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  JERRY  

Jak p�istupovat k obtížným text�m? 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Jak p�istupovat k obtížným text�m? Týden od 14.06. do 20.06. 

 

� Texty na tento týden – 2Tm 2:10–15; 1Pa 29:17; Jk 4:6–10; Ga 6:9; Sk 17:11 
 

� Základní verš 
„A 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. Mluvil 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�.“             
(2Pt 3:15.16) 
 

   Když apoštol Petr mluví o Pavlových listech, p�ipomíná, že jsou v nich – podobn� jako v n�kterých jiných 

�ástech Písma – místa „t�žko srozumitelná“ (2Pt 3,16). Taková místa pak n�kte�í „neu�ení a neutvrzení lidé 

p�ekrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhub�“ (2Pt 3,16). Petr ne�íká, že v Bibli je t�žko srozumitelné 

všechno, ale jen n�která místa. 

   Podobnou zkušenost má každý z nás. Který poctivý �tená� Bible by nenarazil na text, který se mu zdál 

zvláštní nebo komplikovaný? �as od �asu se to stává každému. 

   Tento týden se budeme v�novat ani ne tak text�m, které jsou komplikované samy o sob�, jako spíše otáz-

ce, co je p�í�inou, že n�které texty p�sobí složit�, a jak bychom k nim m�li p�istupovat. Je t�eba �estn� 

p�iznat, že n�které texty se nám pravd�podobn� zde na zemi nepoda�í úpln� pochopit. Sou�asn� však platí, 

že p�evážná v�tšina biblických text� je zcela srozumitelná. Není proto d�vod, abychom kv�li n�kolika pro 

nás t�žko srozumitelným text�m zpochyb�ovali d�v�ryhodnost a autoritu Božího slova jako celku. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Možné d�vody z�ejmých rozpor� 
- �estný a up�imný postoj k obtížím 
- Pokorný p�ístup k nesrozumitelným text�m 
- Odhodlanost a trp�livost 
- Hledání odpov�dí prost�ednictvím Písma a modlitby 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 14. �ervna – Možné d�vody z�ejmých rozpor� 
2Tm 2:10-15  „10A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a v��né slávy. 
11V�rohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zem�eli, budeme s ním i žít. 12Jestliže s ním vytrváme, budeme 
s ním i vládnout. Zap�eme-li ho, i on nás zap�e. 13Jsme-li nev�rní, on z�stává v�rný, nebo� nem�že zap�ít 
sám sebe. 14Toto p�ipomínej a p�ed tvá�í Boží naléhav� domlouvej brat�ím, aby se nep�eli o slova. Není to 
k ni�emu, leda k rozvrácení poslucha��. 15Usiluj o to, aby ses p�ed Bohem osv�d�il jako d�lník, který se 
nemá za� styd�t, protože správn� zv�stuje slovo pravdy.“ 
 

PO 15. �ervna – �estný a up�imný postoj k obtížím 
P� 2:6-8  „6Nebo� moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. 7Pro p�ímé má 
pohotovou pomoc, je štítem t�m, kdo žijí bezúhonn�, 8chrání stezky práva a st�eží cestu svých v�rných.“ 
1Tm 4:16  „Dávej pozor na své jednání i na své u�ení. Bu� v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení 
nejen sob�, ale i svým poslucha��m.“ 
1Pa 29:17  „Poznal jsem, m�j Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v p�ímosti. P�inesl jsem všechny tyto dobro-
volné dary z p�ímého srdce. A nyní vidím, jak radostn� ti p�ináší dobrovolné dary tv�j lid, který je zde.“ 
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PÁ 19. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si pozorn� kapitolu „Vít�zství nad pochybnostmi“ (SC 105–113; CVP 107–113) z knihy Cesta      
k vnit�nímu pokoji. 
   V Písmu se nachází mnoho tajemství, která jsou pro naši omezenou a h�íchem pok�ivenou mysl t�žko 

pochopitelná a vysv�tlitelná. Práv� proto pot�ebujeme ke studiu Bible p�istupovat s pokorou, s pokáním      

a modlitbou. Pokud Písmo pokládáme za d�v�ryhodné, umož�ujeme biblickému textu naplno vyjevit jeho 

smysl – a to i tehdy, pokud není pln� v souladu s naším p�edchozím p�esv�d�ením. Pokud Písmu d�v��uje-

me, pak budeme smysl jeho slov respektovat, ne jej m�nit tak, aby nám vyhovoval. 

   „Když se �lov�k pokouší Bibli studovat bez modlitby, dojde obvykle jen k pochybnostem. P�i �tení Bible 

se naše myšlenky musí soust�edit na Boha. Musíme být p�ipraveni nechat se jím vést. Bez Boží pomoci naše 

myšlení snadno zast�ou pochybnosti. V tomto smyslu m�že i studium Bible vést k neví�e. 

   Když lidé studují Bibli, aniž by prosili Boha o pomoc, pokouší se je ovliv�ovat také satan. Snadno za�nou 

Bibli vysv�tlovat myln� i p�esto, že mohou být jinak velmi vzd�laní. Pokud sami Boha neposlouchají, není 

bezpe�né d�v��ovat jejich výklad�m Bible. 

   N�kdo �te Bibli jenom proto, aby v ní našel chyby. Nepod�ídil se Bohu a domnívá se, že najde dostatek 

d�vod� pro to, aby v��it nemusel. Takový postoj brání pochopit i jednoduché a jasné pravdy.“ (SC 110.111; 

CVP 111) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Pro� je pro správné pochopení Písma d�ležité zaujmout postoje, o kterých jsme mluvili tento týden? 
Pokuste se pojmenovat další vlastnosti, které nám mohou být ve snaze lépe porozum�t Písmu užite�né. 
 

2. Pro� by nás nem�lo p�ekvapovat, že v Písmu nacházíme texty, které je složité pochopit a vysv�tlit? 
 

3. Jaká je vaše odpov�� na problematický verš L 23,43, v n�mž (podle v�tšiny p�eklad�) Ježíš �íká zlo�inci, 
že s ním bude ješt� dnes v ráji? Jaká je nejlepší odpov��? Jak nám p�i hledání odpov�di mohou pomoci 
následující texty: J 20,17; Kaz 9,5; 1K 15,16–20? 
L 23:43  „Ježíš mu odpov�d�l: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.““ 
J 20:17  „Ježíš jí �ekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým brat�ím a pov�z jim, že vystupuji 
k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.““ 
Kaz 9:5  „Živí totiž v�dí, že zem�ou, mrtví nev�dí zhola nic a ne�eká je žádná odm�na, jejich památka je zapomenuta.“ 
1K 15:16-23  „16Nebo� není-li vzk�íšení z mrtvých, nebyl vzk�íšen ani Kristus. 17Nebyl-li však Kristus vzk�íšen, je vaše 
víra marná, ješt� jste ve svých h�íších, 18a jsou ztraceni i ti, kte�í zesnuli v Kristu. 19Máme-li nad�ji v Kristu jen pro tento 
život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 20Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo zesnuli. 21A jako vešla do sv�ta 
smrt skrze �lov�ka, tak i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23Každý      
v daném po�adí: první vstal Kristus, potom p�i Kristov� p�íchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ 
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ÚT 16. �ervna – Pokorný p�ístup k nesrozumitelným text�m 
2Pa 7:13.14  „13Uzav�u-li nebesa, takže nebude dešt�, p�ikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na 
sv�j lid mor, 14a m�j lid, který se nazývá mým jménem, se poko�í a bude se modlit a vyhledávat m�           
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich h�ích a uzdravím jejich 
zemi.“ 
Sf 3:11.12  „11V onen den se už nemusíš styd�t za žádné své skutky, jimiž ses proti mn� vzep�elo. Tehdy 
z tvého st�edu odstraním tvé pyšné rozja�ence a nep�ipustím, aby ses op�t za�alo povyšovat na mé svaté 
ho�e. 12Uprost�ed tebe zanechám utišt�ný a nuzný lid, který se ute�e k Hospodinovu jménu.“ 
Jk 4:6-10  „6Mocn�jší však je milost, kterou dává. Proto je �e�eno: ‚B�h se staví proti pyšným, ale pokorným dává 
milost.‘ 7Pod�i�te se tedy Bohu. Vzep�ete se �áblu a ute�e od vás, p�ibližte se k Bohu a p�iblíží se k vám. 8Umyjte si ruce, 
h�íšníci, a o�is�te svá srdce, lidé dvojí tvá�e! 9B�dujte, na�íkejte a pla�te! Váš smích a� se obrátí v plá� a vaše radost        
v žal. 10Poko�te se p�ed Pánem, a on vás povýší.“ 
1K 13:12  „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uz�íme tvá�í v tvá�. Nyní poznávám �áste�n�, ale 
potom poznám pln�, jako B�h zná mne.“ 
 

ST 17. �ervna – Odhodlanost a trp�livost 
Da 8:27 B21  „Já Daniel jsem tehdy klesl vy�erpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát 
a v�novat se služb� králi. I nadále jsem však byl tím vid�ním ot�esen a nemohl je pochopit.“ 
Da 9:1.22.23 B21  „1V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova... 
22„Danieli,“ promluvil ke mn� z�eteln� [and�l Gabriel]: „jsem tu te� proto, abych ti zjevil tajemství. 
23Hned, jakmile ses za�al modlit, byla vyslána odpov�� a já jsem ti ji p�išel vy�ídit. Jsi velmi drahocenný. 
Dob�e tedy poslouchej má slova a porozum�j tomu vid�ní.““ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
 

�T 18. �ervna – Hledání odpov�dí prost�ednictvím Písma a modlitby 
Sk 17:11  „Židé 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.“ 
Sk 8:35  „Tu Filip za�al u toho slova Písma a zv�stoval mu Ježíše.“ 
Sk 15:15.16  „15S tím se shodují slova prorok�, nebo� je psáno: 16„Navrátím se zase a znovu postavím 
David�v zbo�ený d�m, z jeho trosek jej op�t vystavím a zbuduji, jako byl d�ív.““ 
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