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  JERRY  

Pro� pot�ebujeme vykládat Písmo? 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Pro� pot�ebujeme vykládat Písmo? Týden od 03.05. do 09.05. 

 

� Texty na tento týden – L 24:36–45; 1K 12:10; 1K 14:26; Sk 17:16–32; J 12:42.43 
 

� Základní verš 
„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k n�mu p�istupuje, musí v��it, že B�h jest a že se odm�-
�uje t�m, kdo ho hledají.“ (Žd 11:6) 
 

   �íst Bibli znamená zárove� ji vykládat. Jak to však d�láme? Jaké principy p�itom používáme? Jak p�istu-

pujeme k r�zným typ�m textu, které se v Písmu nacházejí? Je text, který �teme, podobenstvím, historickým 

vypráv�ním nebo prorockým snem obsahujícím symboly? Rozhodnutí, která �iníme p�i tak d�ležitém roz-

hodování o biblickém kontextu, jsou už sama o sob� výkladem. 

   Lidé n�kdy používají Bibli jako magické orákulum: otevírají Písmo na náhodných místech a doufají, že 

najdou texty, které je osloví. Ale takové náhodné spojování biblických verš� m�že vést nejen ke zvláštním, 

ale také nesprávným záv�r�m.  

   Jeden p�íklad: Muž opustil svou manželku kv�li jiné žen�. Manželku velmi povzbudilo, když si ve své 

Bibli „našla“ verš: „Mezi tebe a ženu položím nep�átelství...“ (Gn 3,15). Na základ� tohoto verše byla p�e-

sv�d�ena, že milostný pom�r jejího manžela brzy skon�í... 

   Jakýkoliv verš se bez správného pochopení kontextu m�že stát záminkou pro vlastní myšlenky a plány. Je 

proto d�ležité Bibli nejen �íst, ale také ji správn� vykládat. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Naše p�edpoklady a p�edporozum�ní 
- P�eklady a výklady textu 
- Bible a kultura 
- Naše h�íšná p�irozenost 
- D�ležitost správného výkladu Písma 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 3. kv�tna – Naše p�edpoklady a p�edporozum�ní 
L 24:44.45  „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.“ 
L 24:36-43  „36Když o tom mluvili, stál tu on sám uprost�ed nich. 37Zd�sili se a byli plni strachu, pon�vadž se domnívali, 
že vidí ducha. 38�ekl jim: „Pro� jste tak zmateni a pro� vám takové v�ci p�icházejí na mysl? 39Podívejte se na mé ruce     
a nohy: vždy� jsem to já. Dotkn�te se mne a p�esv�d�te se: duch p�ece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mn�.“ 40To 
�ekl a ukázal jim ruce a nohy. 41Když tomu pro samou radost nemohli uv��it a jen se divili, �ekl jim: „Máte tu n�co         
k jídlu?“ 42Podali mu kus pe�ené ryby. 43Vzal si a pojedl p�ed nimi.“ 
J 16:13  „Jakmile však p�ijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo� nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má p�ijít.“ 
 

PO 4. kv�tna – P�eklady a výklady textu 
L 24:27  „Potom za�al od Mojžíše a všech prorok� a vykládal jim to, co se na n�ho vztahovalo ve všech 
�ástech Písma.“ 
1K 12:10  „N�komu p�sobení mocných �in�, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duch�, n�komu dar mluvit ve 
vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.“ 
1K 14:26  „Co z toho plyne, brat�í? Když se shromaž�ujete, jeden má žalm, druhý slovo nau�ení, jiný zjevení od Boha, 
ješt� jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko a� slouží spole�nému r�stu.“ 
J 1:41  „Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a �ekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v p�ekladu: Kristus).““ 
J 9:7  „A �ekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, 
vid�l.“ 
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Zj 14:6-12  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 
zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina 
jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ 8Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, 
padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hn�vu.“ 9Za nimi let�l t�etí and�l  
a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její sochou, kdo p�ijímá její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít 
víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�ed�né do �íše svého hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými 
and�ly a p�ed Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na v�ky v�k� a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed 
šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�iká-
zání a v�rnost Ježíši.““ 
 

PÁ 8. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitolu „Vít�zství nad pochybnostmi“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 105–113; CVP 107–
113). 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 �ásti 1, 2 a 3. (Methods of Bible Study, ww.adventistbiblicalresearch.org) 
   „P�i studiu Písma se osvobo�te od svých p�edsudk�, p�evzatých názor� a vlastních p�edstav. Pokud se 

budete p�i studiu Písma jen snažit obhájit své vlastní p�esv�d�ení, nikdy se nedopracujete k poznání pravdy. 

Odmítn�te takové postoje a s kajícím srdcem poslouchejte, co vám chce �íci Hospodin. Když �lov�k sedí     

u Kristových nohou, pokorn� zkoumá pravdu a u�í se od n�ho, slovo mu p�inese pochopení. T�m, kte�í se 

považují za moudré a namyšlen� odmítají studium Písma, Kristus �íká: Pokud chcete být moud�í ke spasení, 

musíte být tiší a pokorní srdcem. Boží slovo ne�t�te ve sv�tle minulých názor�. Zkoumejte ho s modlitbou   

a bez p�edsudk�. Pokud p�i studiu zjistíte, že názory, které jste pokládali za správné, nejsou v souladu          

s Písmem, nesnažte se Boží slovo p�izp�sobit svým názor�m. Nenechte se ovlivnit tím, �emu jste v��ili       

v minulosti a co jste d�lali. Otev�ete sv�j duchovní zrak a uvidíte p�edivné pravdy zákona. Poznejte, co je 

psáno, a pevn� postavte své nohy na Skále v�k�.“ 

(MYP 260) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Jaký vliv má na výklad Písma naše vzd�lání, náš sv�tonázor a kultura, ve které žijeme? Pro� je d�ležité, 
abychom si uv�domovali, co všechno ovliv�uje naši snahu pochopit a vyložit význam Písma? 
 

2. Všichni souhlasíme s tím, že jsme h�íšní a že h�ích nás ovliv�uje negativním zp�sobem. Jakým zp�sobem 
nám h�ích znemož�uje správn� pochopit Písmo? Jak m�že zkreslit náš postoj k Písmu skute�nost, že chceme 
d�lat n�co, co Bible odsuzuje? 
 

3. Uve�te p�íklady biblických text�, které jsme schopni lépe pochopit díky znalosti historických a kulturních 
souvislostí daného období? 

 
� 
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Sk 9:36  „V Joppe žila u�ednice jménem Tabita, �ecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutk� a št�d�e rozdávala almuž-
ny.“ 
 

ÚT 5. kv�tna – Bible a kultura 
Sk 17:22.23.28  „22Pavel se tedy postavil doprost�ed shromážd�ní na Areopagu a promluvil: „Athé�ané, 
vidím, že jste v uctívání boh� velice horliví. 23Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si 
je, nalezl jsem i oltá� s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ješt� neznáte, toho vám 
zv�stuji. 
28‚Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� jsme jeho 
d�ti.‘““ 
Sk 17:16-32  „16Zatím na n� Pavel v Athénách �ekal; když shledal, kolik modlá�ství je v tom m�st�, velmi ho to znepoko-
jovalo. 17Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kte�í uv��ili v jediného Boha; a každý den hovo�il i na nám�stí         
s lidmi, kte�í tam práv� byli. 18Rozmlouvali s ním i n�kte�í epikurejští a stoi�tí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce 
ten nedovzd�lanec vykládat?“ Druzí �íkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal 
o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání. 19Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi bychom se 
dov�d�li, jaké je to tvé nové u�ení, které ší�íš. 20Vždy� to, co nám vykládáš, zní velice podivn�. Chceme se tedy dov�d�t, co 
to je.“ 21Všichni Athé�ané i cizinci, kte�í tam pobývají, ni�emu totiž nev�nují tolik �asu jako tomu, že vykládají a poslou-
chají n�co nového. 22Pavel se tedy postavil doprost�ed shromážd�ní na Areopagu a promluvil: „Athé�ané, vidím, že jste  
v uctívání boh� velice horliví. 23Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltá� s nápi-
sem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ješt� neznáte, toho vám zv�stuji: 24B�h, který u�inil sv�t a všechno, co je 
v n�m, ten je pánem nebe i zem�, a nebydlí v chrámech, které lidé vystav�li, 25ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na 
nich závislý; vždy� je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 26On stvo�il z jednoho �lov�ka všechno 
lidstvo, aby p�ebývalo na povrchu zem�, ur�il pevná ro�ní údobí i hranice lidských sídel. 27B�h to u�inil proto, aby jej 
lidé hledali, zda by se ho snad n�jakým zp�sobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a p�ece není od nikoho z nás daleko. 
28‚Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� jsme jeho d�ti.‘ 29Jsme-li tedy 
Božími d�tmi, nem�žeme si myslet, že božstvo se podobá n��emu, co bylo vyrobeno ze zlata, st�íbra nebo z kamene lid-
skou zru�ností a d�myslem. 30B�h však prominul lidem dobu, kdy to ješt� nemohli pochopit, a nyní zv�stuje všem, a� jsou 
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k n�mu. 31Nebo� ustanovil den, v n�mž bude spravedliv� soudit celý sv�t 
skrze muže, kterého k tomu ur�il. Všem lidem o tom poskytl d�kaz, když jej vzk�ísil z mrtvých.“ 32Jakmile uslyšeli o vzk�í-
šení z mrtvých, jedni se mu za�ali smát a druzí �ekli: „Rádi si t� poslechneme, ale až n�kdy jindy.““ 
 

ST 6. kv�tna – Naše h�íšná p�irozenost 
J 9:39-41  „39Ježíš �ekl: „P�išel jsem na tento sv�t k soudu: aby ti, kdo nevidí, vid�li, a ti, kdo vidí, byli 
slepí.“ 40Farizeové, kte�í tam byli, to slyšeli a �ekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ 41Ježíš jim odpov�d�l: 
„Kdybyste byli slepí, h�ích byste nem�li. Vy však �íkáte: Vidíme. A tak z�stáváte v h�íchu.““ 
J 12:42.43  „42P�esto v n�ho uv��ili i mnozí z p�edních muž�, ale kv�li farize�m se k n�mu nep�iznávali, 
aby nebyli vylou�eni ze synagógy. 43Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží.“ 
Zj 3:17  „Vždy� �íkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepot�ebuji! A nevíš, že jsi ubohý, b�dný a nuzný, slepý a nahý.“ 
 

�T 7. kv�tna – D�ležitost správného výkladu Písma 
Neh 8:1-3.8  „1Všechen lid se shromáždil jednomysln� na prostranství p�ed Vodní branou a vyzvali znal-
ce Zákona Ezdráše, aby p�inesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. 2Kn�z Ezdráš tedy 
p�inesl Zákon p�ed shromážd�ní muž� i žen, všech, kte�í byli schopni rozum�t, aby jej slyšeli, prvního dne 
m�síce sedmého. 3�etl z n�ho na prostranství p�ed Vodní branou od svítání až do poledne muž�m i že-
nám, t�m, kte�í byli schopni rozum�t. Všechen lid pozorn� naslouchal slov�m z knihy Zákona. 
8�etli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozum�l tomu, co �etli.“ 
Mt 16:26  „Jaký prosp�ch bude mít �lov�k, získá-li celý sv�t, ale sv�j život ztratí? A za� získá �lov�k sv�j život zp�t?“ 
2Pt 3:15.16  „15A v�zte, že ve své trp�livosti vám Pán poskytuje �as ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle 
moudrosti, která mu byla dána. 16Mluvil tak o tom ve všech svých listech. N�která místa jsou v nich t�žko srozumitelná     
a neu�ení a neutvrzení lidé je p�ekrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhub�.“ 
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