Úvod
Jako adventisté sedmého den věříme, že Bible je důležitá.1 Ve skutečnosti se adventisté už od
počátku považují za lid Knihy, spoléhají se na její vedení v otázkách víry a praktického života. V průběhu
let byla Bible vždy základem naší víry a v konečném důsledku určuje čemu adventisté sedmého dne
věří. Přesto se zdá, že navzdory jejímu ústřednímu postavení v naší víře se vytrácí znalost Bible. Narůstá
počet lidí, kteří netouží po četbě a studiu Bible. Navíc jiní lidé šíří podivná učení, a dokonce neuvážené
myšlenky, ale přesto formálně tvrdí, že své učení myšlenky odvozují z Písma.
Takže potřebujeme více než pouhé vyznání, že Bible je základem naší teologie a normativním
měřítkem naší víry. Potřebujeme se více zaměřit na otázku výkladu. Jak adekvátně a správně vykládat
Bibli? Jak se můžeme vyhnout nesprávnému používání a překrucování Písma? Jak jednáme s labilními
lidmi, kteří překrucují význam Božího Slova? Petr si v průběhu své služby všiml této výzvy a tento směr
zjevně pokračuje i dnes (2Pt 3,16). Vzhledem k tomu, že Písmo nám říká, že lidé mohou zneužívat Boží
Slovo a ohýbat jej k vlastní zkáze, musíme dávat velký pozor a naučit se správně vykládat Bibli.
V sázce je hodně. Pokud budeme k Bibli přistupovat se špatnými předpoklady a chybnou
metodologií, potom dojdeme k překrouceným závěrům. Naše metody výkladu mají přímý vliv na naši
víru a praktický život. Ovlivňují naše poselství a poslání.
Naše biblické výklady mají také vliv na naši spiritualitu, ovlivňují náš způsob života a jak
reagujeme na požadavky Písma. V určitém smyslu je otázka biblického výkladu jako teologický předěl.
Jako ilustrace nám k tomu poslouží známá německá dálnice. Když pojedete jihozápadně od Mnichova
směrem k Lindau na Bodamském jezeře, přejedete do nádherné oblasti zvlněné krajiny v jižním
Bavorsku. Nedaleko od města Wangen (což je město původu Haselových) uvidíte nápis u silnice, který
říká „Evropský předěl“. To znamená, že nejbližší oblast určuje směr toku všech potoků a řek ve střední
Evropě. Zde se přítoky rozdělují do dvou hlavních řek. Buď voda poteče do řeky Dunaj a z ní do Černého
moře, nebo do Rýnu, a nakonec vteče do Severního moře v Atlantickém oceánu. Je poutavé, že tato
oblast nepatří do vysokých Alp. Spíše je plná malých zvlněných kopců. Ale zde se rozhoduje, kam
potečou vody ze střední Evropy. Bez ohledu na to, kolik hor stojí v cestě voda stále teče dvěma různými
směry: do Černého moře na východě, nebo do Severního moře.
Podobným způsobem otázka biblického výkladu ohraničuje závěr naší teologie, poselství
a poslání. Pro moderní biblickou kritiku je běžné studovat Bibli jako jakoukoli jinou knihu bez ohledu
na její božský rozměr. Používání tohoto přístupu vede k nesmírně odlišným závěrům, oproti těm, ke
kterým můžeme dojít, když připustíme božsko‐lidskou skutečnost, kterou potvrzuje Písmo. Pokud si
skutečně vážíme toho, co Písmo prohlašuje na mnoha místech – Bůh mluví skrze biblické pisatele –
musíme umožnit Bibli, aby nám zjevila metodu na její zkoumání.2 To znamená, že nebudeme používat
metody, které jsou cizí božskému rozměru Písma. Místo toho principy našeho studia Bible musí být
v souladu s principy, které řídí celý náš vztah s Bohem. Takže naše studium Písma při hledání pravého
významu by mělo zahrnovat důkladné přemýšlení a zamyšlení (devotional reflection), které zahrnuje
mysl a srdce. Božská skutečnost Písma povolává vykladače k tomu, aby se podřídil autoritě Božího
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Úplně první věroučný článek Církve adventistů sedmého dne vytváří základ pro vše ostatní, čemu věříme.
Vyjadřuje: „Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo, které bylo dáno Boží inspirací. Inspirovaní autoři
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informace‐o‐cirkvi/veroucne‐vyroky/)
2
Znovu a znovu bibličtí pisatelé směrují zrak čtenářů od sebe k Bohu jako autoru jejich poselství, proto musíme
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Maier ve své knize Biblical Hermeneutics (Wheaton, IL: Crossway Books, 1994), 20–26.
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psaného Slova. Nemáme kritizovat Boží Slovo, ale spíše se máme ochotně podřídit jeho autoritě, být
přeměněni a souzeni jeho poselstvím.
V této knize chceme načrtnout základní myšlenky, které formují naše chápání přirozenosti
Písma. Budeme studovat, jaký měl Ježíš a apoštolové pohled na Písmo. Budeme přemýšlet nad
důsledky toho, co znamená pro Bibli být autoritativním zdrojem naší teologie. Zvážíme význam toho,
co znamená, když řekneme, že se řídíme principem sola scriptura – „jedině Písmem“. Přirozeně četba
Písma zahrnuje výklad a správné metody studia Bible, které jsou nezbytné ke správnému pochopení
Písma. Na biblickém příběhu o stvoření si ukážeme důsledky rozdílných přístupů. Také se podíváme,
proč jsou pro biblickou víru klíčové dějiny a proroctví. Nakonec se pustíme do výzvy, jak vykládat
náročné části Písma, a přitom si udržet věrnost vůči Božímu Slovu.
Tato kniha odhaluje přístup k biblickému výkladu, který je v souladu s důležitým, oficiálně
vydaným dokumentem v Církvi adventistů sedmého dne: „STUDIUM BIBLE: předpoklady, zásady
a metody“3 Je zdrojem pro všechny, kteří touží horlivěji studovat Bibli a věrně následovat její učení.
Doplňuje a poskytuje dodatečné informace k průvodci studia Bible na druhé čtvrtletí 2020 s názvem
Jak lépe porozumět Bibli.
Samozřejmě lze tuto knihu číst a studovat nezávisle a modlíme se, aby byla požehnáním pro
všechny, kteří ji čtou a vedla je k hlubšímu porozumění a k větší lásce k Božímu Slovu.
„Ne nás, Hospodine, ne nás,
ale své jméno učiň slavným
pro své milosrdenství,
pro svou věrnost“ (Ž 115,1).
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