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Biblická teologie: 
- neznamená to „ta naše teologie“ 
- dobrá teologie 
 
Jaké místo hrála Bible v  židovské komunitě 1. století? 
- židé věřili, že Bůh se zjevil v Bb a Tóra je zjevená od Boha 
- Tóra byla pro ně: cesta, pravda a život 
- Rabíni: do věku 6 let nepřijímáme dítě k výchově, pak do něj nacpeme Tóru jako 

slámu do osla 
- Vzdělání v Tóře nebyl luxus, ale nevyhnutelné 
 

Vzdělání v tóře 
Bet Sefer (dům knihy) 6 - 10 let 
Když bylo dětem 6 let, šli do školy k rabínovi (i dívky). Rabín vzal trochu medu a dal jim 

ji na jazyk (takto bude sladká Tóra, když se jí naučíte) 
- naučili se za 4 roky : Ex, Lv, Nu, Dt � nazpaměť 
V deset letech se vytříbili, rabín se na ně podívá a velké většině z nich řekne: „To nejlepší 

co můžete udělat pro Boží slávu, je vrátit se domů a dělat povolání svých rodičů“. Ježíš je 
tesařem po otci. Ondřej a Petr jsou rybáři po otci.  

Ať budou dělat cokoliv v životě znají nazpaměť Tóru.  
Některé z studentů ale rabi vybral na studium dále. 
 
 
 
Bet Talmud (dům Talmudu) 10-15 let 
Naučí se nazpaměť celý starý zákon (29 knih). Ale naučili se také jak se vykládali tyto 

knihy v Talmudu (jak je jednotliví rabi vykládali v dějinách). 
Do dneška křesťané kteří studují na židovské škole, jsou jediní co neznají nazpaměť SZ. 
JK když dostane otázku, tak odpovídá otázkou (protože je rabi). Nejdůležitější je postup 

jak se došlo k odpovědi a ne odpověď na otázku. 
Musí si to každý prozápasit, ne znát informace. My známe výchovu jako předávání 

informací. Čím lepší student tím lépe dokáže vyprodukovat informace ve stanoveném čase. 
Židé: důraz na to, aby to opravdu pochopili. 
JK když se ztratil ve 12 letech a rodiče ho našli: kladl otázky! Jak je to možné že kladl 

otázky? Ježíš řekl: vše co jsem se naučil, jsem vám předal. 
Když jim bylo 15, rabi je poslal většinou domů, aby šli dělat to co dělají rodiče. Některé 

studenty si rabi vybere a řekne „Pojď za mnou“. A budou se učit být talmidin (učedníci) 
budou chodit s rabbim, aby se stali novými rabíny (bet Midrash). 
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Bet Midrash (dům Midraše) 15 - 30 let 
Rabi nebude investovat čas do někoho, o kom ví, že na to nemá. Mt 10,1 - Aby se stali 

jeho talmidím (učedníky) 
J 14 - „ne vy jste si mě vyvolili“ tam se nemůžete přihlásit. Rabi si vás musí vybrat.  
 
 
 
 
 
 
Jak Ježíš vybíral své učedníky 
Lk 5 - Ježíš káže, učedníci při tom perou sítě (místo poslouchání, perou a opravují sítě). 

Ježíš se ptá, zda může použít loďku jako pódium pro oslovení zástupu. Ježíš ale vyráží na 
hlubinu a říká ať spustí sítě na vodu (spusťte sítě - ale Petr odpoví „spustím tedy síť“ a pak se 
divili, že se jim sítě trhají). Místo, aby založili pak společnou živnost (ty budeš s námi jezdit a 
rozdělíme se o zisk) říká Petr, ať odejde, že je hříšný člověk.  

Tu noc dle EGW diskutovali o Ježíši a došli k tomu, že s ním chodit nebudou. Ale teď 
když přirazili k břehu, tak Ježíš říká „Pojď za mnou, následuj mě“, oni vše opustili a šli za 
ním. Ještě nikdy se totiž v jejich rodině nestalo, aby je rabi přihlásil do Bet midraše (proto oni 
všechno nechali a šli). Ježíš si vybírá ty, co nebyli dost dobří. 

„Ne vy jste si mě vyvolili, ale já vás“ � Ježíš věří, že právě tito na to mají.  
Jn 2 - učedníci chodili všude s ním (i na svatbu). Sledují vše co dělá, jejich cílem je být 

jako on. „Potřebuješ se pokrýt prachem svého rabiho“ 
Mt 16,13 - vzal je do Cesareje Filipovi. Vezme je nad region, tam kam pořádný žid nikdy 

nechodí. Učedníci jsou někde v kategorii mezi 15-20.  
 
Cesarea Filipova - uctíván božstvo kozel Pan. Ve skalní rozsedlině je místo „Brány 

pekelné“, odkud vycházeli bohové na svět. Ježíš se ptá: Co lidé o mě říkají? …. Učeníci 
odpovídají co kdo říká (je lehké říkat co jiní). „Ale co říkáte vy?“ Neptá se, co lidé říkají o 
mém kázání, příbězích, jsou s tím spokojení? Petr řekne: „Ty jsi Kristus, Mesiáš, Syn Boha 
živého“.  

V 20 - a tehdy Ježíš začal jim vysvětlovat, co to znamená být Mesiáš. Pro ně Mesiáš je 
politický osvoboditel, král, syn Davidův. Do té doby o tom nemohla být řeč. Ježíš nedělá co 
oni očekávají a přesto v něm vidí něco vyššího. 

„To nemáš ze své hlavy“ - není z tebe ta odpověď, to jsi opsal. Na tomto vyznání a postoji 
(víra, která přijímá Boha, i když nejedná podle očekávání), na tom já založím novou 
komunitu, kterou ani brány pekelné nepřemohou. Budu mít více následovníků než božstvo 
Pan. Ta komunita kolem tohoto vyznání, kdo Ježíš je, bude jednoho dne silnější! Bude 
světovým náboženstvím a nebude se ani vědět, kde je Cesarea Filipova. 

 
Mt 14 - Jednoho dne jedou učedníci v člunu a Ježíš kráčí po moři. Petrovi začne docházet, 

že co může rabi, můžu i já. A Ježíš mu říká „Dobrý nápad, pojď“. Poprvé v dějinách lidstva 
člověk kráčel po moři, ale Petr pak začal pochybovat. Největší frustrace Ježíše byla v tom, že 
nevěří, že mohou být jako jejich rabi (tak málo věří). Jednoho dne je tedy shromáždí a říká 
jim - „půjdete do celého světa a budete mi dělat učedníky“ (osud církve je ve vašich rukou, vy 
na to máte). Jednoho dne z těchto lidí budou noví rabíni. 

 
Mě učili, že jsme spaseni na základě mé víry v Ježíši. Jistě. Ale Ježíš věří v nás („já jsem 

si vás vyvolil“), tím jsme více spaseni. Jestliže Ježíš říká „pojď za mnou, já tě učiním rybářem 
lidí“ - on si vyvolil nás, my máme na to být jednoho dne jako rabi Ježíš. Naše povolání není 
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založeno na magickém hlasu, který říká jak dobrý jsem já, ale na tom, jak dobrý je On. 
Jestliže já s ním budu pěstovat vztah, budu jako On (1K 3,16 - na koho hledíme, v toho se 
měníme). Ježíš si vyvolil mne i vás, abychom byli jeho talmudim (učedníci). 

 
BOŽÍ SLOVO 
Podobně jako JK, který měl lidskou a Božskou přirozenost, tak má i Boží slovo lidský i 

Božský aspekt. 
Božský aspekt = trvalá oslovitelnost, věčná relevance (má vždy co říct). Bible je způsob 

jak se Bůh zjevuje.  
Lidský aspekt - kulturně podmíněný (určitá doba, určité místo, určitá kultura).  
Otázka je: jak žít s tímto napětím? Luther: „křesťan je jak opilí sedlák na oslovi - víme že 

spadne ale nevíme, zda spadne na tu či druhou stranu“ 
V dějinách - lidé zdůrazňovali buď Božský či lidský aspekt a podle toho to vypadalo. Jak 

udržet to správné napětí?  
Po smrti apoštolů nastává v křesťanství problém jak Bibli vykládat. 
Bible je relevantní, nemusíme ukazovat, jak ji dokazovat (nedodáváme relevantnost my, 

ale je to tam dáno Božským elementem). Čím, koho a jak oslovuje? To je otázka. Co 
s rozmanitostí bible? 

 
 

CO JE TO BIBLICKÁ TEOLOGIECO JE TO BIBLICKÁ TEOLOGIECO JE TO BIBLICKÁ TEOLOGIECO JE TO BIBLICKÁ TEOLOGIE    
 
RŮZNÉ PŘÍSTUPY K  INTERPRETACI ROZMANITOSTI BIBLE  

 

1. Prvotní církev 
Markion: rozdíl mezi Bohem SZ a NZ 
Tacián: dává evangelia do harmonie (vadí mu, že jsou 4) 
Ireneus: (kon. 2. st.) obhajuje 4 evangelia, tvrdí, že „je to pravidlo víry, kt. potřebuje 

vykládat“ (dávat do souvislosti se SZ) 
Origenes: (185-254) „skutečný smysl Bible vidí každý hlupák, ale je v ní také skryt hlubší 

smysl“ � alegorický výklad bible1 
Alexandrijská škola (Origenes) 

 není třeba vidět historický smysl, ale důležitý je duchovní), převládla na dlouhou dobu 
 učitelský úřad (magisterium) určuje výklad 
 Písmo má 4 významy:  

1) Historický (doslovný)  
2) Alegorický  
3) Morální (topologický)  
4) Duchovní  

Antiochijská škola - důraz na historický smysl (proti alexandrijské), duchovní smysl je 
skryt v jejím historickém významu (opustilo se od ní) 

 
My učíme lidi, jak studovat Bibli - nesmíme ji vykládat alegoricky! Jinak začínají dělat 

své alegorie a výklady.  
 
 
 

                                                 
1 Podobenství o Samařanu: hospoda = církev; víno a olej = VP a DS 
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2. Reformace  
Martin Luther  - (1483-1546) na praxi církve se musíme dívat z pohledu Písma 

(antiochijská škola je vzkříšena). Luther má problém, soustředí se na „was Christum treibet“, 
ale Žd, Jk a Zj (v 1 kapitole Zj Krista nevidí) � mu nesedí a dostanou se na okraj. Výsledkem 
je „kánon v kánonu“. Kdykoliv si s Bible vybíráme co se nám líbí, děláme si „kánon 
v kánonu“. Většina kazatelů nemá „kazatelský rok“, káže na to k čemu tíhne v pátek večer 
(proti vyvážené stravě pro farníky). Tímto obdobím začíná reformace „ad fontés“ (návrat 
k pramenům) - nevykládají už alegoricky, ale exegeticky. 

Centrem bohoslužby už není proměnění, ale kázání Slova Božího (z mysticko-magického 
na didakticko-etické).2 

Luther i Calvin věnovali hodně času výkladu. Calvin - napal hodně komentářů. Luther 
kázal každý večer. 

 
 

3. Ortodoxie 
Protestantská ortodoxie - chtějí zamrazit víru reformátorů. V této souvislosti je poprvé 

použité slovní spojení „biblische thologie“ jako collegia biblica3 - dicta probantia (kolekce 
důkazových textů, kt. potvrzují, že naše protestantská teologie je lepší než katolická).  

Náš Adventismus v lekcích „Přítomné pravdy“ - také to byla taková collegia biblica, 
(dokazovaly, že naše teologie je lepší než jiná). 

 
Loci commuines: Kolem roku 1560 se objevují tyto sbírky collegia biblica obyčejně 

uspořádané dle zásad systematické teologie (o Bohu, o člověku, o církvi….), kt. dokazují, že 
naše víra je lepši. 

 
 

4. Pietismus 
Pietismus - (Spener, Franke) biblická teologie je to, co se dotýká mého srdce. Je to 

devocionální čtení (co se tě dotkne, když to čteš). Je to pro duchovní (a ne pro doktrinální) 
výživu. 

Theologia biblica (pietismus) vs. theologia scholastica (protestantská ortodoxie)…. 
Pietisté používají biblickou teologii v 18. století, aby dokazovali, že jejich pojetí je to správné. 

 
 

5. Racionalismus 
Racionalismus (Simon, Spynoza, Semmler) - 18. století, studují Bb, aby našli věčné 

neměnné principy, kt. jsou racionální, kt. každý přijme. To nazývají Theologia biblica - 
preparace univerzální nadčasové pravdy, kt. jsou v souladem s raciem.  

 
 
 

                                                 
2 Při katolické mši i když není v kostele nikdo, mše se slouží. Když do protestantského kostela nepřijde nikdo, 
bohoslužba se ruší 
3 Sbírka biblických textů jako důkaz pro naši teologii 
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Johann Philipp Gabler (8.3. 1787, univerzita v Altdorfu) - u příležitosti jmenování 
profesorem má přednášku „O nutnosti správného rozlišování mezi biblickou a dogmatickou 
theologií“. Potřebujeme rozlišit mezi „wahre“ (pravou) a reine (čistou) 

 Wahre (pravá BT) - kdo jsou autoři a kde to říkají (historicky podmíněné). 
Popisující - čemu věřil Bb autor. 

 Reine (čistá BT) - principy, nadčasové pravdy, kt. odlišují křesťanství od 
ostatních systémů víry (komparativní srovnávací studium).  

      Předepisující - předepisuje to, čemu máme věřit my. Nástrojem je racio. 
► Je upřímný křesťan, kt. cítí ohrožení racionalismus.  
► Řešení: my můžeme použít náš rozum (nebudeme věřit autoritám, tomu jak to oni 

vykládali) a tak přijdeme všichni k jednomu závěru.  
► Např. narození z panny - to je historická wahre (to není možné), ale že máme Ježíše 

Spasitele, to je ta reine - to může přijmout každý.  
 

Biblická teologie (vývoj) 
1. Sbírka dogmatických textů, kt. dokazují naší věrouku (ortodoxie) 
2. Co se dotýká také srdce, nejen rozumu (pietismus) 
3. Dogmatická teologie je příčinou, že je to vše spoutáno � už nebudeme věřit 

dogmatům, ale rozumu (musíme rozlišit mezi biblickou a dogmatickou teologii) - 
Gabler 

 
Nic z nebe nespadlo, vše má svůj historický vývoj. Musíme pochopit to co je za tím. Lidé 

mají vždy tendenci potlačit buď Božský či lidský aspekt v Bibli. Pokud chceme ty dva 
aspekty držet ve správném napětí, musíme se poučit z tohoto vývoje.  

Lidi oslovuje cokoliv.  
M.L. Andreasen (adventistický teolog) - četl svědectví „většina lidí jí víc než by 

potřebovali“. Tak snížil na polovinu svůj příjem potravy. Po nějaké době četl - „většina lidí jí 
o polovinu víc než potřebují“… tak zase snížil příjem o polovinu. Za dva měsíce opět četl to 
stejné a tak opět snížil o polovinu přídě a  nakonec se složil….. Pochopil, že problém není se 
svědectvím, ale s ním. 

 
Cíl: Podržet si oslovitelnost, ale vzít vážně i podmíněnost (to lidské).  
 
CASD: nacpané časopisy a knihy výroky - „všichni, kteří berou Bibli vážně“…. „všichni 

co věří opravdově“ by měli věřit jako já!  
Židé však četli jinak! Bible nebyla napsána pro nás.  
 
Sektářství : 
Davidovští adventisté: David Koreš - Waco Texas, upáleno 76 lidí 
Jim Jones (1978) - kyanid; 980 lidí 
 
Proč je důležitá Biblická teologie? 

► Pomáhá nespadnout do příkopu 
► Varuje před mýty 
► Víra se poutá s rozumem a chrání se navzájem 
► Ve svobodném vesmíru neexistuje žádná záruka, že nespadneme 
► Náboženství je hledání jistoty. Falešná jistota nám nepomůže. 
► Nějakou biblickou teologii děláme, ale pokud nevíme, čím je ovlivněna, tak je 

naše teologie nebezpečná!  
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Jób: o co prosil, za co se modlil - to vše se nestalo Modlil se za děti, za svůj majetek, své 
zdraví…. 

 
Ve chvíli, kdy přemýšlíme nad Bohem, tak děláme teologii! Otázka je, jakou tu teologii 

děláme, i když o tom nevíme! Dělejme dobrou teologii - musíme vědět, že teologii děláme a 
jak se dobrá teologie dělá.  

 
Po Gablerovi � rozmach Biblické teologie jako vědy  

 Bauer: vydal SZ teologii (pak i NZ); představuje dějiny náboženských myšlenek = 
předstupeň NZ 

 Kaiser: (19. st.) Bb teologie 1 – 3. díl; snaží se vypořádat s nadpřirozenými 
bytostmi, je synem OSVÍCENSTVÍ. Říká, že všechno se dá vysvětlit – primitivní 
výraz předdějinných lidí. 

 De Wettel: SZ dějiny náboženství, lze sledovat ve třech fázích: 1) Hebraismus 
(nábožensky výrazný, pravými představiteli jsou proroci, ne Zákon); 2) Judaismus 
(úpadek); 3) Christianismus. … Zajímal se o prehistorickou kritiku, Dt je mladší 
částí Pentateuchu.  

 Vatke: kladl důraz na filozofii Hégla (teze, antiteze, syntéza). Teze = Hebr., 
antiteze = Judaismus, syntéza = Christaismus.  

 Hégl: 19.st., snažil se roztřídit náboženství – 1) Přirozené (Čína, Persie…); 2) 
Duchovních individualit (Izraelité, Řekové, Římané); 3) Absolutní náboženství 
(křesťané).  

 Wellhauser: Gn a Joz rozložil na 4 paralelní prameny a pak datoval prameny, 9 – 
6. stol. př. Kr.= „Teorie novějších pramenů“ 

 
 

PŘÍSTUP HEILSGESCHICHTE - PŘÍSTUP SPÁSY  
= začnou vidět v Bibli určitou posloupnost spasení � od zaslíbení k naplnění. 
Bible někde začíná a někde končí = od ráje ztraceného do ráje znovu získaného. V Bibli je 

určitá jednota, postup a progres.  
 

Bauer (1796) 
- „co vidím ve SZ je jiné než v NZ“.  
- Vydá nejprve Biblickou teologii SZ (1796)  a několik let potom vydá BT NZ (1800 - 

02). Zdůrazní lidský aspekt Bb. BT teologie se tak rozpadne na teologii SZ a NZ a ty 
jsou rozdílné. 

- Začnou vidět, že to jsou dvě hlavní části BB - Stará a Nová smlouva 
 
 
 
TÜBINGENSKÁ ŠKOLA  
Pro studium Mojžíše je třeba studovat i okolí Izraele; pro studium Ježíše musíme pochopit 

historické pozadí (kdo byli rabíni….). 
Přinese nové pochopení - Bb je závislá na historickém materiálu té doby. 
Výsledek: teologie SZ neexistuje, existuje teologie Deuteronomisty, Janvisty. Elohisty …. 

Drolí se to a fragmentuje. (Theologie Mt je jiná než Lk atd 
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RELIGIONSGESCHICHTE SCHULLE  
Teologická fakulta se změní na fakultu religionistiky (náboženství) - židovské a 

křesťanské náboženství není tak odlišné od jiných náboženství té doby. 
Skutečným předmětem bádání jsou dějiny náboženství. Je třeba ji odpreparovat od 

systematické teologie, dogmatické teologie, kánonu… potřebujeme ji vidět v kontextu doby 
vzniku. 

Výsledek: Studium buddhismu je na stejné úrovni jako křesťanství, protože všechna 
náboženství jsou si rovna. 

Křesťanství je jedna z možností, je stejné jako jakékoliv jiné. Je komparativní 
(srovnávací) náboženství. 

Ve 20. století se tento vývoj kulminuje. 
 
 
20. STOLETÍ - PO DRUHÉ SV. VÁLCE  
Nastává oživení (Bultman, Eichrodt, Barth, von Rad) = důraz na biblistiku.  
Heslo: Zkusme zaslechnout kérygma. Ne dle kontextu, ale poselství. 
Bultmann - pojem „prázdný hrob“ je metafora, kt. znamená, že „Bůh je vždy ochotný dát 

vám nový začátek“ (to je ta zvěst, to kérygma). 
� slepá ulička!  
 
Proč cesta, kterou začal Gabler, skončila rozdrobením a rozkladem? 

⇒ Protože začal soustředění se na lidský aspekt Bible 
⇒ Proto se začala dělit na SZ a NZ a pak dále na další teologie jednotlivých knih 

a redaktorů 
 

 
KONEC 20. STOLETÍ - JAK SE DOSTAT Z TÉTO SLEPÉ ULI ČKY 
Oscar Cullmann: „potřebujeme se podívat do Biblického světa autorů“, to je klíčem pro 

pochopení Bb. Napsal knihy: „Nesmrtelná duše“; všichni v době pisatele věří v nesmrtelnou 
duši, ale Bb autoři věří ve vzkříšení JK.  

 
 

 
1. L ITERÁRNÍ P ŘÍSTUP  
Bible je literatura, proto ji tak musíme i studovat. Otázka zní: „Jaký literární žánr máme 

před sebou?“ (Př. úkol SŠ jsme studovali knihu Kazatel � jakou roli hraje v Bb mudroslovná 
literatura?). Žánr rozhoduje o tom, jak je tomu třeba rozumět. 

Důležité pro rozhovor s charismatiky: Pokud někdo uvěřil v 1.stol. a měl dar jazyků, má 
to tak být vždy?  

 
Frye „Bible a literatura“ 
L. Turner 4 - narativní přístup; pro porozumění knihy Gn je třeba rozumět příběhům. 

Jakou roli hrají tyto příběhy a v čem je ta zápletka.  
 
 
 
 

                                                 
4 Adventista na New Bold, světová kapacita na knihu Genesis 
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2. KANONICKÝ P ŘÍSTUP  
B.S. Childs - ať to přišlo odkud chce, věnujme se tomu, co je dnes před námi. Je to reakce 

na historicko-kritickou metodu, kt. hledá autentickou podobu textu. Je to synchronní metoda 
výkladu (hledá výpověď pro tuto dobu) 

- Kanonický přístup – základem je kánon, kt. je pro společenství věřících normou pro 
orientaci. Všemi otázkami, kt. si klademe za text připravíme příběh o výpovědní sílu 
(např. když řekneme, že křepelky na poušti byly unavené a zrovna si sedli do 
izraelského tábora). Cílem je pracovat s tím, co máme před sebou. 

Kanonický proces byl pozoruhodný svojí stabilitou a adaptabilitou. Musí to být založeno 
na finální podobě textu. Jestliže to církev tak rozhodla, tak jsou pro to nějaké důvody.  

G.F. Hasel5 - „je třeba vypozorovat teologicko-historické důrazy v kanonickém přístupu“.  
 

 
3. SOCIOLOGICKÝ P ŘÍSTUP  
Bible je součástí urč. Bb společenství a musíme se naučit v jakém prostředí se nacházíme.  
 
Biblická teologie z pohledu asiata 
Biblická teologie z pohledu afričana 
Biblická teologie z pohledu Američana…. 
 
Proč ten člověk četl to co četl a viděl v tom to co viděl?  
 
Například: 
Teologie osvobození - Jižní Amerika: Bůh stojí na straně těch, co jsou utiskovaní 
Feministická teologie: Bible byla napsána z pohledu mužů. 
Marxistická analýza!!!  
 
 
 
4. HISTORIE TRADIC  
Peter Stuhlmacher 6- V době kdy se píše Bible, tak kánon není ještě uzavřen. Je důležité 

tedy sledovat vyvíjení tradice v rámci křesťanství. Boží ruka je i v procesu vývoje. Např. 
kniha Sk - není jediná o skutcích apoštolů.  

 
EXKURZ  
Nový přístup k Pavlovi (James Dunn, J. P. Sanders, N. Wrigh) 
Naše pochopení ospravedlnění z víry je více založeno na pochopení Luthera než na 

pochopení Pavla. My to potřebujeme číst očima Pavla; v soudobém judaismu Pavla nebyly 
některé věci tak zákonické jako si myslíme dnes. 

 
 
Na jedné straně to Gabler myslel dobře, protože chtěl ochránit zvěst před racionalizací � rozčlenění BT. 

Přesto se v teologii konce 20. století po rozčlenění na tisíc kousků objevují přístupy, které umožňují vidět v Bibli 
jak lidský, tak Božský prvek. 

 
 

                                                 
5 Adventistický teolog 
6 mají ho rádi i mnozí adventsit. teologové. 
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Genesis 1:1  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

1. „Na počátku Bůh“ - to první co uvidíme v Bibli � je tady Bůh (že existuje) 
2. „stvořil“ - to je hned druhé � Bůh je aktivní 

Existuje Bůh a vše ostatní je stvořené = mezi tím je nepřeklenutelná propast 
Gn 1, 1-3 � Bůh, Duch, Slovo = Jn 3 - vše bylo stvořeno Slovem 

 
Génius adventismu:  
Naši průkopníci řeknou, že naším krédem je BIBLE. Jako první v dějinách řekli: „My 

budeme důsledně aplikovat Bibli na všechno“ (reformace aplikovala Bibli na soterologii 
v odpověď na filozofii).  

 
Deuteronomium 29:28  Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří 

navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. 
� můžeme pochopit jen to, co je nám dáno 
 
Jestliže je něco dobré, tak to není nové. A jestliže je něco nové, tak to není dobré. 

V teologii to jinak nejde. 
 
TŘI ZÁKLADNÍ P ŘÍSTUPY JAK POZNAT REALITU (EPISTEMOLOGIE )7 
1. ROZUM  - Platon 
2. ZKUŠENOST (intuice, prožitek) � mimo rozum je důležitá i zkušenost - John Lock 
3. ZJEVENÍ  
 
Křesťanství je založeno na zjevení (Dt 29,28)! Vždy si potřebujeme ujasnit z jakého 

zdroje vycházíme.  
Nejde o nástroje, ale zdroje: v BT musíme používat rozum. Křesťanství je zjevené 

náboženství. Vrcholné přišlo v Ježíši Kristu (není možné, aby přišlo další po něm další). 
EGW: dar proroctví, aby vedl církev určitým směrem. Je konečným vykladačem? Malé 

světlo se musí podřídit velkému světlu. Proroctví má 3 důvody: 
1K14:3  Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, 

napomenutí i povzbuzení. 
 
Reformace: Písmo je norma normata (norma, kt. vše normuje a není ničím normovaná)  a 

ne normou normans (norma normovaná - např. tradicí).  
 

 
4.12.2007 

NAŠE   X    BOŽÍ VŮLE 
Boží vůle je dynamická, Bůh se ptá „Co bys ty chtěl?“. Bůh nám dá rámec (dekalog), ale v rámci 

toho je Boží vůle dynamická. …. Každý z nás má duchovní dar, svoji parketu, na které může sloužit. 
 

BIBLE KORIGUJE MOJI VÍRU (nemáme v ní nacházet důkazy pro svoji víru) 
Bible není kolekce veršíků. Cílem je, aby Bible promlouvala do mého života. Otázka je, jakým 

způsobem můžu dovolit Bibli, aby korigovala to, čemu věřím.  
Inspiraci: církev ji není schopna udělit �  proto je Bible nad církví a ne naopak. 
Mt 12 - sobotu po shromáždění učedníci, protože nikdo je nepozval na oběd, mnou na poli obilí. 

Farizeové to označili za mlácení (za hřích). Ježíše jako Stvořitele soboty k tomu nenechají nic říct.  
                                                 
7 Nauka o principech 
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Vždy když základem bude rozum, tak zjevení bude pod tím (protože jsem neviděl vzkříšení, tak 
nemůže existovat). 

Šelma: je to, že JÁ jsem nad Bohem. To co se mi nelíbí, je zpravidla to, co já potřebuji. Je třeba 
naučit se žít s tím, co je mi nepříjemné.  

 

PALESTINA V  1. STOLETÍ - 10 VRSTEV 
1. císař (je syn boha)8 
2. Kněží - tvrdí, že císař je bohem 
3. šlechta 
. 
. 
. 
10. otroci, nevěstky, lékaři (dotýkali se nečistých), sběrači, pastýři9 

 
 
 
 
 

JAK STUDOVAT BIBLI  
(RYCHLOKURZ ZA 5 MINUT) 

 

1. Co text říká 
Špatná otázka téměř garantuje špatnou odpověď. Nemůžeme začít studovat s otázkou „co 

to říká mě?“, protože nejsme původní adresáti. Je to otázka překladu! Bible nebyla napsaná 
naším jazykem.  

Ž 23 - původní text � musí se to sesrozumitelnit. Tři školy překladu: 
a. doslovistický překlad (tak jak v originále, tak i v překladu) - př. KB, KJV 
b. dynamický ekvivalent (tak jak by to řekl Čech ve svém jazyce) - př. ČEP10 
c.  parafráze (novým svěžím způsobem bez ohledu na původní slova) - př. 

SNC11 
Podle určení volíme překlad: když chceme být osloveni, čteme parafrázi; pokud chceme 

znát původní význam (dogmatické studium) � doslovistický atd.  
Profesionálové (kazatelé) - potřebují původní text. 
Číst znamená: dávat slovům smysl (my dáváme smysl podle asociací, které máme).  
 
 

                                                 
8 César - poté co zemřel, tak se objevila kometa (byl povýšen na nebesa a posadil se po pravici boha Dia, je tedy 

bůh). Od té doby existuje rčení „Císař je kyrios) �  Sk 1,8 - Ježíš kázal o KB, po zmrtvýchvstání s učedníky 
hovořil 40 dní o KB a pak řekl, že nemají odcházet domů, ale budou Jeho svědky. V roce 44. př. Kr. se 
objevili svědkové, kteří tvrdili, že césar je na pravici boží. Učedníci jsou z Galileje, kteří mají být svědky 
v hlavním městě (je to pro ně těžký úkol, vždyť je tam neberou vážně), pak mají jít i do Judska (nemají být 
spokojeni s tím co mají) a do Samaří (kde jsou pohané!). Nakonec mají jít až na konec světa! Jak se tam 
dostanou a kdo to zaplatí? Ale ono se to opravdu naplnilo! Jestliže chcete rozumět Bibli, potřebujete rozumět 
historickému pozadí o Césarovi! 

9 Při zvěstování narození krále, tak tomu nikdo nerozuměl, jen pastýři. Proč to říká lékař Lukáš? Protože on je ve 
stejné skupině. Matouš píše evangelium pro židy, proto říká, že Ježíš je král, kterého přijdou pozdravit tři 
králové (Lk  píše pro pohany- pozdraví ho pastýři). 

10 New English Bible (dynam. ekvivalent)  - Sk 20,7: „v sobotu večer, když jsme se sešli“, první den v týdnu 
začíná při západu slunce v sobotu večer 

11 Living Bible 
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2. Co text znamená 
Co text dnes znamená, musí být v nějakém vztahu k tomu co znamenal. 
Př. „spadla hvězda z nebe, která se jmenuje pelyněk“ - v ruštině to je černobyl (v žádném 

případě  Pavel nemluví o katastrofě v Černobylu!)  
 

 
                        co znamenal 
TEXT                                                      ������������   úkol EXEGEZE  (záměr autora) 
                         co znamená 
 

 
Iz 9,6 - jeho jméno bude „divuplný rádce, božský bohatýr..“  
 
Exegeze: 
a) historické pozadí12 
b) literární pozadí (kontext) 
c) smysl slov 
d) stavba vět (Jn 14 - „řekl bych vám, že jdu připravit místo…“ - původní text bez 

interpunkce) 
e) záměr autora je svatý - co chtěl autor říct (co bylo jeho záměrem)13 
 
Metafora: za metaforou je realita, ale metafora není realita. 
                V hebr. myšlení � „ztratit krev“ = zemřít 

 
Př. Co bible učí o alkoholu? 
a. střídmé pití (proto za to nemůžeme nikoho odsuzovat) 
b. úplnou abstinenci 
 
Př. Pošetilé panny: pokud církev spí, kdo pak volá „Ženich přichází“. 
 
 
 
JOSEFŮV PŘÍBĚH 
Pokud anděl Josefovi řekne: „Neboj se“, tak to neříká nadarmo � 

zasnoubení znamenolo v židovství právní akt (Marii bylo asi 11 let, 
když její rodiče uzavřeli s Josefem zásnuby). Asi ve 13 letech Marie 
přišla za Josefem a řekla mu o tom, že je těhotná � správně měl 
nechat Marii ukamenovat, protože by jinak jednal proti Božímu 
zákonu. Josef byl cadik (spravedlivý) - přísně zachovával Tóru a nedovedl si představit, jak 
by jeho verzi uvěřili ostatní cadikové. Být cadikem bylo to, co v té společnosti chtěl být 
každý. Jestliže se Josef zachová tak, jak chce Marie, už si ho nikdo nebude vážit (nebudou ho 
mít za spravedlivého). Nejen, že už za ním nebudou chtít chodit do jeho dílny, ale už si ho 
nebudou ani všímat.  

Ale Josef podepsal svatební smlouvu a dal synovi jméno = tzn. adoptoval ho.  

                                                 
12 Římská hierarchie: Po babylónském zajetí byli rabíni na vrcholu společenského žebříčku (kromě velekněží). 

Všichni chtěli být jako oni - proto učedníci opustili vše a následovali Ježíše jako rabiho. 
13 Mt 1,25: Marie porodila, Josef jej nazval Ježíš, ale Josef ji nepoznal dokud neporodila Ježíše. Katolící tvrdí, že 

Marie je věčná panna. Písmo však říká DOKUD (to neznamená VŽDY). 
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Mk 6,3 - po 30 letech, když JK přijde do Nazaretu, tak se lidé ptají „ Což to není ten tesař, 
syn Mariin“ (Josef už je v té době mrtvý). V jejich kultuře nelze říct „syn Marie“, oni říkají 
„ben Josef“. Jenže se pověst Josefa nikdy nezapomněla; nikdy se nezapomnělo, že se 
zachoval laskavě (křesťanství je o tom, zachovat se laskavě). Protože Josef spojil svůj život 
s Ježíšem a Marií, tak přišel o hodně. Je mnohem lehčí stát se mučedníkem (je to za pár minut 
pryč), než na celý život spojit život s Ježíšem i přes problémy, který s tím souvisí. Kdyby 
nebylo Josefa, nebyl by Ježíš.  

Lukáš jmenuje hned na začátku tři ženy: dívka, manželka a vdova (Marie, Elizabeth, 
Anna) a všechny byly zvláštním způsobem požehnané. Jsou to tři stádia, kt. si většina žen 
projde.  

 

3. Jak se aplikuje 
Jak chcete něco aplikovat, jestliže tomu nerozumíte? Je to odpověď na 

otázku „no a co?“. Proč bych měl znát tato fakta? Jak můžu použít tuto 
situaci? Co s tím udělám.  

Aplikace:  
a) není informace 
b) není učení (cílem učení je prohloubit vztah s JK) 
c) není ilustrace (pozor na směšné ilustrační příběhy) 
 
APLIKACE JE : 
1) o Bohu - J 17,3; co jsem se naučil o Bohu, jeho charakteru, co od nás požaduje a co 

nám zaslibuje 
2) o mě - jakým jsem, jakým bych měl být (kde jsem a kam bych měl spět) a jak se to 

může stát 
3) o jiných - až na třetím místě; protože se potřebuji naučit, jaké jsou mé povinnosti ve 

vztahu ke druhým (život je o službě). Štěstí je vedlejší produkt služby. 
 
Aplikace - „no a co?“ 
 

-AKCE-   
„A teď co?“ � jak to co jsem se teď dozvěděl uplatním v životě 

(doma, ve škole, v práci, ve sboru, ve vztahu k sousedům a světu). Jak 
vše v mém životě, vč. víry, mám změnit.  

Pokud si kazatel nepoloží otázku „no a co“, posluchači si nejspíše 
nepoloží otázku „a teď co“.  

Televize není záludná v tom, co nám ukáže, ale že zápletka a vyřešení se děje v průběhu 
60-90 minut a pak je konec filmu. Který problém v životě se vyřeší za 90 minut? Proto 
v charismatickém sboru je tolik lidí � když se s nimi pomodlíte, tak máte rychle řešení. Ale 
jedna modlitba nevyřeší dlouhodobý problém. V televizi se učíme programově nereagovat.  

Kdo jiný má užitek z toho, že chodím po tomto světě? V čem bude můj život jiný díky 
tomu, co jsem se dozvěděl?  

 
Jaké kroky potřebuji podniknout?  
I tisícikilometrová cesta začíná prvním krokem. Důvodem, proč se nic 

nezmění, i když jsou 20 let „v pravdě“ je v tom, že si nepoložili otázku „jaké 
kroky musím podniknout?“. Když si tuto otázku nepoložím do 24 hodin od 
konce kázání, nic se nezmění (musím si určit přesně co a co udělám).  
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PROČ ČTU BIBLI ? 
 

EXEGEZE                                                                          PŘÍTOMNÁ PRAVDA 
Co chtěl autor říci?                                                             Co mám dělat? 
Všímá si záměru autora                                                      Jaká je B. vůle pro mě a církev? 

 
Bůh chce, abychom pochybovali. Jedině když si budeme klást otázky, tak budeme věřit tomu 

správnému. Bůh nechce, abychom všemu lehce věřili. Proto do nás vložil určité přirozené bariéry. 
Pokud jsme lehkověrní a naivní, uvěříme tomu zlému. 

Nelze však zůstat u exegeze, jinak jsem mimo obraz (nemohu si jenom klást otázku „co jim chtěl 
říct autor?“). Je třeba pochopit, co musíme udělat my sami.14 

Jak by se to mohlo aplikovat na můj život? Co pomůže překlenout tento skok � to je biblická 
teologie (čemu autor věřil).15 Biblická teologie jde za text,  jde do myšlenkového světa autora a snaží 
se vysvětlit proč to řekl tak, jak to řekl. Biblická teologie je katedrála, kt. pomáhá pochopit, co je 
Bible. Bible je příběh, kt. začíná v Gn 1,1 a končí Zj 21. A příběhu se musí rozumět, zde není vše 
stejně důležité.16  

 
Dobré kázání: spojí příběh Bible s naším příběhem  
Smysl kázání: je inspirovat a uschopnit, aby se lidé změnili 
 
Jak může žalmista Kórach v době Davida po 400 letech říct: „když jsme vyšli z Egypta…“. On ví, 

že když to vypráví jako součást svého života, tak spojuje svůj příběh s tímto příběhem a dotýká se ho 
to. Já prožívám své vyvedení z Egypta, já se setkávám s divokými zvířaty na poušti… co prožívám já, 
není nic jedinečného, jen pokračování toho, co se už událo. Můj život je součástí velkého kosmického 
dramatu, který odněkud někam směřuje. Právě proto potřebujeme vidět katedrálu Biblické teologie, 
nedělat jen exegezi (to je jen cihla).  

 
Dt 22,5 „Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. 

Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.“ � je to odpověď na 
otázku jak se oblékat? Ne, šlo o kultické zvyklosti, proto to Bůh zakazuje. Mojžíš 
neřeší otázku jak se obléct, když jdeme do shromáždění, ale transvestitické chování 
při pohanských kultech. 

 
 
 

GENESIS 1. A 2. KAPITOLA  
 
Gn 1,1 - Bible je o Bohu, protože Bůh stvořil vše.  
Bůh existuje ve vztazích: verše 1-3 � Bůh + Duch + Slovo 
                                         verš 23 - učiňme (šmá israel) 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Jen Mk píše o JK na poušti o šelmách, protože psal křesťanům do Říma � Ježíš se také potýkal s šelmami 

kolem sebe jako v Římě křesťané při pronásledování. 
15 Gn 1,1 - dvě velká světla, ochrana před pohanstvím (není to bůh, ale obyčejné světlo) 
16 Do ilustrace se nesmějí dávat zbytečné detaily, které jsou irelevantní pro poučení z příběhu. Odvádí to potom 

pozornost. 
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Země je pustá a prázdná: 
1 den …… oddělí světlo a tmu 
2 den …… oddělí vody nad a pod oblohou                          � to co bylo pusté naplní  
3 den …… oddělí moře a suchou zemí 
4 den …… slunce a měsíc (doplní prázdnotu) 
5 den …… naplní oddělenou vodu a zemi (ryby, ptáci) 
6 den …… člověk                                                                       naplnění prázdnoty 
7 den …… stvoření chrámu v čase (Gn 1,26) 
 
Co znamená, že jsme stvořeni k Božímu obrazu? 

 Rozum: máme schopnost myslet (viz Platón) ALE!!! 
 Zjevení: člověk byl stvořen pro společenství s Bohem (byl stvořen, aby vstoupil do 

soboty) � aby viděl první západ v životě.17 
 Schopnost vstupovat ve vertikální (s Bohem - viz 1. zpráva o stvoření) i horizontální 

(s lidmi - viz 2. zpráva o stvoření) vztahy. 
 

GENESIS 3. KAPITOLA  
Věci nezůstanou tak, jak byly stvořeny.  
Proč byl inspektor Colombo tak úspěšný? Protože dával najevo, že je 

neškodný. Stejně i had v ráji…. Dává záludnou otázku: „cože? Vy nesmíte 
jíst ze všech stromů?“ 

 
O co jde satanovi/hadovi v tomto příběhu?  

 chce zpochybnit to, že to s nimi Bůh myslí dobře 
 chce nabourat vztah důvěry s Bohem (nejde mu o to, aby snědli ovoce ze zakázaného stromu) 

 
Kdy Bůh dal strom poznání dobra a zla do zahrady (před pádem do hříchu či po něm?) 

 Bůh ho tam postavil před pádem Adama, ale po pádu satana 
 Po pádu do hříchu � proto, aby uchránil Adama a Evu před satanovým svodem. Satan je 

vyšší duchovní bytost a kdyby chodil stále za Adamem, tak by neměl šanci odolat.  
 Když Bůh stvořil Adama a Evu po pádu do hříchu satana, tak se satan ptá, zda jim může 

také něco říct. Bůh mu to dovoluje (dává mu mikrofon) - pouze na tom stromě.  
 Tento strom však nepostavil někde na okraji, ale uprostřed - hned u stromu života, kam 

museli chodit, aby žili. Bůh chce, aby se lidé rozhodli. Bůh říká: „Kdybyste jedli z tohoto 
stromu, tak byste to udělali ne protože máte hlad, ale že mi chcete říct ,Ty už nejsi na 
prvním místě v našem životě´“. Dává tak šanci satanovi, aby řekl svoji verzi příběhu. 

 Gn 1,6 - Adam byl při tom s Evou (to říká exegeze).18  
 

ROZDÍL MEZI HEBREJSKÝM A ŘECKÝM MYŠLENÍM  
Hebrejské: odpověď na otázky „proč“, „k čemu“, „za jakým účelem“ 
Řecké: odpověď na otázku „jak“ (analýza) � náš způsob myšlení 
� my víme jen to, co se Bůh rozhodl zjevit. Bible řekne, proč se Ježíš narodil a jaké je 

jeho jméno (Mt 21,21 - aby zachránil lid od hříchu) - ale neřekne, jak se narodil.  
V židovském myšlení je možné dát si proti sobě protiklady (proto si je Bůh vybral).19  

                                                 
17 Bůh říká: „žádný člověk tě neudělá šťastným, jen Já“, Adam nebyl unaven, aby musel odpočívat, první celý 

den prožil s Bohem. Setkání s Bohem znamená něco pro Něj (J 3,16)! Nebe není nebem pro Ježíše, pokud tam 
nejsem já a ty.  

18 EGW tvrdí něco jiného - že Eva byla sama.  
19 Bůh je spravedlivý, Bůh je milosrdný. Ježíš je na 100% člověk a na 100% Bůh (dohromady je to 200%?). 
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V Bibli není odpověď na každou otázku, jen odpovědi na otázky, které si kladli autoři. 
Bibličtí autoři neřešili otázky o sterilizaci, interrupci, kouření…. , protože v té době takové 
otázky nebyly.  

 
„Ž ENA VIDĚLA “ 
3, 6  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, 

strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému 
muži, který byl s ní, a on též jedl. 

Protože chtěla Boha chránit a obhajovat, tak se tím zahnala do kouta. 
Aniž by jí satan přesvědčil, tak už s ním souhlasí. Jediný způsob jak 
nebýt oklamán satanem, je požadovat důkazy (Cesta ke Kristu - Bůh 
dává dostatečné důkazy, které apelují na rozum.). 

 
„POZNALI , ŽE JSOU NAZÍ“ 
Najednou jim to vadí a ukryjí se před Hospodinem. Hospodin se ptá 

„Adame, kde jsi?“ (je to první otázka v Bibli). Satan jim napovídal, že -
Bůh není jejich přítel, proto utíkají. Hadova lež: „Jestliže vás Bůh zabije 
proto, že chybí jedno ,jablko´, tak vás nemá rád.“ 

Změnil se vztah Boha k člověku? Ne! Změnil se vztah člověka 
k Bohu!!! Boží láska je nepodmíněná, nezávislá od našeho výkonu.  

Cíl ���� obnovit náš vztah s Bohem. 
Cílem modlitby, svěcení soboty: obnovit můj vztah s Bohem 
Cílem přímluvné služby JK20: JK přišel, aby nám zjevil Boží charakter (J 16,26 - nebudu 

se za vás přimlouvat u Otce… protože Otec vás miluje tak jako já) 
Ospravedlnění z víry: Bůh mě miluje láskou, která se nemění 
 
SZ má dva zásadní texty: 

1) Adame kde jsi - Bohu jde o jednotlivce 
2) Slyšel jsem křik a trápení (Ex) - Bohu jde o komunitu 

 
 
„K DO TI ŘEKL , ŽE JSI NAHÝ?“ 
To si Adam řekl sám sobě.  
Změna vztahu k Bohu � člověk odmítá přijmout odpovědnost za své jednání. 

Nechce čelit realitě.  
Narušení vztahu vertikálního vede k narušení vztahu horizontálního.  
Kdykoliv chcete lepší mezilidské vztahy, potřebujete nové porozumění toho, jaký Bůh je.  
Skutečná změna nastává pouze v prostředí nepodmíněného přijetí (tedy v Boží milosti). 
Církev tu je proto, aby vytvářela nepodmíněné přijetí.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Řecké slovo entichané (přimlouvat se): znamená také setkávat se. Cílem společenství Boha a Otce je 

napravení našeho pojetí Boha. Setkávání = co se stalo na kříži, stává se i dnes. Ale musím to přijmout. Otec se 
setkává se Synem a DS a hledají cestu jak mě oslovit, abych se změnil…. Když se DS se mnou setkává při 
modlitbě = chce mě změnit.  
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TŘI MODELY NÁBOŽENSTVÍ  
1. PohanskýPohanskýPohanskýPohanský: protože lidé přestoupili Boží příkazy, tak se Bůh urazil a 

hněvá � musíme něco udělat, abychom si ho usmířili = úplatek Bohu 
(soustředění na náš výkon). 

2. KKKKŘesesesesŤanskýanskýanskýanský: protože lidé přestoupili Boží příkazy, tak se Bůh na 
nás hněvá � zákon a spravedlnost požadují, aby nás potrestal a dokonce 
mučil celou věčnost. Ale protože Bůh nám chtěl pomoci, poslal Syna JK, kt. 
zaplatil cenu hříchu, proto nám Bůh žehná.  

3. BiBiBiBiblickýblickýblickýblický: Hřešíme, protože Boha neznáme. Satan nás oklamal 
skrze ženu, proto jsme se odvrátili od pravého Boha. Kdyby nás Bůh 
nechal o samotě, zemřeli bychom. Protože nás však miluje, tak zjevil 
v Ježíši pravdu o sobě a ukázal, že není takový jak nám ho satan 
představil. V důsledku toho jsme někteří (my rebelové) začali Bohu 
důvěřovat = Bůh spasí všechny, kteří mu důvěřují. Je to navození správného vztahu 
s Bohem a tedy spasení � soustředění se na budování vztahů. 

 
5.12.2207 

 

BOŽÍ ZJEVENÍ V D ĚJINÁCH  
Platón: svět je velké „H“ - říše nebeská (idejí - vrchní část písmene „H“) a protipól je 

materiální svět (spodní část písmene „H“). Materiální svět je zrcadlem toho ideálního světa 
(židle tady je obrazem skutečné židle ve světě idejí). Nevětší idea je bůh a protipólem je 
nesmrtelná duše (která je zde jiskřičkou boha). Nesmrtelná duše je zabalená do člověka, kt. 
čeká na osvobození z tohoto materiálního těla. 

Kant : s těmi nástroji jaké máme k poznání světa (rozum) neproniknete do světa idejí. 
Protože ho nemůžeme prozkoumat, tak neexistuje, takže nám zbývá jen materiální svět.  

 
Biblické 
Kdykoliv se Boží zjevení vlamuje do naší reality, tak se vlamuje v čase, v kultuře a 

prostoru. Proto má vždy dva aspekty - Boží aspekt (kérygma) a lidský aspekt. 
 Ex 3,5 Mojžíš a hořící keř � najednou se mu v tom co viděl každý den (hořící keř není 

nic nového) ukáže Boží zjevení = je tam svaté místo.  
 

Tøi zpùsoby k�hledání odpovìdí 
1. Katolictví: církev je tam, kde je biskup (jemu jsou faráři podřízeni); Ježíš dal 

Petrovi pověření „pas mé ovečky“, protože jsou hloupé. Když má katolík problém, jde 
za farářem. 

2. Protestantismus (Luther): církev se mnohokrát mýlila. Bible je nade vším. 
My jsme lid unum librum (jedné knihy). Je to mezi tebou a Bohem. Ke spasení 
nikoho nepotřebuješ, spasení je mezi tebou a Bohem. : jak té Bibli rozumíš a jak ji 
budeš vykládat (máme 3 tisíce denominací).  

Lutherovo řešení: a) přeložil Bibli do jazyka lidu 
                             b) ty stojíš před Bohem sám, ty jsi knězem 
3. Charismatické: moje zkušenost je nad Biblí („já to tak cítím“) - „Duch mi to 

tak řekl“, ale jak to můžeme vědět, že nám to řekl Duch?  
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Jak rozumět Bibli: 
Bible nebyla napsána pro mě! Nemohu si jako první položit otázku „co to znamená pro mě?“. 

Nejprve se musí udělat exegeze. Jak z té exegeze skočit do naší doby � pomocí hermeneutiky. 
Biblická teologie pomáhá vykládat čemu autor věřil (jde do myšlenkového světa autora).  
 

GENESIS - DĚLENÍ : 
GN 1-11: PREHISTORIE  

 Bible chce ukázat, že je to příběh celého světa, proto nezačíná Abrahámem 
 Gn 1 - Bůh nás stvořil k svému obrazu = máme schopnost vstupovat do vztahu 

s Bohem 
 Gn 2 - máme schopnost vstupovat do vztahu s druhým člověkem;  

                 člověk má být pánem stvoření, má pečovat o zahradu  
Člověk existuje ve třech vztazích 

                                                                  Bůh 
 

 
                             jiní 

 
 
 

                                                                  země 
 

Hřích: narušení vztahu s Bohem („jsem nahý, tak jsem se ukryl“) 
                          vztahu s jinými (může za to Eva) 
                          vztahu se zemí (v potu tváře) 
           � smrt, Gn 4 � první bratrovražda (SOUD: Bůh dává hranice, ochraňuje Kaina 

znamením = pozitivní aspekt soudu) 
 
GENESIS 6. -9 KAPITOLA  
První konec v Bibli - kdykoliv chcete něčemu rozumět, 

podívejte se kde se o tom v Bibli hovoří poprvé. 
Antecedent reading - čtení ve světle předchozího  
Kdykoliv bude v bibli něco končit, bude to vypadat takto 
 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY BIBLICKÉ ESCHATOLOGIE  
1. Zhoršující se situace (Gn 6,5-6) - rozmnožila se zlovůle člověka, Bůh lituje21. Opakem lásky 

není nenávist (to ještě k němu něco cítíme, věnujeme svoje pocity), ale lhostejnost. Bohu to 
nebylo jedno 

2. Příslib jednání (Gn 6,7.13) - něco se s tím musí dělat; Bůh ví, že je třeba postavit hranice (vše 
má své hranice).  

3. Zaslíbení ostatku (Gn 6, 8.14.18; 7,23)- Bůh se postará o to, aby byl ostatek (aby to někdo 
přežil). Noe je ostatek = smyslem potopy je zůstat v kontaktu s těmi, co jsou věrní. 

4. Oznámení soudu (Gn ) - je zde násilí, kt. brání těm co chtějí mít správný vztah s Bohem. Noe 
zvěstuje 120 let „zde je koráb, zachraňte se“. Smyslem potopy je záchrana. Soud má vždy 
dvojitý aspekt: 

a) pozitivní aspekt - záchrana těch, kt. chtějí rozvíjet vztah s Bohem 
b) negativní aspekt - zničení, smrt 

5. Nové stvoření (Gn 8,13; 9,1-3) - povrch země osychá � ozvěna Gn 1,21; množte 
se a ploďte se � ozvěna Gn 1,27 

                                                 
21 Antropomorfismus - mluví se o nebeských věcech lidským jazykem 
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BŮH SESTUPUJÍCÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stvoření       potopa exodus          (ze zajetí)               Mesiáš        2. příchod  
(6000 BC)     (2600 BC)          (1500 BC) 

 
POTOPA JE OBRÁCENÝ ČIN STVOŘENÍ : 
Gn 1                                         Gn 6-9 
chaos chaos22 
vody zakrývají zemi vody pokrývají zemi 
Duch (ruach) se vznáší vítr fouká (ruach)   
voda rozděleny archa  
objeví se suchá země objeví se suchá země 
Boží obraz  
panství (člověka) panství nad zvířaty 
spánek 
žena zformována 
ráj nová země 
strom života 
zkouška 
had 
(smlouva)23 smlouva s Noem 

 Noe si bere plod24 se stromu a stene se zase průšvih  
                                                                                                 jako ve 3 kap. 

 
GENESIS 10. KAPITOLA  
Rodokmeny - 70 jmen (ohlas „ploďte se a množte se) � naplnění, je tu 70 národů.25  

 
GENESIS 11. KAPITOLA  
Proč takovou věž: chtějí mít město, věž do nebe (byli to lidé, kt. věřili 

v Boha); věž budují pro jistotu = aby až přijde další potopa je to nezatopilo 
(edůvěřovali Bohu). Jejich počínání sledují i andělé - Za 4,6 „Ne mocí ani silou, 
nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ � jen Boží mocí a ne lidskou 

                                                 
22 Používán stejná slova, hodně paralel s Gn 1, ale ne doslova 
23 Nepřátelství mezi tebe a jí (zaslíbení záchrany) 
24 Víno - opije se 
25 Proto JK v  Mt 10 - společenství 12, obnova Izraele; ale Lk píše pro pohany, proto je tu 70 jmen - jde obnovit 

svět = společenství, které přijímá každého, začíná se znovu.  
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mocí.26 Trvalá změna nastane jedině tam, kde si jsou lidé vědomi milosrdné nepodmíněné 
lásky, která je tichou mocí. Bohu jde o kvalitu vztahů, nepočítá křty (ale to se špatně měří).  

Bůh si musí vzít „lupu“ a podívat se na jejich věž do nebe = vyšetřující 
soud.  

Babylón - brána bohů x zmatek (zmetek); není to geografická lokalita, 
ale způsob myšlení 

Opět stejné schéma: 
1. Zhoršující se situace 
2. Příslib jednání - musím sestoupit a podívat se 
3. Zaslíbení ostatků - všichni mluví stejně, ale v rozmanitosti je síla (proč je 360 

druhů žraloků?). Ostatek nevidíme, protože Šepán Langton, kt. rozděloval Bb na 
kapitoly, to rozdělil takhle a protože máme velký odstup. Ostatek je až 
v Abrahámovi („odejdi“ � je ostatek z rodiny -12,1-3) - v něm budou všichni 
shromážděni.  

4. Oznámení soudu - vyšetřování, Bůh sestupuje a jde se podívat na tu slavnou věž. 
5. Nové stvoření - Abrahám, Izrael 

 
 
Exkurz - vztah s Bohem 
Abrahám: jedná s Hospodinem - „což soudce celé země nejedná podle práva?“. Abrahám je 

otcem věřících = mluví s Panovníkem, protože mu záleží na druhých. Bůh řídí vesmír na základě 
důkazů.  

Job: nedovolil, aby vnější okolnosti změnili jeho vtah k Bohu. Od té doby se satan před Bohem 
neukázal, protože neměl co říct..  
 
 
 

GN 12-50: PŘÍBĚHY PRAOTCŮ 
GENESIS 12. KAPITOLA (Povolání Abraháma)               
 
Gn 12,1-3                        Gn 17,1-8 
země (odejdi)             do věčného dědictví (země)  
potomstvo (učiním tě) převelice rozmnožím (potomstvo) 
požehnání (staň se)  smlouva, vztah s Bohem (to je požehnání) 

Dt 28,1-14 (pokud to budeš dodržovat) = požehnání 
Dt 28,25-68 (pokud ne ) = kletby 

Proč historie Izraele začíná takto? (Ř 15 - Bůh to dělá pro svět, ne pro Abraháma): 
 
Gn 1               vztah s Bohem              + vztah s jiným             + vztah se zemí      
Gn 3               vyhnáni                         + bolesti porodu            + trní  
Gn 12             požehnání                     + potomstvo                 + země  
 
 Tóra                 (Lv/Ex)                             (Gn27)                          (Nu/Dt)                                        

 
Boží povolání = vždy povolání ke službě! Není to o tom, že jsme lepší než jiní, ale že jsme jiní, 

abychom jiným posloužili. Nemůžeme si jako ostatek myslet, že jsem lepší než druzí.  

                                                 
26 JK říká: je na čase, abych odešel a mohl přijít Duch…. Jeremiáš: vítr, oheň, zemětřesení �tam Hospodin 

nebyl, ale pak přišel „hlas ticha“ - tak působí Bůh. Bůh vždy sestupuje a hovoří jazykem, kterému rozumí.  
27 Každá žena bude neplodná 
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Gn 12,1-3: pant, na kt. visí celá Tóra (Bůh povolal Abrahama, aby mu dal věci, které pomáhají 
obnovit to, co bylo na počátku v Gn 1). 

Babylón: celé lidstvo pod prokletím 
Abrahám: celé lidstvo pod požehnáním (skrze tebe budou všichni požehnáni), nový začátek 

(restart). Jeho potomci však patří faraónovi a ne Bohu. 
 
Leviticus: jak budovat vztah s Bohem 
                  16 - den smíření (centrum Lv)28 
 
Evangelium: není o mě, ale o Bohu 
                     problém světa � lidé neví o Bohu 
 
JOSEF 
Gn 43,3 - „neboj se jít do Egypta, tam tě učiním velkým národem“. Ze 70 (kt. jdou do Egypta( � 

velký národ 
Gn 1 �  stvoření člověka 
Gn 50 � rakev Josefa (potomci Abraháma patří faraónovi) 
 

EXODUS: VELIKÝ SKUTEK BOŽÍ  
Exodus je na stejné úrovni jako stvoření. NZ buduje na příběhu Ex = vykoupení, vysvobození, 

výkupné, otroctví, svoboda, spasení …. � nepochopíme o čem je NZ, pokud nepochopíme skutek 
exodu. 

Lv, Nu, Dt � založeny na událostech v Ex. 
Největší skutek ve SZ je exodus.  

 
Stejný jazyk jako při stvoření: (znova učiní co udělal v Gn) 
Ex 14,21-22 Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který 

vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.  Izraelci šli prostředkem moře po 
suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. 

 
Gn 1                                      Gn 6-9                           Ex  
Chaos chaos duchovní chaos29 
vody zakrývají zemi vody pokrývají zemi rudé moře, rákosové30  
Duch se vznáší vítr fouká (ruach) východní vítr   
voda rozděleny archa voda se rozdělila 
objeví se suchá země objeví se suchá země ukáže se suchá země 
Boží obraz (Abraham nový Adam) prvorozený31- nový Adam 
panství (člověka) panství nad zvířaty vláda nad Kanaánem 
spánek 
žena zformována  národ zformován 
ráj nová země Kanaán (mléko a med) 
strom života (aby žili)  mana (aby přežili) 
zkouška  pokušení na poušti32 
had  ohniví hadi 
(smlouva) smlouva s Noem Sinaj 

                                                 
28 Kozla pro Azázela nemlátí na věky � vyženou ho, odešlou ho do pouště, kde umírá (je odloučen od zdroje 

života) 
29 Není to bezmyšlenkovité opakování z Gn 1, něco je třeba je chápat duchovně (tma - duchovní chaos, duchovní 

temnota 
30 Vody, které pokrývají zemi 
31 Na Boží obraz je stvořen Adam …. Ex 4,22-23) - Izrael je novým Adamem. Prvorozený = významný, důležitý 

(druhý Adam) 
32 Numeri - ohniví hadi 
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„Znovu vysuším řeku“: (Jr) � dobytí Babylóna = nový Exodus zpět do Jeruzaléma 
 
Gn 23 - Abrahám kupuje Makpelu (proč je o tom celá kapitola?) 
Abrahám má zaslíbení, že dostane do dědictví zemi, ale za celou dobu putování nic nemá. A tak za velikou 

sumu kupuje malou jeskyni, aby měl alespoň kde pochovat ženu (prozatím si musí koupit maličkou částku země 
v Kanaáně). 

Život věřícího je život frustrace (nenaplněných očekávání). Ale na 65 letou ženu řekne faraón, že tak 
krásnou ženu neviděl = život začíná po 40.  

Potomstvo: Eliezer zřejmě zdědí jeho majetek. Ale Sára nabízí řešení skrze Hagar (dodnes jsou z toho 
problémy).  

Když Izák vyroste, nemůže mít děti (navíc dělá co jeho otec a zapírá svoji ženu33) - ale pak má dvojčata, 
která se nenávidí (přežijí to vůbec? Jak to bude se zaslíbením?).  

 
 

Exkurz: Lidé čtou Bibli špatně 
Např. Ester všichni vnímají jako velice morální, ale bylo to jinak. Ona se rozhodla jít do konkurzu, když se 

doslechla, že Vašti nechtěla dělat striptýz. Pak Ester krále tak uspokojila, že se rozhodl pro ni. 
David nebyl jen ten, který porazil Goliáše, ale také přinesl 200 předkožek.  
 

5.12.2207 
 

ZÁZRAK 
 Porušení běžného běhu (přírodních zákonů). Otázka: „Kdy je poprvé v Bibli psáno o zázraku?“ Zázrak 

je berlička pro ty, co nevěří � pro lidi, co mají malou víru. Zázraky se dějí řídce, jen v období malé 
víry. V době konce budou zázraky nástrojem svodu! 

 V židovském pojetí: doba mocných činů = doba Božího působení 
 Charismatici: důkazem je pro ně zázrak (Mk 13 apod.) 

 
Období zázraků: 
1. Stvoření 
2. Potopa 
3. Mojžíš (kol. 1500 př. Kr.): hůl � had (celý hexateuch je mnoho zázraků) 
4. Eliáš (kol. 800 BC): doba velikého odpadnutí (malá víra); stejně i doba Daniele 
5. Ježíš a učedníci (1. stol.): ti co přišli k JK na základě zázraků, tak odešli 
6. Zj 13 (poslední doba)34: všichni šli za šelmou, ale jen málo jich šlo za Beránkem (Zj 14) 
 
Matouš 
Mt píše pro židy � je to hodně o zázracích  
Rodokmen: 14-14-14 pokolení, protože jméno D-V-D je gematrická hodnota 14) 
Pak Mt pokračuje: byl jednou jeden muž a ten měl sen, kterému nikdo nemohl uvěřit, jmenoval se Josef 

(ozvěna Josefa z Gn) � Bůh působí stejně jako v době patriarchů; ukazuje, že jejich doba je prodloužením jejich 
doby 

Mt 2: narodil se chlapec a zlý král ho chce zabít (zabije jich hodně, jen ne toho pravého) � každý žid si to 
spojí s Mojžíšovým příběhem. Co se děje dnes, je součástí velkého příběhu, který se už udál v době dávné.  

 
Linie dějin 
Stvoření: shalom (plnost vztahů) 
Vzpoura: ten kdo chtěl být jako Bůh bojoval proti tomu kdo je jako Bůh (Míkael).  
Nové stvoření: opět shalom (nová země) 
 
Biblický p říběh 
SZ je o 4 věcech: Egypt, Sinaj, Jeruzalém, Babylón

                                                 
33 Ucho se diví, co huba říká (M. Kysilko) 
34  A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem…. Oheň z nebe � Eliáš; 

oheň spadl z nebe na správný oltář x ve Zj sestupuje oheň z nebe na špatný oltář 
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Text: Ex 6,28-7,1                                                                                               Text: 1Kr 10,1-9 
 Klíč. slova: království kněží (královské kněžstvo),   Klíč. slova: zjednat právo a rozšířit spravedlnost 
                         svatý národ                                                                                Teologický koncept: nucené práce (koně, ženy, zlato) 
Koncept: budeš mu Bohem                   království pohodlnosti a lhostejnosti 
                1. setkání s Bohem  (hlavně, že já se mám dobře) 
                2. VY jste poselství  � moc, sex a peníze 
                                                                                                                                               Zj 21,4 = nový Jeruzalém (bez křiku a bolesti) 
 Každý má přijít do Jeruzaléma (chrámu) 

                                                                                       SINAJ                   JERUZALÉM  
                                                                                                                    Chrám: místo setkávání s Bohem (máme se klanět) 
                     

  (Opakem lásky = lhostejnost) 
 
   

Text: Ex 3,7-10                                                          
Klíč. slova: slyšel jsem křik, bolest Text: Ám 6,1-7; 2Pa 36,14-20; Ž 137,1 
Koncept: vysvobození a vykoupení, hřích �  Klíč. slova: u řek babylónských seděli a plakali 
                antikrálovství Teol. koncept: exil bezvýznamnosti 
Co je Egypt: způsob myšlení, systémové zlo             není důvod chválit Boha 
                     hřích vytváří království                        EGYPT  BABYLÓN staly se otroky  
Boží lid je v otroctví � lidi jsou v nemilosti  
                     celého systému a nemohou to změnit; Ztratili: 1. blízký vztah s Bohem 
                     systém, kt. drží lidi v zajetí 2. instituce (město, chrám, palác….) 
Bůh slyší: když lidé pláčí a křičí bolestí 3. identitu, suverenitu, svobodu 
Egypt: místo, kde jsme se všichni narodili; proto i JK vyrůstá 
           v Egyptě � zlo = systémový problém 

 
   1. Bůh vždycky slyší křik utiskovaných 
   2. Křik spouští běh dějin                                                       

         3. Když slyšíme křik utiskovaných jsme na straně Tyto epochy jdou stále dokola! 
       Boží
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EGYPT   

 Metafora, ne geografická lokalita. Metafora pro to, co hřích dělá s lidmi.  
 Místo sevření = protikrálovství. Je potřebné pochopit, co dělá hřích 
 Gn 3 = Eva sní ovoce � není to o tom ovoci! Gn 3,8: slyšeli jak Hospodin 

Bůh se prochází zahradou a tak se skryli. Hřích mění jejich vztah k Bohu. Důsledkem hříchu je 
strach, kt. prožívají. „Jsem nahý“ � nejen vina (z toho co jsem udělal), ale i stud (z toho, kdo 
jsem).  

 Gn 4 = Kain a Ábel � Kain přináší Bohu „to nejlepší“, ale Bůh to nechce. Kainův syndrom � 
dávám to, co JÁ chci dát („můžeš být rád, že ti něco dávám“)….. První deprese v Bibli (proč je 
tvoje tvář odpadlá?) � hněv se změní na zášť, pak násilí. Hřích nikdy nezůstane na osobní 
úrovni. Hřích = veřejná věc; ztráta soudnosti = morální i etický problém 

 Gn 11 = situace se tak zhorší, že budují město jako projev odboje proti Bohu (co začalo jako 
osobní narušení vztahu, osobní hřích je veřejné) � hřích je součástí struktur a společnosti, že se 
stává obecným problémem = systémový problém. Je to systém, který lidí utiskuje. 

 Hřích postupuje: od narušení vztahu s Bohem k narušení mezilidských vztahů a systémovému 
narušení = hřích vytváří své království (proto Bůh chce ustanovit svoje království). Hřích: není 
jen to špatné, co já jsem udělal! Hřích je systémový problém. 

 Ze systémového problému se stává problém globální 
 Ex 1,11: faraón ustanovil nad nimi dráby � Izrael maká a farao bohatne 

 
Albert Elis: Není to událost co způsobuje pocity člověka, ale vztah k té události. Za to musíme děkovat Bohu 

každý den. Jako dítě se modlíme o události „Bože dej, aby se toto stalo a toto nestalo“…. 99.9% Bůh nezasahuje do 
událostí, běhu tohoto světa (je to jen zřídka - zázraky se Bůh vlamuje do světa); není to totiž o mě, ale o celém 
systému.  

 
Vykoupení (metafora): otrok nemůže vykoupit sám sebe, musí přijít někdo z venčí 
 
Poučení - koncept vysvobození a vykoupení 
1) Bůh vždy slyší křik utiskovaných - jestliže se modlíme „Přijď království tvé“ � jsme 

v antikrálovství, v Egyptě 
2) Křik spouští běh dějin � exodus je symbolem vykoupení ve SZ. Bůh dělá něco na rovině 

osobní i systémové. … duchovní příběh začíná, když si uvědomíme, že naše vnitřní bolest 
je příliš velká - pak je najednou Bůh blízký a já prožívám exodus. 

3) Když slyšíme křik utiskovaných, jsme na straně Boží - někteří netuší, co je to bída, bolest 
a křik utiskovaných. Je třeba z té naší kukle vylézt do reálného světa, kde lidé trpí a 
prožívají bolest…. Být ochoten i připustit si svoji bolest - po tolika letech nejsem schopen 
naplnit potenciál, kt. do mě Bůh vložil.  

 
SINAJ    

 Ex 6,28-7,1 � bojím se 
 Ex 19,3-6: slova, kt. promluvíš k členům Izraele. Bůh je vyvedl 

z Egypta, aby věděli, že jsou Boží děti (a tak to mají říkat i ostatním). 
Náš vztah k Bohu je třeba obnovit a změnit. 

 
KONCEPT: „B UDEŠ MU BOHEM “ 

 Farao: „váš Bůh nestojí za nic, proto jste moji otroci“ (my máme silné otroky) - Kdo 
je Hospodin? Toho neznám, nepropustím vás. = jazyk síly… proto Bůh ukáže, že 
egyptští bohové nejsou žádní bohové. 

 Krev v řece: každé ráno chodili uctívat řeku (namířeno proti bohu řeky) 
 Poselství: není to, že Bůh je silnější, ale „ty mu budeš za Boha“ = ty jsi to poselství 
 400 let bylo nebe zavřeno (kde je Bůh?) 
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 Ex 19,10: třetího dne sestoupí Hospodin na horu Sinaj � natažené hranice, aby se 
nemohli přiblížit k hoře 

 Ex 20: Bůh sestoupil a mluví s Mojžíšem a s celým národem 
 Ex 19,6: všichni budete svatým národem, králové, kněží, společenství lidu Božího. 

V tomto náboženství není nikdo na špici pyramidy. Je to věc všech, všichni mají 
stejný úkol = seznamovat lidi okolních národů s Bohem. 

 
PÁD DO HŘÍCHU  
Gn 3 � Bůh je vyhání, nechce se s nimi stýkat 
Ex 19 � Bůh sestoupí, chce se s vámi setkat = co se ztratilo, je obnoveno 

 
PRINCIPY : 
1. Setkání s Bohem - služ Bohu, se kterým jsi prožil zkušenost. Klaněj se tomu, který pro 

tebe něco udělal, který se s tebou setkal. To co jsme, je díky tomu, že se Bůh rozhodl 
s námi setkat. 

2. Vy jste poselství - „budeš mu za Boha“, protože Bůh potřebuje tělo (člověka), aby tomu 
rozuměl ten druhý. To co je důležité je, aby to poselství bylo vtěleno (ty jsi to poselství). 
V osobě JK se vtělil Bůh a žil mezi námi. Také my -  „vy jste ten chrám Boží“. 
1K12,12.27 (vy jste tělo Kristovo). 

 
Kterou otázku dnes lidé kladou nejčastěji? 
Kde je Bůh ? 
Odpověď: „dal jsem tě za Boha“ � Bůh dodnes hledá lidi, do kterých by se mohl vtělit. 
Bůh je ve společenství lidí, kteří se s Bohem setkali. 
Já ale nemůžu: Tvoje problémy, to je součást poselství…. Když budeš autentický, poselství zazní 

v plné kráse. Bůh nemá jiné ruce a nohy, než ty moje.  
 
 
JERUZALÉM   

 Král - je autorita politická a náboženská (pořád s tím bojují) 
 Napětí mezi: králem x prorokem (David x Saul) 
 1Kr 10 = vrchol pyramidy: vyvedení z Egypta � období 

soudců (12 soudců = ustanoveni od Boha) � chtějí krále 
(není to odezva na Boží vedení, král je dle toho, jaké má 
pořadí narození v královském rodu). Saul - je vyšší o hlavu 
(Bůh mu změnil srdce = prorokoval), ale i tak se to nepovedlo (Saul se rozhodl 
nespolupracovat s Bohem). Když se to nepovedlo, Bůh našel muže podle srdce Božího = 
Davida (jeho království bylo dobré). Pak si Bůh našel Šalamounem (pokoj - „miláček Páně) = 
vrcholem království Izraele. 

1Kr 10,1-9: Královna z Sáby a Šalamoun 
- abys zjednal právo a  rozšířil spravedlnost 
- královna se nemůže vynadivit 
- Královna ze Sáby se tak setkává s Bohem 
- Bůh Izraele, je Bohem spravedlnosti a práva (je to jiné než u nás); tady být králem je o něčem 

jiném (my máme otroky proto, aby se NÁM dobře žilo a abychom bohatli) 
 1Kr 9,15: když stavěl dům Hospodinův; Chíran poslal králi hodně peněz.  

           Nucené práce k budování chrámu Hospodinova, svého domu, měst (Meggida, Chásor, 
Gezer) 
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TEOLOGICKÝ KONCEPT : nucené práce 
 Sláva království se rozšíří tak daleko, že přijede i královna ze Sáby, která říká „Jak šťastní 

musí být tvoji poddaní, že slouží tobě“ 
 Ale 1Kr 9,15nn � důvodem nucených prací je aby mu budovali stavby 
 Nucené práce = otroctví, robota!!! Šalamoun používá otroky, egyptské metody, aby budovali 

chrám Hospodinův k slávě Boha, který nesnáší otroctví 
 Skutečné náboženství lidi nezotročuje, ale osvobozuje 
 Království komfortu a lhostejnosti = už neslyší křik otroků, on je k tomu lhostejný 
 Královna ze Sáby: připomíná mu, proč je na trůnu (on to už neslyší) 
 Šalamoun buduje opevnění: aby měl palác pro sebe a jeho říše aby byla vojensky 

zabezpečena 
 Instituce: jen pro sebe; systém = způsob přemýšlení 
 Dějiny: od zahrady do Jeruzaléma (Jerušalaim - město pokoje), Jeruzalém se stává Egyptem 
�� Bůh to ale dovede do Nebeského Jeruzaléma (Zj 21,4 - tam nebude pláč) 

 
DT 17,14 NN KRÁLOVSKÝ ZÁKONÍK  
16 -17Avšak ať nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece 

řekl: "Nikdy se už touto cestou nevracejte. Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani 
stříbra a zlata ať nemá příliš mnoho. 

Bůh říká, že až budete mít krále, ať si nechá dát opsat tuto část a uloží si to vedle postele, aby 
věděl, že toto postavení není o něm (aby on se měl dobře). Aby nebyl jako farao, který bohatl na 
úkor lidí. Mají být komunitou, ve kt. budou všichni prosperovat.  

Podle čeho poznají ostatní králové, že je bohatý: koně, ženy, zlato  
Izraelský král má být jiný: nesmí mít mnoho koní, žen a zlata! 
 1Kr 10,26: Tak Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a 

dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. 
1Kr 10,28: Koně, které měl Šalomoun, přicházeli z Egypta. Karavany králových 
překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu. � Šalamoun nakupuje, koně a vozy a 
dává je dohromady a to prodává tuto vojenskou výzbroj (tank) Chetijcům a Aramejcům 
(nejlépe se vydělává na zbrojním průmyslu) 

 1Kr 10,14 Váha zlata, které bylo přiváženo Šalomounovi za jeden rok, činila šest set 
šedesát šest talentů (666 tun zlata) 

 1Kr 11,1 Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, Moábky, 
Amónky, Edómky, Sidóňanky a Chetejky… 3  Měl mnoho žen: sedm set kněžen a tři sta 
ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce. 

� za závěsem, kt. neviděla královna ze Sáby je něco co není v pořádku.  
 
Sláva Jeruzaléma = Chrám 

 není ani v řece ani v obchodě, ale v Chrámě 
 David: chtěl postavit chrám, ale Hospodin je proti (ne se vším co Bůh požehná souhlasí). Že Bůh 

něco požehná, tak to více vypovídá o Něm než o nás. 
 Jeruzalém má Chrám: Ex 20,5 � „abych bydlel uprostřed nich“, aby se lidé s Ním setkávali a 

poznávali a byli nově a nově proměňováni 
 Chrám je o vztahu s Bohem, setkávání se s Bohem 
 Král  je zde od toho, aby byl králem a knězem = poselstvím všem okolo, jaký je Bůh, aby soucítil 

s lidem a slyšel křik lidu, proto, aby se děla férovost a spravedlnost.  
 Výsledek je však, že král má otroky, 12000 koňů, 1000 žen a 666 tun zlata. 
 Každý Izraelita: má přijít 1x / rok do Chrámu (každý se má setkávat s Bohem, poklonit se tam 

Bohu) � žijeme proto, abychom přišli k Bohu a klaněli se mu 
 Cíl církve: uctívání a klanění se Bohu 

 
Proto se po Šalamounovi rozdělí království (viz 1Kr 11). Problém je v SRDCI krále (v tom 

jak přemýšlel).  
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Syn Davidův měl problémy. A tak přišel jiný syn Davidův, nový Šalamoun, který neměl 
problémy s mocí, ženami a penězi (zemře jako chudý). JK: „moje bohatství není z tohoto světa“; 
narodil se proto, aby vydal svědectví o pravdě = existuje král, který tu není proto, aby bohatnul 
na úkor jiných.  

Reakce lidí na Šalamounovu vládu: tohle nelze, potřebujeme slevit (Rechabeám ještě 
přitvrdí) 

 
 
BABYLÓN   
Ž 137,1 U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón. 

 Nemohlo to skončit jinde, než v Babylónu 
 „Plakali jsme a vzpomínali na Jeruzalém“ 
 Ptají se: „kde je Bůh?“; „Kvůli čemu tady jsme, co je naše identita?“, „Co tady 

děláme?“, „Jak se to stalo?“ 
Ž 137 2 -4 Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoly,  když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli 

tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: "Zazpívejte nám některý ze sijónských zpěvů!"Jak bychom však mohli 
zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? 

 Nemáme důvod chválit Pána = exil bezvýznamnosti (ztratili identitu i poslání) 
 Jak bych mohl zapomenout na Jeruzalém x kolik lidí odešlo do Babylóna (500 tisíc)  x kolik 

se jich vrátilo po 70 letech (42 tisíc)35  
 Ti co zůstali v Babylóně, i když měli možnost se vrátit �Hamanův dekret, ale Bůh se jich 

nevzdal, i když se nechtěli vrátit do Jeruzaléma 
 
Ám 6,1nn: Jste lepší než jiná království? 
4  Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z 

chléva, 
5  blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, 
6  pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. 
7  Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů. 
    Běda povalečům!  
11  Neboť hle, Hospodin vydá příkaz a velký dům rozbije na padrť a malý dům na třísky. 
12  Mohou běhat koně po skalisku? Může být zoráno dobytkem? A přece jste učinili z práva jed, z ovoce 

spravedlnosti pelyněk. 
 
Proč si je Hospodin vybral? Protože slyšel jejich křik a proto, aby se stali Jeho poselstvím a 

národem. Ale oni si užívají království pohodlnosti a lhostejnosti (uctívají sami sebe). � Půjdou 
do zajetí; velký dům (chrám) se rozbije a malý dům (palác) se rozpadne.  

Učinili jste z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk: královna ze Sáby připomněla králi co 
je jeho úkolem, ale bylo to zbytečné 

 
Ám 8,4 -5 Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi.  

Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom 
otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili 
nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." 

Pascha: měli si každý rok připomínat, že Bůh je proti antikrálovstíví a proti otroctví. Bůh jim 
dal také sobotu = smyslem existence je vztah s Bohem. � oni už nechtěli toto dodržovat, aby 
mohli podnikat a mít pohodlný život.  

 

                                                 
35 Tak se tam zabydleli, že se ani nechtěli vrátit. V první vlně nebyl ani jeden kněz (Ezdráš když to zjistil, nechal 

poslat pro nějaké, aby mohli obnovit chrám) 
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2Pa 36,15 Hospodin, Bůh jejich otců, k nim nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit 
se svým lidem i se svým příbytkem. � Bůh to nevzdával, protože měl soucit se svým lidem (má 
vztah se svým lidem a svým chrámem jako nástrojem setkávání a proměny). Ale výsledek: 

2Pa 36,16-20 Oni však Boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky 
prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by 
ho zhojil.  Přivedl na ně kaldejského krále, jenž mečem vyvraždil ve svatyni jejich mladé muže, 
neměl soucit s mladými muži ani s pannami, ani se starci a kmety; Bůh mu všechny vydal do 
rukou. Pozůstatek lidu, jenž unikl meči, přestěhoval do Babylóna. Stali se otroky, sloužili jemu a 
jeho synům až do doby, kdy se kralování ujali Peršané.� Bůh dal ruce pryč (vydal je) a oni se 
stali otroky v Babylóně. Jsme tam, kde jsme začali, zase v otroctví. 

 
CO ZTRATILI ZAJETÍM  
1. Blízký vztah s Bohem: když Adam a Eva odcházejí z ráje, mají za úkol obětovat (to není 

úplatek Bohu, ale vyjádření vnitřního postoje k Bohu); na Sinaji dostali svatostánek (aby 
bydle uprostřed nich = úzký vztah s Bohem) 

2. Instituce: hlavní město, království, chrám, národní a kulturní život (už nejsou národem, 
jsou rozptýleni v zajetí). Přišli i o všechny poklady. Někdy církev musí ztratit své 
instituce, aby si uvědomila své poslání. 

3. Identitu, suverenitu, svobodu: teď je nikdo nebere vážně; jsou bezvýznamní. Bůh není 
proti moci, sexu a bohatství, ale jestliže se to používá pro vyvýšení člověka, je to zneužití. 
Bůh je ten, který dává moc, bohatství a sex. 

 
V Egyptě byli otroky � Bůh je vysvobodil, aby měli identitu a poslání. 
Skončí v otroctví v Babylóně � SZ začíná i končí stejně (otroctvím), jsou opět pokořeni a nic nemají. 

Na SZ není možné založit víru, protože končí depresí. Na SZ jsou založená tři náboženství: 
 
 TŘI NÁBOŽENSTVÍ ZALOŽENÉ NÁ SZ: 
1. Talmud - po zničení chrámu v babylónském zajetí sepíší Talmud; je to o tom, jak sloužit 

Bohu bez chrámu. Náboženství + talmud = judaismus. 
2. NZ - u řek babylónských seděli a plakali. Když lidé pláčou, tak Bůh slyší a pošle jim 

druhého Mojžíše, skutečného syna Davidova.  
Matoušovo evangelium (pro židy)  

 král vydal edikt aby zahubil všechny děti (ozvěna Mojžíše) = Ježíš se narodil, unikl 
do Egypta. 

 Pak z něho vychází (Mt 3 = křest vodou; jako Izrael);  
 Mt 4 -poušť (Izrael tam měl být 40 dnů, ale neposlouchal, tak je tam 40 let);  
 kázání na hoře (ozvěna Sinaje, JK je nový Mojžíš.) 
 „Ty jsi naplnil Tóru“ = dodržel ji 
 5 kázání JK: jako je pět knih Tóry („a když lidé uslyšeli tato slova) 

3. Korán  - přišel prorok Aláha, jmenuje se Mohamed.  
 
Nebeské království: 
► Království to je kvalita života, kterou můžete prožívat. 
► Rabíni„Kde jsou dva nebo tři a studují Tóru, tam je Bůh“ � JK: „kde jsou dva či tři 

v mém jménu, tam jsem i já“ 
 
Bb příběh končí tragédií a mlčením. 400 let nikdo o Bohu nebude slyšet (v Egyptě byli také 

400 let). SZ končí tragédií. Happyend je v NZ - Bůh slyší jejich pláč a posílá skutečného muže 
pokoje (Šalamouna). 
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Lk 24 cesta do Emauz 
► JK vysvětloval vše od Mojžíše = to vše bylo předpovězeno 
► Otroci v Egyptě � vyvedl nás abychom byli jeho děti � exil bezvýznamnosti v Babylóně 

(kde přemýšleli o další šanci, jak by byli věrni) � nový exodus (nový Syn Davidův), zde 
začíná NZ 

► JK má dokonalý vztah k Bohu, lidem a přírodě (zvířata se mu podřizují � chce osla na kt. 
nikdo neseděl = je neochočený; řekne rybářům ať hodí sítě na pravou stranu lodě) 

                                                                  Bůh 
JK je naplněním:  

 
                             jiní 

 
 
 

                                                                  země 
 

JK nabízí nový začátek! Je to Boží ANO na vše. V Ježíši mám novou historii. Pod křížem 
jsou si všichni rovni.  

JK byl vzkříšen = Bůh toto poselství jako první svěřil ženě (Marii Magdalské) zprávu o 
Vzkříšení. 

 
Test zítra: od 10:55, otázky:           

1. Jn 15,16 - Ne vy jste si mě vyvolili, ale já vás � vysvětli v kontextu povolání 
učedníků 

2. Jak můžeme rozdělit historii Biblické teologie (vývoj BT v dějinách) - období a 
jména 

3. Co se můžeme naučit z vývoje BT v dějinách (hlavní poučky) 
4. Jaký je význam Bb zprávy o stvoření v Gn 1 a 2 
5. Co znamená, že Bůh pracuje principem opakování a nového sdělení (viz tabulka - 

stejná slova) 
6. Jaké jsou základní principy Bb eschatologie (o konci) - 5 bodů - (zhoršující se 

situace….) 
7. Vysvětli význam Gn 12,1-3 pro Tóru 
8. Namaluj vývoj SZ příběhu, vysvětli (4 etapy: Egypt, Sinaj, Jeruzalém, Babylón) 

 
7.12. 

 

PROCES POSTUPNÉ OBNOVY 
Gn 1               vztah s Bohem              + vztah s jiným             + vztah se zemí      
Gn 3               vyhnáni                         + bolesti porodu            + trní  
Gn 12             požehnání                     + potomstvo                 + země  
 
 Tóra                 (Lv/Ex)                             (Gn36)                          (Nu/Dt)                                        

Dt 28,1-4               požehnání                  požehnání poslušnosti 
Dt 28,15-68            kletby                        kletby neposlušnosti 

 
                                                 
36 Každá žena bude neplodná 
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SOUDCOVÉ - OBDOBÍ ANARCHIE  
17,6 - V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. 
            Mišpath = soudit, 12 soudců (jako je kmenů Izraele 
 
Cyklus: 

1. mají soudce - jsou věrní  
2. soudce zemře - odpadnutí 
3. cizí národy - utiskují je 
4. lid křičí k Hospodinu 
5. Hospodin slyší 
6. Hospodin pošle nového soudce 

 

OBDOBÍ KRÁL Ů 
Saul - Hospodin povolal vytouženého krále, ale nepovedlo se to 
David - byl vybrán „muž podle srdce Božího“ (vše dělal celým srdcem); stane se z pastevce 

králem (Iz „trpící sluha Hospodinův“; jednotlivce trpí, aby z toho jiný měl užitek) 
Šalamoun - vrchol království (po 60 let je doba rozkvětu) 
2S 7,8-16 - dle Dt smlouvy (věrnost = požehnání; nevěra = kletba) 

 
Rozbité království: refrén „a král činil co je zlé v očích Hospodinových“ 
 
1K 8,56: "Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému 

lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. � 
požehnání dle Dt smlouvy (nikdo si na ne nedovolí, jsou velmocí).  

 
1Pa 14,17 David se stal proslulým ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny 

národy 
2Pa 9,5-8 „královna ze Sáby“ � právo a spravedlnost 
1Kr 9,3-9 Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, s kterou ses na mne obrátil. 

Oddělil jsem jako svatý tento dům, který jsi vybudoval, a dal jsem tam spočinout svému jménu navěky. Mé oči i mé 
srdce tam budou po všechny dny. � Jeruzalém je slavný chrámem kvůli Božímu jménu (tedy díky 
Božímu charakteru). Budeš-li dodržovat = požehnán x kletby při neposlušnosti (slova Dt 
smlouvy) 

 
Ideál Dt nebude nikdy dosažen. Jsou to stálé boje mezi prorokem a králem (David x Saul; 

Achab x Eliáš; Ezechiáš x Izaijáš; Cedekiáš x Jeremiáš; Jarobeám II x Ozeáš….) 
 
SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ  
► Ani jeden spravedlivý král 
► Proroci je varují; přinášejí nový model ( co se bude dít) 
► r. 721 př.o.l. � Asyrské zajetí, severní Izrael rozprášen 

 
Vstup do Kanaánu � je pro ně země odpočinutí. Odpočinutí však končí, když Šalamoun 

neslyší křik lidu a jen si užívá (� otroctví). 
Lv 26,1-13 požehnání x Lv 26,13nn (země si vynahradí roky odpočinutí) 
 
JIŽNÍ KRÁLOVSTVÍ  
► Děje se nespravedlnost  
► Proroci je varují; dávají nový model, co se bude dít 
► Stávají se troky v Babylóně 
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► 2Pa 36,15 - nejen králové byli špatní, ale i kněží (poskvrnili Hospodinův dům), 
Hospodin jim posílal proroky, ale oni je neposlouchali.  

► 2Pa 36,17 - Bůh poslal Kaldejského krále, kaldejští spálili dům Boží a hradby strhli 
► Tak se naplnilo Jr proroctví a země odpočívá 70 let 

 
Doba monarchie: 420 let (od Saula k Nebúkadnesarovi) 
Země má odpočívat: proto, aby docházelo k postupné obnově země (zpět k dokonalosti ráje) 
Cyklus země: 6 let obdělávat zemi, 7 let odpočívat….. přišli o království 
                       Ze 420 let � země má odpočívat 70 let  
 
 
 Saul                    monarchie                      zajetí                            exil                          návrat 
 
1025                           420                            605                             70                           526/5 
 
 
DANIEL   
Modlí se odpuštění: „my jsme zhřešili“, mluví zástupně za celý národ. 
Kdykoliv vás svatost vede k tomu, že se oddělujete od druhých, tak to není svatost, ale 

pseudo svatost. Pravý prorok se nikdy nevyčleňuje, ale považuje se za součást lidu (i když s tím 
má problémy - kamenují ho, mučí ho….) 

Nový model spásy: už ne Dt ,ale Mesiáš 
Bůh dává lidem 7x70 let (490 let: 420 + 70) � posílá Mesiáše (v r. 31 ho zabijí); v roce 34 

ukamenují Štěpána … čímž přišli o statut 
 

návrat                                           7x70                                                  †      Štěpán   
 
457                                                  490                                                 31      34     
                                                      
 

MUDROSLOVNÉ KNIHY  
Literatura moudrosti individualizuje smlouvu. Ne vždy to tak chodí jako v Dt smlouvě - ne 

vždy když jsi spravedlivý, tak se máš dobře. To co platí na rovině většího celku, neplatí na rovině 
individuální. Mudrosloví vyvažuje teologii z Dt 28. 

 
JÓB 
Je spravedlivý, má se dobře � pak přichází změna.  
Přátelé: „protože jsi byl bohatý, tak jsi musel být spravedlivý; tím pádem jsi něco musel 

udělat a tak na to teď doplácíš.“ Nám je jejich teologie bližší, ale tak to není správné. 
Jób: mé modlení není o tom, aby změnilo Boha (ať se děje cokoliv, nic mě neodloučí od 

Boha).  
Bůh: „ve vesmíru jsou větší problémy, než máš ty“. Bůh dobře ví, jak na tom Jób je. Tento 

příběh není o Jobovi, ale o Bohu (Bůh ukáže na Jóba, na jeho věrnost). 
 
ŠALAMOUN   
„Pod sluncem umírá bohatý i chudý; král je na tom jako chudák“… smysl lidské existence 

není v té existence, ten je z vnějšku.  
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ŽALMY  
Ž 73 „v životě to nefunguje dle Dt zákoníku - zbytečně se snažím, protože ti nespravedliví 

jsou na tom lépe … nestojí to za to“… „až když jsem vstoupil do tvé svatyně (do Tvé blízkosti) 
tak jsem to pochopil“ 

Tento svět je ve vzpouře proti Bohu, není to konečné zhodnocení reality. 
Nemohu na základě toho jak se cítím posuzovat vztah Boha ke mně. Musím se dívat na 

golgotský kříž. Boží vztah k nám je neměnný, nepodmíněný. 
Žalmy jsou největší knihou v Bibli � protože interpretace Božích činů je nejdůležitější. 

Chvály jsou nejdůležitější, jsou inspirované Bohem (hudbu si dodává každá generace jinou). 
Součástí bohoslužby je nově prožít Boží čin (soustředění na Boha a ne na mě).  
 
Bible popisuje: 
a) Boží činy - co dělá 
b) Interpretace - proč to dělá 
 
Jak můžeme Boží činy prožívat: 
1. Oběti  

a) úplatek;  
b) vyjádření mého vztahu k Bohu (odpověď na Boží čin „Bůh se postará“) …. Lv  

2. Svátky - 3x ročně musí do Jeruzaléma právě v době kdy mají nejvíce práce (Jom Kipur, 
pascha, letnice), protože se potřebují setkat s Bohem ….. Lv  

3. Chvály a modlitby - Ž 
 
PROROCI  
Ještě před pádem monarchie vytupují proroci, kteří vedou k navrácení Bohu a Boží milosti 

a) předexilní - Iz, Ám, So, Oz, Abd, Mi 
b) exilní - Jr, Da, Ez 
c) poexilí - Za, Ag, Ma 

Joela nemůžeme zařadit 
 
Ozeáš (v r. 660) 
Vystupuje v době pro Izrael ekonomicky dobré. (Uziáš - Jižní království, Jarobeám II.- 

Severní království). Egypt a Asýrie jsou slabé, Izrael je silný národ (Severní království). 
Oz 2,8.9: zapomněli na Boha; bohoslužba v Izraeli záleží na slově „pamatuj“ � připomínat si 

Hospodinovy skutky. Podle jejich vztahu k Hospodinu přijde buď prosperita či kletby (2,9). 
Nesoustřeďují se na to, co pro ně Bůh udělal, ale co získali (vztah s Bohem je, abych z toho já 
něco měl). Cokoliv přinese více úrody, je užitečné (proto jdou za Báalem - bohem deště). Naráží 
na vyvedení z Egypta (2,13) a chce k nim promlouvat na poušti.  

Nevěrná žena: je to stejné jako vztah Boha k jeho lidu. Připomíná minulý Boží čin na poušti, 
znovu si prožijí exodus (příběh lásky). Znovu tam v poušti si je Hospodin namluví (2,15). Láska 
neznamená, že vše projde, láska má své limity. 

 
Micheáš (v r. 740) 
Mi 15,7-20: „Kdo je Bůh jako ty?“. Slovní spojení „bát se“ � respektovat a brát Boha vážně! 

Bůh nesetrvá ve svém hněvu, opět se slituje a odhodí všechny hříchy. do mořských hlubin Za 20 
let přijde Asyrské zajetí, s tím se nedá nic dělat. Ale musíte vědět, že Bůh vás stále miluje, udělá 
stejné věci jako při vyvedení z Egypta (egyptské rány ukázaly všem, že Bůh je mocný).  

Jde o duchovní smysl: odpuštění, milosrdenství a soucit! Micheáš to říká celému národu, ne 
jen mě. 
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Boží vztah se nemění, ale láska má limity. Skutečným nepřítelem nejsou Egypťané a 
Babyloňané, ale naše hříchy (tedy naše kapacita hřešit). 

 
Izajáš (740 - 680) 
Iz 11,15nn: Bůh vysuší egyptské moře, pošle vítr a zamává nad řekou � opět to je metafora 

na exodus. Když zamává rukou, týká se to řeky (Eufratu) � nový exodus z Babylóna. Popisuje 
budoucí událost jazykem minulé události. Ostatky se vrátí s Asýrie (11,16) stejně jako při exodu 
z Egypta (11,16.17). Nesoustřeďujte se však jenom na to, musíme správně interpretovat � Bůh 
jde učinit něco nového, 

Iz 65,17nn: „nové nebesa a nová země“ � proroctví na znovuvybudování Jeruzaléma po 
navrácení z Babylóna. Kdyby to bylo o nebeském Jeruzalému, proč by tam byl verš 20, který 
mluví se o umírání?  

 
Ezechiel 
Ez 36,22nn : po návratu z Babylóna „dostanou nové srdce; znovu posvětím své jméno“. Bůh 

dává nový model a ukazuje, že to nedělá pro lidi, ale pro svůj charakter 
 

NOVÁ ESCHATOLOGIE  37(už ne Dt 28) 
1. Národ bude obnoven  

 Iz 2,2.-5; 33,17-22; 49,14-26 
 Mi 4,1-8: v posledních dnech se hora Hospodinova domu bude tyčit nad národy 

(myslí dobu Micheáše - po návratu ze zajetí). Jeruzalém se opět stane centrem a národ 
bude obnoven (království bude obnoveno) 

 Iz 11,10-16: Boží království po návratu ze zajetí; Panovník podruhé vztáhne ruku, aby 
ostatek sjednotil (poprvé to bylo v Egyptě, stane se to skrze syna Davidova).  

2. Lidská přirozenost bude proměněna  
 Iz 44,22 - „zaženu hříchy“, „navrať se ke mně“ (individuální eschatologie) 
 Ez 36,25-27 - „nové srdce“; 36,31 � budete si sami sebe ošklivit 
 Iz 35,5.6. - „návrat na Sión“, „otevřou se oči slepých“…. proměna jednotlivce po 

návratu ze zajetí; změna lidské přirozenosti38 
3. Celý svět se změní (změna prostředí) 

 Iz 11,6-9 - „vlk bude bydlet s beránkem“, „lev bude jíst slámu“….  
 Iz 35,8nn - „cesta bude svatá, nebude tam lev“ (lev je vegetarián, už to není ani lev) 
 Iz 41,18 
 Iz 42,16 - „budu vodit ty, kteří neviděli“; „tmu změním ve světlo, pahorkatinu 

v rovinu“ 
 Iz 55,13 - „místo trní“ = obnova rajské zahrady po návratu z Babylóna 

 
S Mesiášem začal nový věk (ale starý věk pokračuje)…. Až s druhým příchodem JK zbude 

jenom věk nový. Princip se naplní až při druhém příchodu (poslední skutek Boží).  
 
Opětovná ozvěna stvoření a exodu 
Daniel: na veliké moře se vyřítil vítr 
             ukázala se suchá země a vynořili se zvířata 
             syn člověka dá vše do pořádku 

 

                                                 
37 Na Ježíši se to vše naplnilo - kletby z Dt 28; požehnání spočinulo na mě díky kříži 
38 Jan Křtitel se ptá z vězení Ježíše, kým je…. „slepý vidí, hluší slyší“…. - to vidí kolem, Mesiáš je jiný, než si Jan 

Křtitel myslel. Nastala proměna lidské přirozenosti. 


