘ 36David sloužil Bohu za svého života, potom 
podle jeho v�le zem�el, byl uložen k svým p�edk�m a rozpadl se v prach.“ 
� 9:17  „Písmo p�ece �íká faraónovi: ‚Vyzdvihl jsem t�, abych na tob� ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno 
po celé zemi.‘“ 
Ga 3:8 �EP  „Protože se v Písmu p�edvídá, že B�h na základ� víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham 
zaslíbení: ‚V tob� dojdou požehnání všechny národy.‘“ 
Ga 3:8 B21  „Písmo p�edvídalo, že B�h ospravedlní pohany na základ� víry, a tak p�edpov�d�lo Abrahamovi: „V tob� 
dojdou požehnání všechny národy.““ 
Ga 3:8 �SP  „Písmo p�edvídalo, že B�h ospravedlní pohany na základ� víry; dop�edu oznámilo Abrahamovi: ‚V tob� 
budou požehnány všechny národy.“ 
Mt 2:5.6  „5Oni mu odpov�d�li: „V judském Betlém�; nebo� tak je psáno u proroka: 6‚A ty, Betléme, v zemi judské, 
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, nebo� z tebe vyjde vévoda, který bude pastý�em mého lidu, Izraele.‘““ 
Mk 1:2  „Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla p�ed tvou tvá�í, aby ti p�ipravil cestu.“ 
Mk 7:6  „�ekl jim: „Dob�e prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí m� rty, ale srdce jejich je 
daleko ode mne.““ 
L 2:23  „Jak je psáno v zákon� Pán�: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasv�ceno Hospodinu‘.“ 
L 3:4  „Jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: P�ipravte cestu Pán�, vyrovnejte mu 
stezky!“ 
� 3:4  „Naprosto ne! A� se ukáže, že B�h je pravdivý, ale ‚každý �lov�k lhá�‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý 
ve svých slovech a zvít�zil, p�ijdeš-li na soud.‘“ 
� 8:36 „Jak je psáno: „Denn� jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce ur�ené na porážku.““ 
� 9:33  „Jak je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v n�ho v��í, nebude zahanben.‘“ 
1K 1:19  „Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘“ 
Ga 4:27  „Vždy� stojí psáno: ‚Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, nebo� mnoho d�tí 
bude mít osam�lá, více než ta, která má muže.‘“ 
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v království nebeském vyhlášen velkým. 20Nebo� vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho 

p�esahovat spravedlnost zákoník� a farize�, jist� nevejdete do království nebeského.“ 
Mt 22:29.37-40  „29Ježíš jim však odpov�d�l: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. … 37On mu �ekl: „‚Miluj Hospo-
dina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je nejv�tší a první p�ikázání. 39Druhé je 
mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na t�ch dvou p�ikázáních spo�ívá celý Zákon i Proroci.““ 
Mt 23:2.3  „2Na stolici Mojžíšov� zasedli zákoníci a farizeové. 3Proto �i�te a zachovávejte všechno, co vám �eknou; ale 
podle jejich skutk� nejednejte: nebo� oni mluví a ne�iní.“ 
 

ÚT 14. dubna – Ježíš a celé Písmo 
L 24:25-32  „25A on jim �ekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak t�žké uv��it všemu, co mluvili proroci! 
26Což nem�l Mesiáš to vše vytrp�t a tak vejít do své slávy?“ 27Potom za�al od Mojžíše a všech prorok�      

a vykládal jim to, co se na n�ho vztahovalo ve všech �ástech Písma. 28Když už byli blízko vesnice, do které 

šli, on jako by cht�l jít dál. 29Oni však ho za�ali p�emlouvat: „Z�sta� s námi, vždy� už je k ve�eru a den 

se schyluje.“ Vešel tedy a z�stal s nimi. 30Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a 

rozdával jim. 31Tu se jim otev�ely o�i a poznali ho; ale on zmizel jejich zrak�m. 32�ekli si spolu: „Což 

nám srdce neho�elo, když s námi na cest� mluvil a otvíral nám Písma?““ 
L 24:13-24.33-35.44.45  „13Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi t�i 
hodiny cesty, 14a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. 15A jak to v �e�i probírali, p�ipojil se k nim sám Ježíš a šel     
s nimi. 16Ale n�co jako by bránilo jejich o�ím, aby ho poznali. 17�ekl jim: „O �em to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni 
z�stali stát plni zármutku. 18Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpov�d�l: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se 
tam v t�chto dnech stalo!“ 19On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpov�d�li: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl 
prorok mocný slovem i skutkem p�ed Bohem i p�ede vším lidem, 20naši velekn�ží a �lenové rady vydali, aby byl odsouzen 
na smrt, a uk�ižovali ho. 21A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes t�etí den, co se to 
stalo. 22Ovšem n�které z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu 23a nenalezly jeho t�lo; p�išly a vypráv�ly, že 
m�ly i vid�ní and�l�, kte�í �íkali, že je živ. 24N�kte�í z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, 
jeho však nevid�li.“ … 33A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct u�edník� a jejich druhy pohro-
mad�. 34Ti jim �ekli: „Pán byl opravdu vzk�íšen a zjevil se Šimonovi.“ 35Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cest�       
a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. … 44�ekl jim: „To jsem m�l na mysli, když jsem byl ješt� s vámi a �íkal vám, že 
se musí naplnit všechno, co je o mn� psáno v zákon� Mojžíšov�, v Prorocích a Žalmech.“ 45Tehdy jim otev�el mysl, aby 
rozum�li Písmu.“ 
J 1:1-3.14  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 3Všechno 
povstalo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest. … 14A 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.“ 
Mt 28:19.20  „19Jd�te ke všem národ�m a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku. “ 
 

ST 15. dubna – Ježíš a historická spolehlivost Písma 
Mt 19:4.5  „4Odpov�d�l jim: „Ne�etli jste, že Stvo�itel od po�átku ‚muže a ženu u�inil je‘? 5A �ekl: ‚Proto 

opustí muž otce i matku a p�ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo…‘““ 

Mt 12:3.4  „3On však jim �ekl: „Ne�etli jste, co ud�lal David, když m�l hlad, on i ti, kdo byli s ním? 4Jak 

vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, a�koli to nebylo dovoleno jemu ani t�m, kdo ho provázeli, 

nýbrž jen kn�žím?““ 
Mk 10:6-8  „6Od po�átku stvo�ení ‚B�h u�inil �lov�ka jako muže a ženu; 7proto opustí muž svého otce i matku a p�ipojí 
se k své manželce, 8a budou ti dva jedno t�lo‘; takže již nejsou dva, ale jeden.“ 
L 4:25  „Po pravd� vám �íkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dn� Eliášových, kdy se zav�elo nebe na t�i a p�l roku a na 
celou zemi p�išel veliký hlad.“ 
L 11:51  „Od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltá�em a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto poko-
lení bude p�i�tena vina.“ 
Mt 24:37-39  „37Až p�ijde Syn �lov�ka, bude to jako za dn� Noeho: 38Jako tehdy p�ed potopou hodovali a pili, ženili se   
a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až p�išla potopa a zachvátila všecky – takový bude             
i p�íchod Syna �lov�ka.“ 
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