
3 -

ODD f L I.
PŘfsTUP K POCHOPENi------------------------------------------------------------
1. LEKCE
~~~Nf Bm~

B~ble je sbírka šestiašedesáti knih, rozdělená na dvě
části, Starý zákon a Nový zákon. Bible byla napsána běhe. ně-
kolika set let. Používaly se dva jazyky - Hebrejština a Reč-
tina. Bibli psalo mnoho rOzných autor~. Ale tito auto~i ne-
psali svá vlastní slova. Psali to, co jim Duch svatt fekl, aby
napsali. Byli inspirováni Duchem svatým.

Petr konstatuje: "Proroctví pfece nikdy nebylo proneseno
proto, že Oto ehtěl nějaký člověk, ale svatí lidé oznamovali
Boží výroky, že j, k tomu pudil Duch svatý." /2. Pt 1:211
Každý věfící kfestan by měl mít čas denně číst Bibli a modlit
se, aby nakrmil svého ducha! Ale tento drub čtení by neměl za-
bírat místo disciplinovanému studiu Božího slova. Tento kurs
vás naučí studovat Bibli.

Obssh lekce
Potteba studovat Písmo

Zivot
Víra
Služba

Pfístup ke zjevené knize
Duchovní zpOsobilost
Nadpřirozená zpOsobilost
Zjevující zpOsobilost

Základní prOvodei k pochopení
Doslovný význam jazyka
Postupné zjevení
Písmo vykládá Písmo
Základní harmonie celku

Pfehled tohoto kursu
Postup otázek a odpovědí
Základní principy výkladu
Ketody studia Bible

Účely lekce
Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

- vysvětlit, jak se li§í pfístup ke studiu Bible od pfístu-
pu ke studiu jiných knih

- určit, jak smysl, výklad a harmonie spolupracují jako vo-
dítka k pochopení Bible

- tím, že lépe pochopíte Bibli, uplatnit v praxi vět§í zbož-
nost
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Učební činnosti

1. Pozorně čtěte přípravné oddily t&to samostatné učebnice.
2. Čtěte úvodní oddíly této lekce, obsah a účely lekce.
3. Prohlédněte si klíčová slova. Jestli vám nejsou dob~e

známá, ověřte si jejich význam ve slovníku.
4. Studujte vlastní lekci. Vyhledejte a přečtěte si všechny

odvolávky na Písmo, a odpovězte písemně na všechny očíslo-
vané ~čební otázky. Získáte více, když je sami od sebe vy-
pracuJete dřív, než se podíváte nejdřív do odpovědí.

Klíčová slova

v Pochopení klíčových slov, která jsme zařadili na začátek
kazdé lekce, vám pomůže při studiu. Najdete je vysvětlena úpl-
n~ na konci této učebnice. Jestliže nerozu~íte smyslu někte-
rych slov z tohoto sezna~u, vyhledejte si je jakmile se k nimpři čtení dostanete. '

kontext zjevení
inspirace syntetická metoda
reinkarnace tématický

Vlastní lekce
Potřeba studovat Písmo-~------------------~-
1. úkol: Vymezit disciplinované studium
2. úkol: Určit tři směry, v nichž studium Bible mění lidi
Nejzákladnější záměr Bible je změnit lidský život. To,

co se zde naučíte, by mělo změnit váš postoj a jednání. Sva-
tého Ducha však nezajímají pouze rozumové znalosti. Jeho cíl
je duchovně i rozumově připravit Božího muže pro dobré dílo.
Váš cíl v pochopení biblických pravd je tedy to, abyste je
uplatnovali ve svém životě. 2. Tm 3:16-17 je klasický verš,
který potvrzuje inspiraci a cíl Písma. Přečtěte si ho ve své
Bibli. Poznačte si cíl - "Tak je potom Boží muž jak má být,
d~kladně vyzbrojený pro každé dobré dílo." Boží slovo to ve
vás učiní, jen když budete studovat jeho stránky. Disciplino-
vané studium znamená pilné uplatnění mysli, pozorné zkoumání
fakt a hluboké přemýšlení o nich. Budete-li přemýšlet o fak-
tech, vyvodíte z nich určité závěry a učiníte některá rozhod-
nutí. Když se tato rozhodnutí stanou součástí vašeho života,
ten se začne více stavět na biblické zásady, a vy splníte
2. Tm 3:16-17. Nyní se podívejme na ty tři oblasti, v nich!
Bible mění postoj a jednání.

Život
Jedině Bible odpoví na vaši otázku o životě. Člověk sám

o sobě neví, jak má žít a jak zemřít. Chová se sobecky a hra-
bivě. Jeho údělem je hořkost a zoufalství.

Vstup Božího slova však přináší s~ětlo. Boží pravidla
života vedou k pokoji radosti a spokoJeno@ti. Druhá a třetí ~
kapitola listu Titovi'krásně popisují křestanský život. "Vždyt
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1 ~ jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudící, otroci
Ylelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti,
nenáviděni 8 nenávidící se navzájem. Ale pak se projevila do-
brota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem, a přines-
la nám spásu, ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého,
ale ze svého milosrdenství nás spasil skrze koupel znovuzroze-
ní 8 obnovení Duchem svatým." ITt 3:3-51

Studium Písma má změnit náš zp~sob života!
Víra
"Když Věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme, víra

nám dává pevné přesvědčení o věcech, ~teré nevidíme. Pro víru
se na§im předk~ dostalo pochvaly.tl IZd 11:1-21 Všechna víra
v odpu§tění, v pochopení Božího plánu na světě, víra v reali-
tu v~čného života v Ježí§i Kristu - určitě pochází ze slov Bi-
ble. Ježí§ řekl: "Co dává život, je duch, tělo samo není k ni-
čemu. Slova, která jsem vám mluvil jsou duch a život." Pokud
lidé hledají Boha bez Bible, tak aby se k němu dostali, poklá-
dají svou víru do §patných věcí, jako jsou modly, přírodní sí-
ly a majetek. Studium Bible vám nejen ukáže živého Boh~, který
vyžaduje va§i víru a je jí hoden, ale Duch svatý použiJe toho-
to studia, aby od~vodnil víru v Boha, aby rozvinul a učinil
dokonalým va§e srdce.

Služba
Biblická známost Boha a jeho cest nám přináší schopnost

sdílet toto poznání s jinými lidmi. Svět hladovi po Boží prav-
dě. To je Boží plán, že jeho království roste právě na základě
toho, když se rozdělíme o Boží pravdu. Ježíš se plně účastnil
tohoto zpósobu. Učil lidi, a potom je poslal, aby učili další
lidi. Lk 10:1 vypráví o tom, jak poslal dvaasedmdesát lidí na-
před do těch měst, kde se chystal jít. Co se naučili od Ježí-
še, mohli předat dalším. Tímto zp~sobem se musíme rozdělit i
my.

~ Přečtěte si 2. Tm 3:16-17. Užijte těchto verš~, abyste
nalezli odpovědi na následující otázky:
al pro které čtyři cíle je užitečné Písmo, vdechnuté Bohem?
·...........................................................
·...........................................................
bl Které jsou dva nejzákladnější záměry p~sobení Písma na

život věřících?
•• • •• ••• •• • • • •••• • •••• • ••• • • • •• •••• • ••• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • •

2. Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivé
- tvrzení:

sl Studovat a číst je totéž. .
bl Studium zabírá více úsilí než pouhé čtení, protože to zna-

mená, že musíte zkoumat fakta a hluboce se nad nimi zamýš-
let.cl Máte studovat Bibli, abyste objevili Boží v~li pro život,
víru a službu jemu.
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3. úkol: Vysvětlit význam zjevení
4. úkol: Určit tti typy zpdsobilosti, která odliAuj!

ptístup k Bibli od ptístupu k jiným kn1h4a
Zjevení je učinění dtíve neznámá e nepoznatelná Bollk'

pravdy poznatelnou a známou. Je to Boží odhaleoí jeho neome-
zené pravdy lidskému myšlení. Kdy~ větící ktesten řekne -Pís-
mo", myslí tím jedině Bibli. Ktestané věří, že Bible je čistě
Bohem inspirované poselství lidem. Pochopení tohoto faktu je
nutným výchozím bodem pro jakékoliv studium Bible. Zjevení
činí přístup k Bibli jedinečným, zvláštním a stejnorodým ve
třech zp~sobech, jak je nyní uvedeme.

Duchovní způsobilost
Pojem duchovní způsobilost se vztahuje na duchovní kvali-

tu, kterou musí mít každý, kdo chce správně chápat Bibli. Aby-
chom rozuměli obyčejné knize, na to obvykle nutně pottebujeme
znalost jazyka. Ale Bibl~je jiná. Abychom rozuměli Písmu, nez-
bytně potřebujeme určité duchovní chápání. Bůh sám dává taková
chápání každému, kdo větí v Ježíše Krista jako Spasitele.

Přečtěte si 1. Kor 2:13-15. Na základě 14. verše zodpověz-
te dvě náslegující otázky. Pro každou otázku je správná pouze
jedna odpověd.

~ Proč je pro člověka, který nemá Ducha nemožné pocho-
pit Boží dary? Protože '

a! se nepokouší dost pilně a pečlivě o to, aby rozuměl.
bl ~e~í upřímný ve své touze, aby jim rozuměl.
cl JeJich hodnota se dá posoudit pouze na duchovním základě.

iL Když člověk, který nemá Ducha, zkouší pochopit Boží
pravdu, jaká se mu zdá?

al Jako těžká věc, která však stojí za opravdové studování.
bl Jako hloupost.
cl Jako nádherné nové myšlenky.

Nadpřirozená zp~sobilost
Nadpřirozený znamená něco, co je mimo přírodní říši.

Jestli se něčemu říká "nadpřirozené", patří to mezi věci, kte-
ré se nacházejí za naším fyzicky pozorovatelným vesmírem. Zá-
zraky, příhody, které nelz~ vysvětlit normálními prostředky,
těm se říká nadpřirozené. Zivý Bůh, o němž hovoří Bible, je
Bůh zázraků. Jako Stvořitel všeho je taky Pánem všeho. Zázra-
ky, o nichž budete číst v Bibli, nejsou pomys~né události, ja-
ké možná najdete v lidových pohádkách nebo v Reckých bájích.
Biblické zázraky jsou pravdivá historická fakta. Oblak, který
vedl Izraelity lEx 40:36/, nebyl pomyslný oblak. Když Ježí§ na-
krmil pět tisíc lidí /Mt 14/ pěti chleby a dvěmi rybičkami, mů-
žete si být jisti, že ti lidé jedli skutečné jídlo a byli spo-
kojeni, právě tak, jak je to zaznamenáno.

Biblické zázraky nemají nic společného s magií, čaroděj-
nictvím nebo kouzelnictvím. Ani se nezakládají na rozmaru nebo
fantazii. Vždy mají logický cíl. Nikdy se nestaly pro zábavu
anebo proto, aby stavěly na odiv moc. Ježíš je Pán. Jeho skutky
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se opírají o jeho bezvadnou inteligenci. Jeho panství se roz-
prostírá nade věím. "On je vzor, podle kterého bylo stvofeoo
v!e~hno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: st
u! JSou tova~dělé při tr~nu, at jsou to panstva, at jsou to
knížata, at JSou to mocnosti - všecko je stvořeno skrze něja kv~li němu." /Kol 1:161

iL Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivá věta.Proč je nadpřirozený prvek v Písmu tak d~ležitý pro pochopeníBJ-ble?Protože
sl je nutno rozhodnout, zda zázraky jsou skutečné nebo pomyslné.
bl zázraky v Bibli se považují za střízlivá historická fakta.
cl B~h je stvořitel věeho, všechny věci jsou předmětem jeho mo-

ci i ve směrech mimo přirozené uspořádání.
Zjevující zp~sobilost
Máme přistoupit k Bibli s tím porozuměním, že když je ne-

omezená pravda zjevena bě!nými slovy, význam těchto slov se stá-
vá bohatší. Tato obyčejná slova jsou obohacena smyslem, protože
Boží Duch jich používá, aby oznamoval duchovná pravdu. Napří-
klad, novozákonní slovo "láska" ve světle kříže obdrželo více
než obyčejný smysl. Boží láska, která pfiměla Ježíše zemřít za
naše hříchy, je daleko hlubším druhem lásky, než ten, který
člověk běžně chápe. Proto je d~ležité studovat svou Bibli tak,
že dovolíte Duchu svatému, aby osvítil každé slovo.

~ Bible je napsána
a! neobvyklými slovy.
bl běžnými slovy s obohaceným významem.
cl nepřesnÝmi slovy.

~ Spojte každý druh přístupu s tou větou, která se k ně-
mu nejlépe hodí.

sl Jedině věřící křestan 1. Nadpřirozený přístup
m~že správně pochopit
Písmo.

bl Zázraky, o nichž budete 2. Duchovní přístup
číst v Bibli, jsou fakta.

cl Duch svatý obohatil význam 3. Zjevující přístup
mnoha slov v Bibli.

~~!!~92f_Er~Y2g£l_~_E2£b2E!nf
Doslovný význam jazyka
5. úkol: Vysvětlit "doslovný význam" ve vztahu k jazyku

Bible se řídí normálními jazykovÝmi pravidlyDoslovný vý~nam jazyka je přirozený neboli normální zp~-
sob jeho užití. Rídí se běžným smyslem slov. V Písmu to ~name-
ná že slova mají běžné významy. Bible není napsána v taJem-,
né~ kódu. V pfedešlém oddíle jste se dozvěděli, že D~ch svsty
dává jazyku obohacený význam, to však neznamená, že Je z~ě~ěn
ákladní smysl slov. Pokud nám Mk 8:27 říká, že Ježíš a Je o

~čedníci šli do vesnic blízko Cesare~e FiliPOv~'iv~me, ~;tí-v té oblasti byly vesnice a Je!í! a Jeho učedn C Jepfs
.vili. Toto je doslovný význam Písma. Znamená to, co smo

letnlčnl blbllckO okOdeml.
V lldkOch 402
280 02 Kolin H

4
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na rovinu říká.

Jazyk se dá použít i obrazným zpOsobem. "Obrazný" zname-
ná - výraz pro jednu věc v pojmenování něčeho jiného. Přivé-
dí do mysli obrazy, které ilustrují jiné my§lenky. Toho je
zcela přesně použito v ře~i a ilustraci u Jana 7:38. V tomto
verši Ježí! říká: "Kdo věří ve mne, jak fíká Písmo, z jeho
nitra potečou proudy živé vody." Obrazné řeči se užívá, aby
vysvětlila určitou věc pomocí vykreslení něčeho, co se dá
s danou věcí srovnat. Ježí! podává obraz osoby, z jejíhož srd-
ce tečou proudy vody. Rozumný člověk vidí, že toto je trochu
jiné užití jazyka než obvlklé. Jan přidává vysvětlivku, takže
o významu nebude pochyb. Ježí§ to řeklo Duchu, jehož se mě-
lo dostat těm, kdo v něho uvěřili." IJan 7:391 Doslovná a o-
brazná řeč budou lépe rozebrány ve 3. a 4. lekci. Ale v§eo-
becně, Bibli mOžeme brát v její jmenovité hodnotě, abychom vě-
děli, co říká její normální obvykle srozumitelný jazyk. BOh to
zjevil člověku proto, aby byl jeho zdrojem informací, ne aby
zamlčel pravdu o sobě.
Lidská řeč má omezení

Každá mince má dvě strany. Na jedné straně, Bible je sro-
zumitelná všem lidem, protože je psána obyčejným jazykem. Ale
na druhé straně, jak mOže neomezený BOh vysvětlit neohraniče-
nou pravdu omezenému ~lověku? Protože člověk je omezen, jeho
řeč je také omezená. Ríkáme, že Bdh sám se přizpósobil člově-
ku. To ano, On polož~l duchovní pravdu do co nejjednodušší
formy, a tak jí aspon část móžeme pochopit. NemOžete porozumět
všemu, co je možné o Bohu pochopit. Ale porozumíte těm věce~t
které jsou dOležité pro vás, abyste je poznali.

Řím 1:20 říká, že BOh stvořil přírodu tak, aby člověku po-
mohla pochopit, jaký On je! Bible používá obrazné řeči pro do-
kreslení pravdy, aby pomohla překonat hranice jazyka a lidského
chápání.My těžko pochopíme, jaký je BOh! Bible říká, že BOh je duch.
IJen 4:24/. BUh tedy má neomezenou moc vidět, jednat, slyšet.
Některé překlady Bible používají slova "oči", když skutečně .
mají na mysli Boží moc, která vidí všechno. Slov "pravá zbrOJ"
užívají, když myslí Boží moc jednat. Tyto výrazy jsou určeny
k tomu, aby pomohly našemu chápán~, ne aby nás svedly do my-
§lení že BOh je fyzicky omezený Jako my. Duch svatý zná naše
omeze~í. Použil takového zpósobu řeči, který pomóže lidskému
rozumu uchvátit jeho pravdu.

~ Odpovězte na následující otázky slovy této části lekce.
al Které slovo označuje jazyk v jeho obvyklém neboli normálním

užití? ....................................................
bl Kterým zpósobem Ježí§ řekl, že ze srdce toho, kdo uvěří, po-

tečou proudy živé vody? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cl Které slovo označuje Boží pravdu jako věc mimo rámec našeho

chápání? ..................................................
Postupné zjevení
6. úkol: Vysvětlit pojetí "postupného zjevení".
Bóh sám se nejen přizpOsobil lidské řeči, ale také

" .
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h~í§nému postavení člověka. Biblický příběh se otevírá u Ada-
ma 8 Evy v Bo!í přítomnosti v zahradě Eden. Hřích zavinil vy-
hnání z Boží p~ítomnost~. Oddělení od Boha bylo a je velmi
hluboké a dalekosáhlé. Clověk byl vsazen do vězení svých pěti
smysl~. Nic se mu nezdálo skutečné, dokud to nemohl vidět,
dotknout se toho, ochutnat, cítit nebo slyšet. H~ích jej odře-
zal od Boha. Avšak nekonečná láska a trpělivost Ducha svatého
zpětně pracovaly na lidském uvědomění. Izraelský národ měl být
vybrán jako !ivý předmět Božího vyučování. B~ jim musel dát
Zákon. Po dlouhá léta historie B~h vypracovával sv~j plán. Mu-
sel najít zvlá§tní lidi jako byli Abraham, Mojžíš, kteří vní-
mali Boží hlas. Posílal proroky, aby kázali jeho Slovo. Nako-
nec, "když se naplnil čas," IGal 4:4/, B~ poslal svého Syna,
Pána Ježíše Krista. Svou smrtí na k~íži Ježíš postavil most
pro člověka, aby ten mohl znovu přijít k Bohu.

Skrze toto všechno dával Bůh člověku o sobě více a více
zpráv. Musely přicházet jako postupné informace, a to ze dvou
d~vod~:
1. Lidská mysl těžko mohla přijmout tolik pravd najednou
2. Hřích učinil člověka morálně neschopným k tomu, aby se se-

tkal s Bohem.
Izajá§ tomu rozuměl, když ~ekl, jak se podává zvěst: "Zpráva
za zprávou, zpráva za zprávou, tuhle trošku, tamhle trošku"lIz 28:101. KvOli postupnému zjevování vidíme Božího Spasitele
v Novém zákoně jasněji než ve Starém zákoně.

~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následu~e pravdivé tvrzení.
al Člověk m~že pochopit v§e, co je možné o Bohu vědět.
bl ~idská mysl má omezenou schopnost porozumět duchovní pravdě.
cl Bůh má oči zrovna takové, jaké máme i my.
dl B~ má absolutní, neomezený zrak.
el V celé historii Bible B~ zjevoval člověku o sobě stále víc.

la, Proč m~žeme Božího Spasitele lépe pochopit v Novém
Zákoně než ve Starém Zákoně? • •• • •• • • • ••• • • •• • • •••• •• • ••• •• ••• •

Písmo vykládá Písmo
7. úkol: Vymezit pojem "kontext" ve vztahu k výkladu Písma

Jeden biblický učitel řekl: "Pismo je samo sobě nejlepšim
komentářem." MiniI tim, že pokud se nějaká pasáž Písma zdá
obtížná, je třeba zkusit najít jiné Slovo, které ji osvětlí.
První pohled dává bezprostřední kontext. Ve slovníku najdete,
že "kontext" znamená "v§echna slova okolo jistého verše.~ To
netřeba ~íkat tam, kde vstoupila dOvěrná známost celé Bible.
V této lekci jsme zdOraznili studium, protože oa to, abychom
vnikli do hlubin Slova, se musíme soust~edit. Cím více se obe-
známíte s celým Písmem, tím snadněji najdete ver§e a místa,
které osvětlují jiné verše.

Studium je jako kamínek vhozený do stojaté vody. Od něho
se stále rozšiřují kruhy a čeří vodu: Jedno slovo musí být vy-
loženo ve světle Věty, věta se vykládá ve světle verše, verš
ve světle oddílu kapitoly, do něj~ patří, a tak dál~ A nej~yš-
ší bod - Bible jako celek osvětlUJe své části. Celé Písmo Je
uceleným kontextem a vodítkem pro pochopení sv~ch zvlášt~íc~
oddíl~. Na obyčejném verši, pro který nelze naJít žádný Jiny
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nelze založit žádnou silnou doktrinu. Není řečeno, že takové
verše nejsou pravdivé, ale jednoduše je v nich k dispozicimálo údajd.

~ Definujte bezprostřední kontext a ucelený kontext
ve vztahu k tomu, že Písmo se vykládá Písmem.

• •• •• • ••• • •• •••• • • ••••• ••• •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • •
Zde je slovo varování. Bylo řečeno, že Písmo nám m~že

dokázat teorii neboli doktrinu. Lidé zkoušejí ověřovat ne-
správné poznatky tím, že hledají v Bibli, dokud nenajdou
verš, který zní přesně tak, jak oni to myslí.

Například, jednou mi nějaká žena řekla, že Bible učí o
reinkarnaci Ipřevtělení/. Ačkoliv vím, že Bible takovým vě-
cem neučí, zeptala jsem se jí, kde to našla. Odpověděla mi
zacitováním některých ver§d Iz toho byly některé nepřesné/,
které se týkaly posmrtného života. Vnášela do těchto Slov
svdj nesprávný význam, místo aby si ověřila, co přesně ří-
kají. Pozorné čtení a srovnávání Písma s Písmem by nám ~ělo
objasnit, že Ježíš nás spasil jako jednotlivce IOn zná všec~-
ny své ovce po jméně/. Po smrti dědičně obdržíme věčný ži-
vot s ním. A to nestrpí žádnou podobnost na zmetkovou, faleš-
nou doktrínu o převtělení.

Základní harmonie celku
8. úkol: Stanovit hlavní téma, které lze sledovat v celé

Bibli.
Harmonie všech biblických knih

Mdžete použít kontextu, aby vám pomohl pochopit Bibli.
Celý postup od jednoduché věty až po celou sbírku knih prová-
zí jediný systém pravdy. Popravdě řečeno, musíte vzít v úvahu
celý systém pravdy, abyste vyložili některou jeho jednotlivou
část. To je jeden z přesvědčivých d~kaz~ zjevení. Zápisy to-
lika lidí, za tak dlouhé historické období, mezi sebou navzá-
jem tvoří soulad. Klíčem je samozřejmě to, že autorem je Duch
svatý. Lidé byli pouze nástroji.

V Bibli lze sledovat mnoho témat, ale to hlavní je Spase-
ní v Kristu. Starý zákon k němu směřoval v symbolech a pro-
roctvích. Nový zákon je záznamem Ježí§ova života, smrti, vzkří-
šení a nanebevzetí. Ježíš řekl, že starozákonní Písma učí o
něm samotném. Po svém vzkříšení poučoval dva učedníky na cestě
do Emaus: "Potom začal od Mojžíše, probral ~ále všech~l proro-
ky a vykládal jim, co se ve všech částech P1sma na něJFztahu-
je." ILk 24:27/.

Jednotnost ve významu
Jednotnost významu nám připomíná, že Písmo samo sobě ne-

odporuje. Zkoušíme-li v Písmu najít d~kazy, musíme dávat pozor,
abychom do něho nevnesli své vlastní úmysly. Správný přístup
je nechat mluvit Slova sama za sebe. Když vezmete Písmo a d~-
kladně je prozkoumáte, vyjde najevo smysl jeho pravdy. To m~že
anebo taky nemusí být to, co jste chtěli najít. B~ inspiroval
pisatele. B~h si neodporuje. Proto, ani Bible si nebude odpo-
rovat. Jestli!e se najdou místa, o nichž se zdá, že si navzá-
jem protiřečí, vyplývá to z nedostatku studentova chápání anebo
z nedostatku informací. V takovém případě vždycky podržte své
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mínění, dokud vám tento problém nebude dále osvětlen.
~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivétvrzení.

al Celým Písmem provází jeden systém pravdy.
bl Téma o S~asení najdeme pouze v Novém zákoně.
cl Ježíš UČll, že Starý zákon obsahuje pravdy o něm samém.
dl Měli byste raději získávat význam biblických míst, než donich vnášet sv~j vlastní názor.
el Bible učí o reinkarnaci.
rl Písmo samo sobě nikdy neodporuje.

Přehled tohoto kursu--------------~-----
9. úkol: Určit tři hlavní témata studia, která budou

předvedena v tomto kursu.

Postup otázek a odpovědí
Protože jste se již svým zp~sobem propracovali touto lek-

cí, už j~te trochu použili styl otázek a odpovědí jako zp~sob
studia BIble. IViz cv. 1, 2, 4/. Velmi dobrý zp~sob, jak zvě.
dět správný význam biblického místa, je "zadat mu otázky".
Písmo pak samo za sebe hovoří jako východisko odpovědí. Ta-
jemství je v tom, jak zadat správný druh otázek. Postup otázek
a odpovědí je základním nástrojem celého biblického studia.

Základní principy výkladu
První lekce už vám dala základní pochopení biblického vý-

kladu, třet~ lekce bude pojednávat o základních principech ne-
boli pravidlech výkladu podrobněji. Tyto základní principy ob-
jevili a používali při studiu opravdoví zasvěcení znalci Bible
po celá staletí. Jejich zájmem bylo správně se rozdělit o Boží
pravdy, neboli správně vyučovat poselství 30ží pravdy. Je d~-
ležité důkladně pochopit základní principy výkladu, abyste by-
li scl,pni jich použít ve všech metodách biblického studia.

Metody biblického studia
Existuje mnoho metod, jak studovat Bibli, ale tento kurs

probere pouze čtyři. Ohnisko k~rs~ je v metodě celé knihy, zná-
mé také pod názvem syntetická metoda. Protože tato metoda je
základem celého biblického studia, bude dopodrobna rozebrána.
V lekcích 5, 6 a 7 budete studovat knihu Abakuka pomocí synte-
tické metody. w

Poslední tři lekce se soustředují každá okolo jiné metody
studia. 8. lekce učí o životopisné metodě Ipomocí knihy proroka
Amosel. 9. lekce používá tématické metody na epištolu Efezským.
10. lekce aplikuje posvěc. metodu studia na epištolu Filipenským.

Studijní postupy a metody zde předvedené by se měly st6t
vašimi nástroji pro doživotní zájem o studium Písma.
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~ Spojte každý popis /vlevo/ s tématem /vpravo/.

a! Pravidla, která pomáhají
pochopit Bibli

bl Syntetická) životopisná
a posvěcuj1.cí

cl Odpovědi Písma, které
mluví samo za sebe

1. Postup otázek a
odpovědí

2. Základní principy
výkladu

3. Metody biblického
studie

KONTEXT

CELÁ BIBLE
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Poznámka: Odpovědi na učební otázky nejsou v této knize řa-
zeny podle číselného pořadí. Byly z části pozpřekládány aby
znemožnily šanci, že zahlédnete odpověď dříve, než zpra~ujete
otázku. Dříve, než přečtete odpověd, najděte příslušná číslo.
7. al 2. Duchovní přístup

bll. Nadpřirozený přístup
cl 3. Zjevující p~ístup

1. al poučování, usvědčování, napravování a vychovávání kespravedlnosti
bl aby Boží muž byl, jak má být, d~kladně vyzbrojený prokaždé dobré dílo.

8. al doslovný bl obrazný c/neomezený
2. bl Studium zabírá více úsilí než pouhé čtení, protože

musíte zkoumat fakta a hluboce se nad nimi zamýšlet
cl Máme studovat Bibli, abychom objevili Boží vůli pro

život, víru a službu Jemu
9. bl Lidský rozum má omezenou schopnost chápat duchovní

pravdy
dl B~ má úplný, neomezený zrak.
el V biblické historii Bůh zjevoval člověku o sobě stále

více.
3. cl Jejich cena se dá posoudit pouze na duchovním základě.

10. Protože postupné zjevování jej objasňuje daleko víc
v Novém zákoně.

4. bl Jako hloupost
ll. Bezprostřední kontext se vztahuje na slova okolo určitého

místa, ucelený kontext se vztahuje na celou Bibli.
5. bl Biblické zázraky se považují za střízlivá historická

fakta.
cl Bůh je Stvořitel všeho, všechny věci jsou předmětem

jeho moci i ve směrech mimo přirozené uspořádání.
12. al Celým Písmem provází jeden systém pravdy.

cl Ježíš učil, že Starý zákon obsahuje pravdu o něm samém.
dl Měli byste raději získávat význam biblických míst, než

do nich vnášet svůj vlastní názor.
fl Písmo samo sobě nikdy neodporuje.

6. bl obyčejná, běžná slova s obohaceným významem.
13. al 2. Základní principy výkladu

bl 3. Metody biblického studia
clI. Postup otázek a odpovědí

latnltní bIblická okodemle
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