
Jak studovat Bibli – Epištoly, Skutky, postavy 
 

Epištoly 

Jedná se o dopisy, které nesou standartní rysy tehdejší „pošty“.  

Odesílatel – adresát – pozdrav – modlitební přání nebo díkuvzdání – obsah dopisu – závěrečný 

pozdrav. Ne všechny epištoly ale mají všechny zmíněné body. 

Všechny ale tvoří tzv. příležitostné dokumenty. Z toho plyne jedna z klíčových úloh – zjisti, co bylo 

onou „příležitostí“, důvodem který jim dal vznik. Př. Slovo ospravedlnit v NZ 25krát, z toho 15krát 

Římanům, 8krát v Galatským.  

Úkol: Vyberme několik epištol a pokusme se zjistit, co byl důvodem jejich sepsání. 

Aplikovaná teologie…. Tedy nejedná se o ucelenou teologii, ale teologii aplikovanou na konkrétní 

problém. Co z toho plyne?  

Historický kontext u epištol. 

 Situace města, ve kterém se nacházelo město, kde byla církev. (Př. Korint, Sardy, Efez atd.) 

 Politická situace doby. 

 Kdo byly adresáti, kde se tam vzali. 

 Jak je Pavel poznal, co spolu zažili. 

 Jaký je problém který Pavel řeší? Má této problém vztah k historii adresátů (př. obřízka) 

Literární kontext 

 Jak je epištola členěna? Lze jí rozčlenit do logických celků?  

 Jaká slova, pojmy jsou nejčastěji používána? 

 Má to, co autor píše, oporu i v jiných částech Bible? V jakých?  

 Používá pisatel metafory?  

 Vynechává autor něco z výše popsaného dělení epištol? Je možno zjistit proč?  

Hermeneutika epištol 

1. Text nemůže znamenat to, co neznamenal pro původní čtenáře či autora.  

2. I když je kultura dnes jiná, teologie platí jak „pro ně“ tak pro nás. Př. Všichni zhřešili, milostí 

jsme spaseni skrze víru atd. 

3. To co hledáme, jsou principy, které platí stále.  Třeba rozlišovat mezi principem a jeho 

uplatněním.  

4. Neměnné jsou především morální a teologické oblasti mající oporu v jiných částech Písma 

(Př. manželství a rozvod, princip milosti). Když Pavel dává výpis hříchů, vidíme, že se nejedná 

o věci kulturní, ale jasně morální.  

5. Některé texty nejsou jasné (např. křest za mrtvé) a na nich by bylo chybou stavět. 

Co považovat za podružné? 

To co považují za podružné epištoly – jídlo, pití, zachovávání dnů atd. 

Věci kulturní (ženské ozdoby 1 P)  
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Věci kultovní, dané náboženskou situací (zakrývání vlasů, obřízka)  

Věci týkající se technické zprávy církve (nikoli morální) 

To, co jde mimo hlavní linii Bible (svaté políbení, zahalování hlavy, souzení andělů atd.). Někdy se 

jedná o věc podružnou, někdy nic víc nevíme a cokoli dodáme, je spekulace.  

Kde sám NZ nemá jednotu (např. služba žen v církvi)  

Někde rozlišuje i Pavel – ne já, ale Pán, ale i obráceně (1 Kor 7, 10 a 12) 

Skutky 

Jedná se o knihu normativní? (Ananiáš a Safira, jazyky a vkládání rukou, jazyky jako dialekt atd.) 

Cíl skutků: Zachytit dějiny první církve a šíření evangelia 

Rozdělení: Petr (1 – 12), Pavel (13 – 28) nebo zeměpisné šíření evangelia (Jaruzalém 1-10, Samařsko a 

Judsko 8 – 10, 11 – 28 konec země) nebo klíčový výrok 6,7; 9,31; 12, 24; 16,4; 19,20. Z všech tří 

možností plyne záměr knihy…. Toto klíč k exegezi. 

Z toho plyne, co záměrem není. 

- Nejsou to životy apoštolů 

- Není to církevní organizace 

- Nejsou zde zmiňovány místní církve (sbory) 

- Nejsou zde uváděna nějaká normativní měřítka či výlučné modely křesťanova či církevního 

života. 

Co tedy Lukáš chce povědět? Církev je Boží záměr a nic nemůže zabránit v jejím šíření.  

Některé hermeneutické poznámky ke knize Skutků. 

Předpoklad: Pokud nám Písmo výslovně neříká, že něco dělat máme, potom pouhé vyprávění nemůže 

nikdy sloužit jako normativní způsob.  

Normativní tvrzení spadají do tří kategorií:  

- Čemu věříme (teologie) 

- Jak se máme chovat (etika) 

- Co máme dělat (křesťanská praxe a život) 

Primární rovina:  Normativní (dogmatická) tvrzení (Slevení VP) 

Sekundární rovina: To co je důsledek nějakého primárního tvrzení (jak často) 

Skutky – Boží slovo je třeba hledat v záměru Písma. To, proč historik vybere to či ono vyprávění, děj je 

proto, že to slouží vyššímu (širšímu) cíli jeho díla.  

Otázky, se kterými můžeme číst Skutky:  

- Jak ten či onen děj slouží k vyjádření původního záměru? 
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- Jak ten či onen děj zapadá do dalších – vyučujících, míst Písma?  

- Co je primární a co sekundární rovina?  

Postavy – John Chestnut  

 

Úkol: Vyberte si buď jednu epištolu, nebo jednu kapitolu Skutků, nebo jednu postavu (nebo výsek 

jejího života) a podle toho, o čem jsme hovořili, se pokuste sestavit out-line promluvy, skupinky .  


