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BIBLICKÁ DIDAKTIKA 
V NÁBOŽENSKÉ PEDAGOGICE

V katolickém i protestantském prostředí se ve 20. století rozvíjely didaktické přístupy pro práci s Biblí, jejichž cílem je pomocí Bible 
vyprávět o životě člověka a vést ho ke zralosti. Německý římskokatolický teolog a literární vědec Bernd Feininger z Pedagogické 
vysoké školy ve Freiburgu uvádí stručný přehled těchto přístupů zejména v protestantských církvích německé oblasti a kriticky 
komentuje některé z nich, s nimiž se můžeme setkat i v současnosti v českém prostředí. Tento článek je volným zpracováním 
původního německého textu1, je doplněn o některé informace z katolické náboženské pedagogiky2 a v poznámkách jsou uvedeny 
souvislosti s praxí náboženské výuky v České republice. Historický přehled se týká zejména biblické didaktiky ve výuce nábožen-
ství, závěrečná doporučení se vztahují i na katechezi.

OTEVÍRAL JIM OČI

Vývoj biblické didaktiky do současnosti
Biblické příběhy byly ve 20. století součástí výuky dětí 1. a 2. tří-
dy formou biblické dějepravy, a to až do začátku 60. let. Šlo 
v ní o převedení smyslu textu do života žáka. Tradiční biblická 
didaktika se po smyslu textu ptala a zvažovala, zda a jak se jej 
mohou žáci naučit. Ve vyšších třídách se vyučoval katechismus, 
ve kterém byla nauka dokládána biblickými výroky. Nové přístu-
py k výuce Bible byly hledány v souvislosti s růstem porozumění 
Bibli. Vývoj biblické didaktiky byl dán vývojem teologie, spole-
čensko-ekonomického kontextu, vztahu mezi církví a školou 
a také vývojem obecné didaktiky.

Prvním iniciátorem změn v biblickém vzdělávání bylo kérygma-
tické hnutí, zaměřené na hlásání jádra naší víry (30. léta). Vyu-
čování, které z něj vycházelo, požadovalo existenciální výklad, 
aktualizaci a vztah k adresátům.3 Další změnu přinesla herme-
neutická biblická didaktika, s níž byla spojena exegetická práce 
s biblickým textem. Na základě výsledků historicko-kritické me-
tody, která poskytuje výklad biblického textu, se pracuje s různě 
aktivizujícími přístupy, které žákům odhalují význam textu. Hra-
nice využití tohoto přístupu jsou však dány předporozuměním 
žáků danému textu. Pokud k němu nemají žádný vztah, je tato 
metoda sama o sobě neúčinná.4

K velkému rozvoji náboženské pedagogiky došlo od 60. let 
20. století. Italský katolický náboženský pedagog Flavio Pajer 
jej charakterizoval pohybem kyvadla mezi třemi hlavními oblast-
mi zájmu: objektem náboženského vzdělávání (tj. tradicí a obsa-
hem víry), jeho subjektem (žáky a studenty) a vztahem k institu-
ci (tj. ke škole, jež je společenskou institucí). V 60. až 80. letech 
byla hlavní pozornost zaměřena spíše na studenty, v 70. a 80. 
letech na školu, směry 80. let se vrátily k tradici a obsahu víry, 
aby se v 90. letech kyvadlo zájmu „přehouplo“ opět ke studen-
tům. Tyto tendence se projevily i v biblické didaktice.

Mezi 60. a 80. lety se rozvíjela výuka náboženství orientovaná 
na problémy, která klade do popředí životní otázky žáka. Třída 
se stala jakousi laboratoří a učitel animátorem dialogu. Deduk-
tivní způsob vyučování byl nahrazen induktivním přístupem. 
B. Feininger zmiňuje, že tento přístup byl vystaven velkému po-
kušení využít velký potenciál Bible přispívající k řešení problémů 
a zaměřit se pouze na její nabídku smyslu. Proto se uskutečnily 
pokusy doplnit jej zprostředkováním vědění o Bibli.

Nedostatky tohoto přístupu řešila biblická didaktika vycházejí-
cí z principu korelace. Jejím klíčovým pojmem je „zkušenost“. 
G. Baudler popsal vzájemné osvětlování dnešní zkušenosti 
a biblické tradice tzv. „biblicko-didaktickým čtvercem“. Hodina 
začíná četbou textu ze života nebo se zabývá aktuální zkuše-
ností žáků, např. nasloucháním. Následuje četba biblického tex-

tu, který zpracovává totéž téma, např. povolání Samuela. Cílem 
je osvětlit lidskou zkušenost biblickou tradicí. Tento způsob čet-
by přináší žákům větší užitek, biblická tradice zůstává v centru 
vyučování a zároveň zde dostává mnohem větší prostor inter-
pretace této tradice na základě její souvislosti se zkušeností. 
Úskalím tohoto přístupu může být redukce na předpokládané 
podobnosti mezi zkušeností a biblickým textem. Předností je, 
že tradice víry prokazuje svoji schopnost odpovídat na existen-
ciální otázky člověka. Princip korelace posílil důraz na „celého 
člověka“ a jeho porozumění skutečnostem pomocí symbolů. Ne-
dostatkem tohoto přístupu je jeho statičnost: nedostatečně bere 
v úvahu, že vzájemný vztah mezi zážitkem člověka a biblickou 
zkušeností se dynamicky vyvíjí. Víru člověka je třeba konfronto-
vat s vírou biblických postav. E. Schillebeeckx se domnívá, že 
toto je možné i u lidí, kteří se vědomě i nevědomě stavějí proti 
náboženství.5

Současná biblická didaktika se snaží zohledňovat rozšířený po-
jem korelace, který bere v úvahu dynamiku procesu mezi čte-
nářem biblického textu a jeho vlastní zkušeností. Tato snaha se 
potkává i s tendencemi soudobé biblické vědy, která klade větší 
důraz na nové „vznikání“ textu v jeho souhře se čtenářem, po-
případě posluchačem.

Nové cesty biblické didaktiky
Soudobé literárně vědecké a komunikačně teoretické přístupy 
přesunuly důraz na recepci textů6 a tím na čtenáře, popř. na akt 
četby. Četba textu se vnímá nikoli jako „pasivní“ konzumace, ale 
jako „aktivní“ a produktivní proces. Často se hovoří o tom, že 
čtenář text „utváří“ nebo „inscenuje“. Martin Walser říká: „Četba 
není něco takového jako poslech hudby, ale jako hra na hudeb-
ní nástroj. Nástrojem je sám čtenář.“7 Nejde prostě jen o (dobře 
míněné) propojení světa Bible se světem, v němž žijí posluchači 
či čtenáři, ale o produktivní, živou rekonstrukci a ve smyslu pe-
dagogiky o dialogické dění. Boží slovo by se mělo stát událostí, 
nikoli něčím, co se prostě „vybaví“. Dialogická biblická didaktika 
se tedy chápe jako interakční hra. Výběr textu zohledňuje celko-
vou souvislost tohoto dialogu. Životní situace a vnímání textu se 
propojuje otevřeným procházením se žáky a jejich individuací. 
K tomu píše Rudi Ott: „Samotná biblická víra chce konkrétně 
propojit s Bohem lidské zakoušení svobody a touhy, rozervanos-
tí a viny, krachu a pomíjivosti. Je záležitostí didaktiky začít dialog 
a doprovázet jej. Tento dialog má určitou strukturu, v níž zůstá-
vá v pohybu vzájemný vztah mezi biblickým textem a žákem… 
Tato vzájemná výměna se odehrává jednou více na úrovni žáka, 
jindy více v oblasti Bible… Pojetí nevychází z předcházejícího 
vztahu partnerů dialogu k tradici víry, ale chce tomuto ,setkání‘ 
teprve napomoci.“8
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O biblické pedagogice v období postmoderny píše M. Baumann, 
že „považuje biblický text za zpodobení lidské existence 
poeticko-náboženskou formou. Zříká se jakékoli apologeti-
ky. S vědomím mnoha možných pohledů pracuje tato biblická 
hermeneutika s výběrem textů, které mohou být doplněny tex-
ty jiných tradic. Každý má sám určit, co je rozhodující.“9 Biblic-
ko-didaktická refl exe tedy nestanovuje smysl textu. Nedá si jej 
předepisovat ani exegezí. „Má spíš za úkol organizovat proces 
vyučování tak, aby žáci sami byli schopni interpretace různých 
vyprávění…, neboť jejich interpretace je součástí jejich sebeu-
tváření. Interpretují, když se utvářejí jako autonomní subjekty, 
interpretují, když navrhnou a rozvíjejí projekt svého života.“10

B. Feininger komentuje postmoderní přístupy následovně: „Na 
těchto postmoderních přístupech je zcela určitě pozitivní, že se 
rozcházejí s monologickou strukturou výuky Bible a aktivizují 
kreativní, mnohohlasý potenciál Bible. Kriticky je třeba uvážit, 
zda tento silně emancipační pohled na Bibli nehrozí redukcí její 
vlastní ,závažnosti‘; zda není Boží slovo chápáno jen jako kata-
lyzátor procesů probíhajících ve vědomí a nezůstává nakonec 
pohledem autonomního subjektu na sebe, podobným pohledu 
do zrcadla. Autonomní subjekt vyžaduje společenství a mnoho-
tvárnost (což přirozeně vyplývá z Bible).“

Přímý dialog s Biblí
Autor tohoto přístupu Ingo Baldermann hledal biblicko-didaktic-
ký přístup, který vychází přímo z Bible. Hledá didaktiku samotné 
Bible, protože ji nepovažuje za knihu, která obsahuje nauku, ný-
brž za knihu, která sama učí. Chápe ji jako knihu, která člověku 
otevírá oči pro zkušenosti, jež jsou zdrojem naděje. „Naděje ne-
může být zprostředkována jako nauka; naděje musí být krok za 
krokem vždy znovu a nově hledána a je třeba se jí vždy znovu 
učit.“11 Vnitřní struktura Bible není ničím jiným než stálým dialo-
gickým procesem. Nelze z ní odvodit teologický systém, který 
by neměl žádné rozpory; místo toho nacházíme mnoho hlasů 
zapojených do vzájemného rozhovoru, a to v nezvyklých jazy-
kových formách, které mě nechávají vnímat nově a chápat jinak. 
Dialog uvnitř Bible mě vyzývá k setkáním, skrze která se mohu 
změnit. Jen tak se mohu naučit být sám sebou. Tam, kde jsou 
obsahy těžko pochopitelné, postačí části a zřetelné jazykové ob-
razy, které provokují a odkazují k celku. Od těchto názorů odvíjí 
Baldermann svou kontextuální exegezi v rámci didaktiky naděje. 
Chápe současný kontext života mladých lidí jako „zatemnělý“ 
a globálně ohrožený. Bible však bere vážně právě negativní zku-
šenosti života. Vyjadřuje se také nářkem, bojem, útlakem a smr-
tí. A právě na tomto pozadí poskytuje naději věrohodnou srozu-
mitelnost: slova pro život (především žalmy); příběhy proti smrti; 
prorocký výrok a projevy spravedlnosti; učí vzkříšení (příběhy 
o osvobození). K tomu Baldermann zpracovává širokou paletu 
metodických pokynů: vyprávění, neverbální ztvárnění malová-
ním, hudbou, pantomimou, tancem. 

Rozpomínat se a doufat
Jinak než Baldermann se pokouší včlenit vzdálenou minulost 
biblického světa do svého didaktického přístupu G. Theißen12: 
Historické rozpomínání a duch naděje patří nerozlučně k sobě! 
Baldermannem objevený dvojitý rozhovor Bible je pro Theißena 
především rozhovorem, v němž se vzpomíná. A pečlivé histo-
rické zakotvení Bible ukazuje jeho mnohostranné, multikulturní 
pozadí také v Novém zákoně a raném křesťanství. Biblická iden-
tita ve Starém a Novém zákoně se vytváří z různých skupin. Zde 
spočívá ještě neobjevená šance pro význam Bible v rozhovoru 
s multikulturním světem. I zde se můžeme odvolávat na vnitřní 
strukturu samotné Bible. Obsahuje úžasnou různorodost: od pe-
simistického náhledu na svět ze strany Kazatele až po tajemství 
Krista v Janově evangeliu; od zdánlivě válečnického ducha knih 
Jozue a Soudců k blahoslavenství tvůrců pokoje v horském ká-
zání, od milostné lyriky Písně písní ke chvále askeze u Pavla, od 
prorocké radikálnosti k rozvážnosti pastorálních epištol.

Theißen nabízí otevřený seznam patnácti základních témat Bib-
le (např. stvoření, moudrost, zázraky, naděje, zástupná funkce, 
exodus, soud…) a vidí je ve vztahu ke kontextu orientovanému 
na problémy (např. nahodilost, pravidelnost, neurčenost, utopie, 
osvobození, účast, odpovědnost…). Takto se mu daří radikálněji 
než pomocí tradičních dogmatických témat poukázat na biblic-
kou identitu v proměnách času a nechat vyniknout jak vzdále-
nost světa Bible od naší současnosti, tak na druhou stranu i jeho 
blízkost. Vzdálenost a blízkost – to je formální pole, na kterém 
se dnes musíme vyrovnávat s Biblí. Tato snaha je podporována 
novými tematickými řadami exegeze k centrálním biblickým ob-
sahům.13 Na rozdíl od fascinující subjektivní „bezprostřednosti“ 
Bible u Baldermanna vidí Theißen historickou „roztroušenost“ 
s jejími komplikovanými vztahy. Ani v současné době tomu není 
jinak; takto se stavějí základy, má-li někdo být člověkem, dítě-
tem, žákem. Theißenův přístup doplňuje imanentně literární po-
stup Baldermannův.

Rámcové požadavky pro biblickou didaktiku
B. Feininger uzavírá svůj článek rámcovými požadavky k tématu 
biblické práce ve výuce náboženství a v katechezi, a to přede-
vším s ohledem na děti a mladé lidi, u kterých jde o to, aby jejich 
setkání s Biblí přispělo k jejich vyzrávání a utváření jejich vlastní 
osobnosti. Jedná se o dva základní požadavky, z nichž vyplývají 
další14:

Subjektivita a otevřená cesta• : Dnešní biblická práce musí 
být především otevřená a musí chápat interakci mezi čte-
nářem a textem jako proces. Musí vycházet vstříc zájmu 
účastníků o takové chápání náboženství, které je blízké ži-
votu a zkušenostní. Je třeba se vyhnout nepromýšlenému, 
normativnímu použití tradice jako důkazu pro teologické, an-
tropologické nebo etické obsahy – i tam, kde jde o oblíbená 
témata současné teologie! Účastníci řídí svou objevitelskou 
cestu Biblí, katecheta či učitel je doprovází. Více než dříve 
je třeba zaměřit pozornost na přelomy a mezní zkušenosti, 
zvrat běžných měřítek, na „extrémní případy“ Bible: na vše, 
co vybízí k diskusi, láká k protestu! Naprosto převrácené 
by zde bylo nutit ke znalosti faktů, k výukové dokonalosti, 
ke kontrolovatelnému výsledku setkání nad Biblí (i když se 
toho musí u jistých obsahů dosáhnout).

Samostatné charisma biblické práce• : Účastníci biblické prá-
ce nejsou až druhým článkem za příslušnou vědou (exe-
gezí) ani se nejedná o předávání teologických poznatků 
odbornými didaktickými postupy. Katecheta (odborně vzdě-
laný a dále se vzdělávající) napomáhá procesu vyrovnání 
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se s Biblí, při kterém v účastnících působí živý Bůh. Mezi 
věřícími vytváří řeč o Bohu společenství. Právě při kateche-
zi s biblickým textem se ukazuje, že katecheta je poslaný 
(misie), popř. povolaný.

Z postavení učitele i katechety jako toho, kdo je k biblické práci 
povolaný a poslaný ke svým žákům nebo účastníkům kateche-
ze, vyplývá, že má napomáhat k odhalení „přediva“ životních 
událostí a oblastí: z motivů a obsahů, k nimž vede víra, by se 
pro katechety i účastníky měly stát „motivace“, aby narativní 
struktura Bible mohla napomoci vytvořit narativní charakter lid-
ské osoby. Jde o službu žáku (či katechizovanému), který se učí 
zacházet s mnoha různými zkušenostmi. Význam vyprávění při 
biblické práci získává přitom novou hodnotu. Zároveň je třeba 
dbát na vývojové fáze jednotlivých účastníků. V podstatě však 
platí právě pro děti:

Důležitý je dobrý začátek• : U dětí a mladých lidí máme je-
dinečnou šanci vědomě utvářet první setkání s Biblí: z pe-
dagogického hlediska má zvláštní význam první zkušenost 
jako předehra pozdějšího postoje na vyšší úrovni. Platí to 
rovněž o „pravidlech naslouchání a četby“ již v útlém věku 
dětí. (Pozor na dětinskost a sentimentalitu! Je třeba pečlivě 
vybírat tzv. Bible pro děti!)

Podporovat tvořivost a vlastní názor• : pokračovat v „psaní 
Bible“. Newyorský rabín Marc Gellman vydal v roce 1998 
knihu s názvem Co si myslí Bůh – příběhy o příbězích z Bib-
le. V ní píše: „Nezapomínejte prosím své otázky. Vaše otáz-
ky jsou částí biblických dějin. Vaše odpovědi na vaše otáz-
ky se možná stanou novými příběhy o vyprávěních z Bible.“ 
Podobnost mezi narativní tradicí (Bible) a narativní struktu-
rou člověka umožňuje kreativní pojetí vyprávění a pokračo-
vání v psaní Bible, a to více, než jsme dříve chtěli připustit! 
Často nám k tomu chybí jen odvaha, protože ulpíváme na 
„slovech“ místo toho, abychom pro sebe načerpali celkový 
smysl Božího slova.

„Vytvořte z mých příběhů modlitby“• : Vzpomínejte na svůj do-
savadní život a předložte ho Bohu jako prosbu! Tato výzva 
z knihy Elieho Wiesela Zapomenutý (1992) vede k požadav-
ku, abychom při pátrání po Božích stopách v Bibli probou-
zeli schopnost vzpomínat – vytvářet svoji vlastní dějinnou 
existenci, a to i v dialogu mezi náboženstvími. Zejména se 
to týká židovství a křesťanství a také islámu. Jinými slovy 
jde o to jít novými cestami na základě dialogu s posvátnými 
texty světových náboženství. A dále pomoci aktualizovat 
Bibli v kulturní paměti (umění, hudba a literatura). Z hledis-
ka biblické didaktiky to znamená: podporovat spolupráci 
s jinými obory nebo s biblickým kroužkem ve farnosti, vyu-
žívat exkurze, návštěvy (např. biblické výstavy) apod. Patří 
k tomu všechny formy, které podporují osobní, zkušenostně 
pojaté přisvojení Bible, „cesty živého výkladu Bible“. Patří 
sem také např. spolupráce s divadelní skupinou zaměřenou 
na biblické projekty nebo výchova k chápání symbolů.

Závěrečné slovo přenechává B. Feininger rabínu Marc Gellma-
novi: „Nalezneš naději, kde je tvá naděje už mrtvá. Nalezneš ra-
dost, kdo jsi smutný. Nalezneš slova, která tě naučí správně žít 
tam, kde neděláš, co je správné. Nalezneš slova, která ti ukáží, 
jak můžeš pracovat pomaleji, když pořád jen spěcháš, a slova, 
která ti pomohou pomyslet na projev vděčnosti přinejmenším 
dvojnásobně vzhledem k tomu, kdy říkáš ,já chci‘. A budeš na-
cházet příběhy o mluvících hadech, velkých povodních, o žá-
bách padajících z nebe a mnoho jiných skutečně humorných 

a zvláštních a podivných příběhů… DEJ SE TEDY DO PRÁCE 
A ZAČNI NA TOM MÍSTĚ ČÍST BIBLI!“

Překlad původního textu: Petr Chalupa
Zpracování článku: Petr Chalupa a Marie Zimmermannová
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