
 

 

 

 
                                    

�  0    5 

  JERRY  

Pouze Písmo 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Pouze Písmo Týden od 26.04. do 02.05. 

 

� Texty na tento týden – 1K 4:1–6; Tt 1:9; 2Tm 1:13; Mk 12:10.26; L 24:27.44.45; Iz 8:20 
 

� Základní verš 
„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.“ (Žd 4:12) 
 

   Protestantské vyznání „pouze Písmo“ (latinsky sola scriptura) povýšilo Bibli na jedinou normu a rozhodu-

jící zdroj u�ení. Na rozdíl od teologie �ímskokatolické církve, která klade stejný d�raz na Písmo a k�es�an-

skou tradici, protestantizmus zd�raz�uje slovo „pouze“. To znamená, že Písmo samotné je kone�nou autori-

tou v otázkách v�rouky a vyznání.  

   Práv� Písmo dalo rozhodující sílu a autoritu protestantské reformaci a její vzpou�e v��i �ímu a chybám, 

které byly staletí sou�ástí u�ení �ímské církve. Zatímco na jedné stran� stály alegorické výklady Písma, 

které umož�ovaly tém�� jakékoliv pochopení textu, protestantská reformace zd�raz�ovala d�ležitost grama-

tického a historického výkladu Bible, který se velmi vážn� zabývá gramatickým a doslovným významem 

biblického textu. 

   Tento týden se budeme podrobn�ji v�novat výrazu sola scriptura. Nau�íme se, že v sob� zahrnuje základní 

principy biblického výkladu, které jsou nezbytné pro správné pochopení Božího slova. Pat�íme do rodiny 

protestantských církví a Bible musí z�stat kone�nou autoritou našeho u�ení. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Písmo jako hlavní pravidlo 
- Jednota Písma 
- Srozumitelnost Písma 
- Bibli vykládáme Biblí 
- Sola scriptura a E.G. Whiteová 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 26. dubna – Písmo jako hlavní pravidlo 
1K 4:1-6  „1Proto a� nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správ-
c� se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán v�rným. 3Mn� tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li 
m� vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždy� ani já nejsem soudcem sám nad sebou; 4ni�eho si nejsem sice 
v�dom, tím však ješt� nejsem ospravedln�n, nebo� mým soudcem je Pán. 5Nevyslovujte proto soudy p�ed-
�asn�, dokud Pán nep�ijde. On vynese na sv�tlo to, co je skryto ve tm�, a zjeví zám�ry srdcí; tehdy se 
�lov�ku dostane chvály od Boha. 6Toto jsem, brat�í, kv�li vám vztáhl na sebe a na Apolla, abyste se na 
nás nau�ili, co znamená ‚ne nad to, co je psáno‘, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému.“ 
Sk 17:10.11  „10A hned té noci vypravili brat�í Pavla a Silase do Beroje. Když tam p�išli, odebrali se do židovské sy-
nagógy. 11Židé v Beroji byli p�ístupn�jší než v Tesalonice: p�ijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali   
v Písmu, zdali je to tak, jak zv�stuje Pavel.“ 
 

PO 27. dubna – Jednota Písma 
Tt 1:8.9  „8[Biskup] má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, 9pevný ve slo-
vech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém u�ení, tak usv�d�ovat odp�rce.“ 
2Tm 1:13  „M�j za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve ví�e a lásce, která nás spojuje v Kristu 
Ježíši.“ 
2Tm 3:16 �EP  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve 
spravedlnosti.“ 
2Tm 3:16 B21  „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užite�né. Vyu�uje nás a usv�d�uje, napravuje a vycho-
vává ve spravedlnosti.“ 
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PÁ 24. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 20. kapitolu „Studium Bible“ z knihy Výchova (Ed 186–192; VYCH 110–114). 
   „Opravdový student Bible by k ní m�l p�istupovat s ochotou u�it se. Nem�žeme ji �íst proto, abychom      

v ní našli d�kazy pro podporu svých názor�, ale proto, abychom v�d�li, co �íká B�h. Pravé poznání Bible je 

možné získat jen s pomocí Ducha, který ji sám inspiroval. Chceme-li toto poznání získat, musíme podle n�j 

žít. Máme poslouchat vše, co Boží slovo p�ikazuje. ... Studium Bible vyžaduje vytrvalé úsilí a houževnatou 

mysl. Tak jako horník dobývá v zemi zlatý poklad, stejn� vytrvale musíme hledat poklady Božího slova.“ 

(Ed 189; VYCH 162) 

   „Pokud se stane Bible vaší potravou, vaším pokrmem a nápojem, když se její zásady stanou sou�ástí 

vašeho charakteru, budete lépe v�d�t, jak p�ijímat Boží rady. Já dnes p�ed vámi vyvyšuji drahocenné slovo. 

Neopakujte moje výroky a ne�íkejte: ‚Sestra Whiteová �ekla toto‘ a ‚sestra Whiteová �ekla tamto‘. Zjiš�ujte, 

co �íká Pán Izraele, a pak jednejte podle jeho p�íkaz�.“ (3SM 33) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Kterých chybných doktrín se lidé drží jen proto, že se soust�edili na pár vybraných text� a odmítli studo-
vat, co o daném tématu �íká celá Bible? 
 

2. Ježíš �íká o Janu K�titeli následující slova: „Amen, pravím vám, mezi t�mi, kdo se narodili z ženy, nevy-
stoupil nikdo v�tší než Jan K�titel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je v�tší nežli on.“ (Mt 11,11) 
Ježíš zde p�edstavuje proroka, který není v Písmu uveden jako autor žádné knihy. Pro� opravdový prorok 
nemusí být autorem biblické knihy, a p�esto m�že být pravým prorokem? Co se z tohoto poselství m�žeme 
nau�it jako adventisté? 
 

3. Jako adventisté nejsme jediní, kdo se odvolává na Bibli jako na svou kone�nou autoritu. D�lají to i ostat-
ní církve. Jak se pak máme stav�t k protich�dným doktrínám, které vyvozují z Písma jiní k�es�ané? 

 
� 
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2Tm 3:16 �SP  „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užite�né k u�ení, k usv�d�ování, k napravování, k výchov� ve 
spravedlnosti.“ 
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.“ 
� 3:10-18  „10Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 
12všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by �inil dobro, není ani jeden. 13Hrob otev�ený je jejich 
hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, 14jejich ústa jsou samá kletba a ho�kost, 15jejich nohy 
sp�chají prolévat krev, 16zhouba a bída je na jejich cestách; 17nepoznali cestu pokoje 18a úctu p�ed Bohem nemají.‘“ 
Kaz 7:20  „Není na zemi �lov�ka spravedlivého, aby konal dobro a neh�ešil.“ 
Ž 14:2.3  „2Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vid�t, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží v�li . 3Zpronev��ili se 
všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neud�lá, naprosto nikdo.“ 
Ž 5:10  „Vždy� na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otev�ený, na jazyku samé 
úlisnosti.“ 
Ž 10:7  „V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk, na jazyku trápení a ni�emnosti.“ 
Iz 59:7.8  „7Jejich nohy pádí za zlem, sp�chají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ni�emnosti, na jejich silnicích 
�íhá záhuba a zkáza. 8Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. D�lají si k�ivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, 
nepozná pokoj.“ 
 

ÚT 28. dubna – Srozumitelnost Písma 
Mt 19:4  „Odpov�d�l jim: „Ne�etli jste, že Stvo�itel od po�átku ‚muže a ženu u�inil je‘?“ 
Mt 21:42  „Ježíš jim �ekl: „Což jste nikdy ne�etli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se ka-
menem úhelným; Hospodin to u�inil a je to podivuhodné v našich o�ích‘?““ 
Mt 22:31.32  „31A pokud jde o vzk�íšení mrtvých, ne�etli jste, co vám B�h pravil: 32 „Já jsem B�h Abra-
ham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v“? On p�ece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. 
Mt 12:3.5  „3On však jim �ekl: „Ne�etli jste, co ud�lal David, když m�l hlad, on i ti, kdo byli s ním? … 5A ne�etli jste       
v Zákon�, že kn�ží službou v chrám� porušují sobotu, a p�esto jsou bez viny?“ 
Mk 12:10.26  „10Ne�etli jste v Písmu slovo: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; … 26A pokud jde  
o mrtvé, že vstanou, ne�etli jste v knize Mojžíšov�, ve vypráv�ní o ho�ícím ke�i, jak B�h Mojžíšovi �ekl: ‚Já jsem B�h 
Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v‘?“ 
L 6:3  „Ježíš jim odpov�d�l: „Ne�etli jste, co ud�lal David, když m�l hlad on i ti, kdo byli s ním?““ 
Mt 24:15  „Když pak uvidíte ‚znesv�cující ohavnost‘, o níž je �e� u proroka Daniela, jak stojí na míst� svatém – kdo �teš, 
rozum�j.“ 
Mk 13:14  „Když pak uvidíte ‚znesv�cující ohavnost ‘ stát tam, kde být nemá – kdo �te, rozum�j – tehdy ti, kdo jsou        
v Judsku, a� uprchnou do hor.“ 
 

ST 29. dubna – Bibli vykládáme Biblí 
L 24:27.44.45  „27Potom za�al od Mojžíše a všech prorok� a vykládal jim to, co se na n�ho vztahovalo ve 
všech �ástech Písma. 
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.“ 
� 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.“ 
 

�T 30. dubna – Sola scriptura a E.G. Whiteová 
Iz 8:20  „K zákonu a sv�dectví! Což oni ne�íkají takové slovo, že mu z n�ho nevzejde jit�ní zá�e?“ 
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