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Bible jako základ naší teologie 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Bible jako základ naší teologie Týden od 19.04. do 25.04. 

 

� Texty na tento týden – Mk 7:1–13; � 2:4; 1J 2:15–17; 2K 10:5.6; J 5:46.47; 7:38 
 

� Základní verš 
„K zákonu a sv�dectví! Což oni ne�íkají takové slovo, že mu z n�ho nevzejde jit�ní zá�e?“ (Iz 8:20) 
 

   Každá k�es�anská církev používá pro podporu své v�rouky Bibli. Zárove� však platí, že autorita a role 

Písma v teologii nejsou ve všech církvích stejné. Písmo má v jednotlivých k�es�anských spole�enstvích 

r�zné postavení a funkci. Jde o velmi široké téma a my budeme zkoumat r�zné zdroje, které ovliv�ují náš 

výklad Písma. Pat�í mezi n� tradice, zkušenost, kultura, zp�sob uvažování a samotná Bible. 

   Tyto vlivy hrají významnou roli v každé v�rouce a v každé církvi. Každý z nás je sou�ástí n�jaké tradice  

a spole�nosti, které nás ovliv�ují. Máme zkušenost, která formuje naše uvažování a p�sobí na naši schop-

nost porozum�t, a také sv�j zp�sob myšlení a hodnocení okolností a d�j� kolem nás. A každý z nás �te 

Písmo a snaží se tak porozum�t Bohu a jeho v�li.    Který z uvedených vliv� (nebo jejich kombinace) má 

pro nás kone�nou autoritu p�i našem výkladu Písma? Jak se vzájemn� ovliv�ují? Up�ednostn�ní jednoho 

nebo více zdroj� výkladu vede k r�zným d�raz�m a výsledk�m a v kone�ném d�sledku ur�uje sm�r celé 

naší teologie. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Tradice 
- Zkušenost 
- Kultura 
- Zp�sob uvažování 
- Bible 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 19. dubna – Tradice 
Mk 7:6-9  „6�ekl jim [Ježíš]: „Dob�e prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí m� 

rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 7marná je zbožnost, kterou mne ctí, u�íce naukám, jež jsou jen 

p�íkazy lidskými.‘ 8Opustili jste p�ikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ 9A ješt� �ekl: „Jak dovedn� 

rušíte Boží p�ikázání, abyste zachovali svou tradici!““ 

1K 11:1.2  „1Jednejte podle mého p�íkladu, jako já jednám podle p�íkladu Kristova. 2Chválím vás, že si 

mne stále p�ipomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne p�ijali.“ 
Mk 7:1-5.10-13  „1Shromáždili se k n�mu farizeové a n�kte�í ze zákoník�, kte�í p�išli z Jeruzaléma. 2Uvid�li n�které        
z jeho u�edník�, jak jedí znesv�cujícíma, to jest neomytýma rukama. (3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otc�   
a nejedí, dokud si k záp�stí neomyjí ruce. 4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neo�istí. A je ješt� mnoho jiných tradic, 
kterých se drží: pono�ování pohár�, džbán� a m�d�ných mis.) 5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Pro� se tvoji u�edníci 
ne�ídí podle tradice otc� a jedí znesv�cujícíma rukama?“ … 10Vždy� Mojžíš �ekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo 
zlo�e�í otci nebo matce, a� je potrestán smrtí.‘ 11Vy však u�íte: �ekne-li n�kdo otci nebo matce: ‚To, �ím jsem ti zavázán 
pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘ 12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic ud�lat; 13tak rušíte Boží slovo svou 
tradicí, kterou p�stujete. A takových podobných v�cí �iníte mnoho.““ 
Mk 7:3.5 B21  „3Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si ob�adn� umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. … 
5Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: „Pro� se tvoji u�edníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb ne�is-
týma rukama?““ 
Mk 7:3.5 �SP  „3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si k záp�stí neumyjí ruce. … 
5Farizeové a u�itelé Zákona se ho ptali: „Pro� tvoji u�edníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb ne�istýma ruka-
ma?“ 
1K 11:2  „Chválím vás, že si mne stále p�ipomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne p�ijali.“ 
2Te 3:6  „P�ikazujeme vám, brat�í, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahál�ivý 
život a nežije podle nau�ení, která jste od nás p�evzali.“ 
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PÁ 24. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 37. kapitolu „Naše jediná jistota“ z knihy Velké drama v�k� (GC 593–602; VDV 385–390). 
Tradice, zkušenost, kultura, zp�sob uvažování a Bible ovliv�ují naše p�emýšlení o Božím slov�. V této 

souvislosti zaznívá d�ležitá otázka: Který z t�chto vliv� má v naší teologii kone�né slovo a svrchovanou 

autoritu? Jedna v�c je obhajovat Bibli, ale n�co úpln� jiného je umožnit, aby Bible prost�ednictvím služby 

Ducha ovliv�ovala a m�nila náš život. 

   V ur�itém smyslu nemusí být kultura, zkušenost, rozum, a dokonce ani tradice samy o sob� špatné. Stávají 

se problémem, jestliže odporují tomu, co u�í Písmo. Ješt� horší však je, když tyto vlivy mají p�ednost p�ed 

Božím slovem. Ve Starém i Novém zákon� máme mnoho p�íb�h� odpadnutí, kdy došlo k tomu, že vn�jší 

vlivy m�ly p�ednost p�ed zjevením Boží v�le. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Pro� je jednodušší zachovávat do detailu n�které lidské tradice než žít podle ducha Božího zákona: „Mi-
luj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. ... Miluj svého bližního 
jako sám sebe.“ (Mt 22,37–40)? 
Mt 22:37-40  „37On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, 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�ikázá-
ních spo�ívá celý Zákon i Proroci.““ 
 

2. Uvažujte spole�n� o otázce z �ásti na ned�li. Jaké místo by m�la mít tradice v naší církvi? V �em jsou 
podle vás tradice ku prosp�chu, a v �em naopak spo�ívá jejich nebezpe�í? 
 

3. Jak se m�žeme ujistit, že tradice, a� je jakkoli dobrá, nenahrazuje psané Boží slovo jako naši kone�nou 
normu a autoritu? 
 

4. P�edstavte si, že n�kdo tvrdí, že m�l sen, ve kterém k n�mu mluvil B�h a �ekl mu, že pravým dnem odpo-
�inku a bohoslužby je dnes pro nás ned�le. Jak bys tomuto �lov�ku odpov�d�l? Co se z podobných p�íb�h� 
m�žeme nau�it o tom, že naši zkušenost musíme vždy posuzovat na základ� Božího slova? 
 

5. Uvažujte o kultu�e a spole�enských hodnotách, které vás jako spole�enství ovliv�ují. Jaký vliv mají n�kte-
ré názory vaší kultury na vaši víru? M�žete uvést p�íklady z d�jin, kdy kultura a situace ve spole�nosti 
ovliv�ovaly chování �len� církve tak siln�, že to dnes m�žeme hodnotit negativn�? Co se z toho m�žeme 
dnes nau�it, abychom se vyhnuli podobným chybám v budoucnosti? 
 

 
� 
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PO 20. dubna – Zkušenost 
� 2:4.5  „4�i snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuv�domuješ si, že 

dobrotivost Boží t� chce p�ivést k pokání? 5Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si st�ádáš Boží hn�v pro den 

hn�vu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.“ 

Tt 3:4-7  „4Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: 5On nás zachránil ne pro spravedlivé 

skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili 

k novému životu skrze Ducha svatého. 6Bohat� na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho 

Spasitele, 7abychom ospravedln�ni jeho milostí m�li podíl na v��ném život�, k n�muž se upíná naše nad�-

je.“ 
2K 11:1-3  „1Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu – ano, snášejte mne! 2Vždy� vás žárliv� st�ežím Boží žárlivostí; 
zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako �istou pannu odevzdal Kristu. 3Obávám se však, aby to nebylo tak, jako 
když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od up�ímné oddanosti 
Kristu.“ 
Mk 12:28-31  „28P�istoupil k n�mu jeden ze zákoník�, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dob�e odpov�d�l. 
Zeptal se ho: „Které p�ikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpov�d�l: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, B�h náš, 
jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V�tšího p�ikázání nad tato dv� není.““ 
 

ÚT 21. dubna – Kultura 
1J 2:15-17  „15Nemilujte sv�t ani to, co je ve sv�t�. Miluje-li kdo sv�t, láska Otcova v n�m není. 16Nebo� 

všechno, co je ve sv�t�, po �em dychtí �lov�k a co cht�jí jeho o�i a na �em si v život� zakládá,není z Otce, 

ale ze sv�ta. 17A sv�t pomíjí i jeho chtivost; kdo však �iní v�li Boží, z�stává na v�ky“ 
 

ST 22. dubna – Zp�sob uvažování 
2K 10:4-6  „4Zbran� našeho boje nejsou sv�tské, nýbrž mají od Boha sílu bo�it hradby. Jimi bo�íme 

lidské výmysly 5a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, 

aby byla poslušna Krista, 6a jsme p�ipraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebu-

de úplná.“ 

P� 1:7  „Po�átek poznání je báze� p�ed Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ 

P� 9:10  „Za�átek moudrosti je báze� p�ed Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ 
Ef 4:18  „Mají zatemn�lou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nev�domost a zatvrzelé srdce.“ 
 

�T 23. dubna – Bible 
J 5:46.47  „46Kdybyste opravdu v��ili Mojžíšovi, v��ili byste i mn�, nebo� on psal o mn�. 47Nev��íte-li 

tomu, co on napsal, jak uv��íte mým slov�m?“ 

J 7:37.38  „37V poslední, velký den svátk� Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, a� p�ijde ke mn�     

a pije! 38Kdo v��í ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.““ 
1Tm 4:6  „Toto brat�ím zd�raz�uj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého u�ení, 
které sis osvojil.“ 
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