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LEKCE 3

Jak získat co největší užitek 
ze studia Bible

Někteří řekli, že křesťanství je náboženstvím „knihy“, čímž 
mysleli Bibli. Bible je jiná než jakékoli jiné knihy, neboť 
je inspirována Bohem. Vysvětluje, kdo je Bůh, co udělal 

a co bude dělat v budoucnu. Bible je často nazývána „Písmo“, 
„slovo“ nebo „Boží slovo“ a obsahuje moudrost, kterou nelze na-
jít v žádné jiné knize.

I když byste měli Bibli milovat a mít ji rádi jakožto Boží za-
znamenané poselství, nesmíte Bibli uctívat. Uctívejte toho, kdo 
je v Písmu středem pozornosti – Ježíše Krista, který řekl Židům: 
„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Pís-
ma svědčí o mně.“ (Jan 5,39) Tito Židé byli důkladnými studenty 
Písma, které bylo tehdy k dispozici (Starý zákon), ale bohužel 
téměř nepostřehli ústřední poselství, že Bůh pošle osobního Spa-
sitele, aby dal svůj život za hříšníky.

Nezapomeňte, že věčný život neexistuje v tištěné podobě, ale 
je předáván Duchem Božím skrze víru v Krista. Více než nábo-
ženství „knihy“ se křesťanství týká „Krista ve vás“!

Skutečnost, že Bůh nám zanechal své psané slovo, je velmi 
významná. Je pokrmem určeným k uspokojení našeho duchov-
ního hladu. Všimněte si, co Ježíš říká: „Ne jenom chlebem bude 
člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (Ma-
touš 4,4) Uděláte dobře, pokud budete každý den trávit čas čet-
bou Bible a rozjímáním nad ní. Pokud budete denně věnovat čas 
tomu, abyste se z ní učili a aplikovali její nádherné pravdy do 
vašeho života, Bůh vám ji pomůže pochopit. Mnozí křesťanští 
vedoucí doporučují, aby křesťané trávili nad Biblí 15 až 30 minut 
každý den. To zvládnete! Může to znamenat vstávat ráno o něco 
dříve nebo zrušit nějakou zbytečnou aktivitu, ale výsledky budou 
stát za to.
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CÍLE
1. Vysvětlit, co znamená správně vykládat Písmo.
2. Rozpoznat šest charakteristik Bible.
3. Udělat seznam předpokladů pro užitek z Božího slova.
4. Rozlišit mezi doslovným a obrazným jazykem v Bibli.
5. Zdůraznit praktické tipy pro studium Písma.

Výklad Bible
Cíl 1: Vysvětlit, co to znamená správně vykládat Písmo.

Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou se budete jako 
křesťané učit, je správně vykládat Boží slovo. Apoštol Pavel radí: 
„Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se 
nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“ (2. Ti-
moteovi 2,15) Vstoupit do světa Písma je jako navštívit cizí země. 
Okamžitě najdete nová slova, podivné zvyky a neznámé výrazy 
– jako třeba efy a omery, nalomenou třtinu, doutnající len, bron-
zové umyvadlo a cherubíny. A co to znamená „sedět v bráně“ 
nebo „losovat“?

Kultury lidí v Bibli byly velmi odlišné od té vaší. Můžete chá-
pat výklad Bible jako budování mostů mezi naším moderním svě-
tem a světem Bible. Chcete-li správně vykládat Bibli, musíte si 
klást tři základní otázky:

1) Co text říká?
2) Co znamenal pro lidi, kteří ho četli poprvé?
3) Co dnes znamená pro nás?



- 47 -

Ve 2. Timoteovi 2,15 řecké slovo přeložené jako „správně 
zvěstovat“ doslova znamená „řezat rovně“. Dovolte mi tuto myš-
lenku ilustrovat dvěma příklady. V biblických dobách potřeboval 
muž při orbě udělat rovnou brázdu. Apoštol Pavel byl výrobcem 
stanů. Stany byly vyráběny ze zvířecích kůží. Aby spojil zvířecí 
kůže, musela být každá kůže uříznuta rovně. Z tohoto důvodu 
Pavel srovnával výklad Písma k rovnému řezu. Vy děláte „rov-
ný řez“ Písmem tím, že spojujete odpovídající verše a myšlenky, 
které spolu souvisejí. Když děláte „rovný řez“, zajistíte, že Písmo 
bude v souladu s Písmem.

Charakteristika Bible
Cíl 2: Rozpoznat šest charakteristik Bible.

Bible je inspirována Bohem (2. Timoteovi 3,16)
V Bibli se Bůh zjevuje lidem. Není to lidský názor o Bohu. 

Bůh se dal poznat tak, že mluvil prostřednictvím biblických auto-
rů, jako byli dávní proroci a Kristovi apoštolové. Přesto si nemys-
lete, že díky tomu, že je Bible stará, je pro nás v jedenadvacátém 
století irelevantní. Stejně jako stále dýcháme stejný vzduch, který 
tady byl po tisíciletí, Boží poselství je stále stejně relevantní.

Bible je ve svých původních rukopisech bez chyby 
(Deuteronomium 32,4)

Bible, kterou máte, je vlastně překladem posvátných spisů od 
mnoha jedinečných lidi, které si Bůh použil ke sdílení svého po-
selství. Můžete věřit historické přesnost Bible. Nepotřebuje žád-
né opravy. Bibličtí překladatelé vynakládají veškeré úsilí, aby se 
ujistili, že jejich překlad je tak blízko originálním rukopisům, jak 
je to jen možné.
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Bible promlouvá s nejvyšší autoritou
Když čtete Bibli, nasloucháte tomu, jak k vám mluví Bůh. Pro-

to je nutné poddat se učení Písma. Bylo řečeno, že ti, kdo odmítají 
autoritu Písma, to nedělají proto, že je Boží slovo plné rozporů. 
Spíše odmítají Bibli, protože je v rozporu s nimi samotnými!

Bible je v jednotě
I přesto, že Bible se skládá z 66 knih napsaných v průběhu 

několika staletí více než 40 lidmi, obsahuje od začátku do kon-
ce jedno základní poselství. Toto poselství je příběhem o Bohu, 
který nastolil mír mezi lidstvem a se sebou samým skrze Ježíše 
Krista. Celé Písmo se týká tohoto jediného tématu.

Bible je jasná
Obtížné části Bible je bez pomoci Ducha svatého a učitelů 

těžké pochopit (Skutky 8,30–31). Ústřední poselství Bible může 
pochopit každý člověk s průměrnou inteligencí. K odemknutí 
smyslu Písma neexistují žádné tajné kódy, takže člověk nemusí 
být profesionální teologem, aby měl užitek ze studia Bible.

Bible je praktická
Bible je praktická – můžete ji použít pro každodenní život. 

Například Kniha Ester není určena pouze k výuce perské historie. 
Vypráví nám o Boží péči a vedení jeho lidu. Pokyny v Bibli vám 
pomohou žít šťastný a produktivní život.

Jak přistupovat k Bibli
Cíl 3: Udělat seznam předpokladů pro užitek z Božího slova.

Doufám, že jste nadšeni učením Božího slova. Zde jsou tři 
předpoklady pro přijímání duchovní potravy z Bible.
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Musíte věřit, že Písmo je Boží slovo
Chcete-li správně pracovat s Písmem, musíte přijmout Bibli 

takovou, jaká je: jako Boží pravdivé slovo, Boží úžasné zjevení 
lidstvu. To vyžaduje víru založenou na faktech. Bible je přesná 
v odkazech na historické osoby, místa a události. Archeologické 
důkazy podporují údaje zaznamenané v Písmu. Veškeré údaje na-
konec ukazují na Ježíše, který žil, zemřel a vstal z mrtvých – jed-
na z nejlépe podporovaných pravd historie. Žádné církevní učení, 
lidská věrouka ani kazatel nemají přednost před Písmem.

Musíte prosit Boha, aby vám dal moudrosti a zjevení
Nevěřícím se Bible může zdát téměř nesrozumitelná. Ovšem 

Božím dětem, které se pilně modlí za porozumění, dává Bůh 
vhled. Všimněte si těchto slov z Bible: „Žádný svévolník se nepo-
učí, ale prozíraví se poučí.“ (Daniel 12,10) Jednoho dne apoštol 
Petr vyjádřil své přesvědčení, že Ježíš Kristus nebyl pouhý smr-
telník, ale Boží Syn. Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone 
Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebe-
sích.“ (Matouš 16,17) Když vám Boží Duch svatý dává moudrost 
pochopit biblickou pravdu, tato úžasná moudrost a síla poselství 
Bible ovlivní váš život.

Musíte dychtivě hledat pravdu Písma
Chcete-li skutečně ocenit hluboké pravdy Písma, musíte je 

dychtivě hledat. Bůh neodměňuje lenost a lhostejnost. Spíše žeh-
ná píli a úsilí, jde-li o hledání jeho. Jsme povoláni k růstu v milos-
ti a poznání Boha. To se odehrává jen tehdy, když jdeme hluboko 
do Bible – Božího slova.
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Obrazný jazyk v Bibli
Cíl 4: Rozlišit mezi doslovným a obrazným jazykem v Bibli.

V každé kultuře a národě lidé používají v komunikaci jak do-
slovné, tak obrazné obraty. Pokud někdo například říká že „padají 
trakaře“ má na mysli, že silně prší. Číňan, který by česky moc 
nerozuměl a slyšel by tento výraz poprvé, by asi nepochopil, že 
jde o obrazné vyjádření. Někdo by musel takovému posluchači 
vysvětlit skutečný význam výrazu.

Podobným způsobem používají lidští pisatelé, které si Bůh 
použil k napsání slov Bible, pro sdělení svého poselství jak do-
slovné, tak obrazné vyjádření. Vezměme si Ježíšův způsob výuky. 
Žil v kultuře, která milovala vyprávění příběhů, takže své posel-
ství často doprovázel příběhy a obrazným vyprávěním. Činil tak 
záměrně, aby silně zapůsobil na srdce posluchačů. Ježíš se při 
kázání nezaměřoval jen na mysl posluchačů, ale i na jejich vůli 
a emoce. Příběhy a obrazná řeč obcházejí mysl a zaměřují se na 
emoce. Emoce zpětně ovlivňují vůli. Filozofické argumenty ne-
jsou tak přesvědčivé jako emotivně silné příběhy. Podívejme se 
na běžné způsoby vyjadřování, které nalézáme v Písmu.

Nadsázka
Slovo nadsázka pro vás může být nové, ale má jednoduchý 

význam. Nadsázka znamená něco přehnat k dosažení určitého 
efektu. Můžete si myslet, že přehánění je formou lži. Nicméně 
přehánění je formou lhaní jen v případě, kdy je jeho záměrem 
oklamat posluchače. Není zavádějící používat nadsázku pro sdě-
lení pravdy.

Ježíš byl mistrem nadsázky. Mluvil o velbloudovi procházejí-
cím uchem jehly a horách vržených do moře. V Matoušovi 23,24 
Ježíš káral farizeje: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblou-
da spolknete!“ Skutečný význam tohoto pokárání je: „Věnujete 
pozornost drobnostem, ale zanedbáváte podstatné věci.“ Dalším 
příkladem je Matouš 5,29: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vy-
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rvi je a odhoď pryč!“ Jde o zjevné přehánění, které ukazuje, že 
je důležité vyhnout se všemu, co způsobuje pád do hříchu. Ježíš 
také řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce 
a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, 
nemůže být mým učedníkem.“ (Lukáš 14,26) Znamená to, že mu-
síme doslova nenávidět naše nejbližší příbuzné? Samozřejmě že 
ne! Ježíš jednoduše zdůraznil, že naše láska k němu musí být na 
prvním místě.

Přirovnání
Přirovnání je jasně vyjádřeným srovnáním mezi dvěma roz-

dílnými věcmi, které uvozuje spojení „jako“. Zde je biblické po-
dobenství: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste 
této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‚‘ a ona 
by vás poslechla.“ (Lukáš 17,6) Přirovnání a podobenství jsou 
si podobné. Je-li přirovnání rozvedeno do příběhu, výsledkem je 
podobenství.

Metafora
Metafora je srovnáním dvou různých věcí, které není jasně 

uvozeno spojkami. Zde je příklad: „Vy jste sůl země; jestliže však 
sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby 
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ (Matouš 5,13)

Přísloví
Přísloví je snadno zapamatovatelná věta, která vyjadřuje dů-

ležitou špetku moudrosti. Takovým příkladem je Matouš 6,21 je: 
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Hádanka
Hádanky jsou nejasné výroky. Marek zaznamenává jednu 

takovou: „Slyšeli jsme ho říkat: ‚Zničím tento uměle vyrobený 
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chrám a ve třech dnech bude stavět další, a to ze strany člověka‘.“ 
(Marek 14,58)

Podobenství
Podobenství je rozšířené přirovnání nebo metafora, například 

„Boží království je jako…“ (následuje příběh nebo podobenství). 
Více než jedna třetina Ježíšových slov zaznamenaných v evange-
liích jsou podobenství. Dalšími příklady jsou podobenství „O mi-
losrdném Samaritánovi“, „O čtyřech typech půdy“ a „O marno-
tratném synovi“.

Dávejte pozor, abyste se příliš nezasekli na detailech podo-
benství. Nepřiřazujte jednotlivým prvkům příběhu jiný význam. 
Podobenství jsou jednoduché příběhy vyprávěné kvůli jednomu 
základnímu bodu a vyvolání reakce posluchačů. Ježíšova podo-
benství nebyla určena k pouhému vyučování, ale k vyvolání ode-
zvy. Pochopit podobenství je jako pochopit vtip. Dvě věci, které 
dělají pro posluchače vtip legračním, jsou narážky na známé sku-
tečnosti a nečekaný obrat v příběhu. Pokud budete věnovat příliš 
velkou pozornost detailům, ztratíte pointu.

V Bibli existuje mnoho dalších druhů literárních žánrů. Stu-
denti Bible se s nimi potřebují seznámit. Jak tedy můžete vědět, 
kdy je třeba vzít něco v Bibli doslova, nebo obrazně? Dobrým 
pravidlem je nejprve si přečíst text doslovně. Pokud nedává smy-
sl, pak je možná text obrazný. V tomto případě se podívejte na 
existující podstatné pravdy. Mějte na paměti, že pro toho, kdo čte 
Písmo poprvé, nemusí být snadné určit rozdíl mezi doslovným 
zněním a některými literárními žánry. Nicméně pečlivost při stu-
diu bude bohatě odměněna během toho, jak poroste vaše pocho-
pení událostí a učení Božího slova.
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Praktické rady pro studium Písma
Cíl 5: Zdůraznit praktické tipy pro studium Písma.

Snažte se poznat Boha
Dejte si za cíl vašeho studia Bible poznat Boha a jeho Syna, 

Ježíše Krista. Nemusíte získávat body za pouhé hluboké znalosti 
o Bibli nebo za čtení po určitou dobu. Cílem je vidět na stránkách 
Bible Ježíše a reagovat na něj.

Buďte otevření novým myšlenkám a konceptům
Přečtěte si Písmo uvolněně. Tím mám na mysli čtení bez pře-

dem daných pevných názorů na to, co Bible říká a znamená. 
Nesnažte se biblické verše natlačit do předem daných představ 
o tom, jaký je Bůh a jak svět funguje. Spolehněte se na vedení 
Duchem svatým a vše zapadne na své místo. Přijměte Boží slovo 
a Duch vám zvýrazní to, co potřebujete pochopit.

Buďte trpěliví
Pokud se zdá, že jsou verše ve vzájemném rozporu, automatic-

ky nepředpokládejte, že problém je součástí Bible a je neřešitel-
ný. Neexistuje žádný důvod k panice či opuštění víry! Je možné, 
že jste toho nepřečetli dost a nedali jste Bibli dost prostoru k tomu 
vidět, jak jeden nebo více veršů zapadají do celku. Vaše pochope-
ní nejasných veršů nemusí být správné.

Například člověk, který ví velmi málo nebo nic o fungování 
auta, se může dívat na motor svého vozu s pocitem velkého ta-
jemství. Nemusí mít vůbec ponětí, jak jeden kus motoru souvisí 
s ostatními. Může to dokonce vypadat, jako by jedna podivná část 
nebyla k ničemu a nic nedělala. Nicméně zkušený automechanik 
chápe, že každý kus motoru byl sestrojen za nějakým účelem. 
Není tam náhodou.

Stejné je to s poezií v Božím slově. Je tam s Božím záměrem. 
Když důvěřujete Božímu Duchu, že vám otevře duchovní oči, po-
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rostete v porozumění. Pokud něco nepochopíte ihned, nebojte se 
to na chvíli odložit stranou. Studium Písma je celoživotní úkolem 
a upřímně řečeno některé věci jsou jasné až po mnoha letech.

Mohlo by vám pomoci vědět, že téměř ve všech případech lze 
tzv. problematické verše, se kterými se setkáte, sladit jejich peč-
livým shromážděním a srovnáním údajů. Není to obvykle pro-
blém ve stylu buď / anebo, ale spíše – obojí je možné. Můžete si 
také koupit knihy od křesťanských odborníků, kteří shromáždili 
a srovnali data a vyřešili tak většinu těchto problémů. Velmi malé 
množství problémů s biblickým textem je výsledkem špatného 
překladu nebo opisu a tyto chyby lze rozpoznat. Nicméně žádný 
z takzvaných problematických veršů nemá v žádném případě vliv 
na křesťanskou nauku (přesvědčení).

Modlete se
Proste Boha za porozumění. Je to důležité proto, že pouhá čet-

ba Písma nestačí. Musíte pochopit, že ho máte poslouchat a jed-
nat ve víře podle něj. Poslušnost a víra uvolní Boží nadpřirozené 
požehnání a ve vašem životě přinese ovoce Ducha. Ježíš slíbil, že 
nám pošle Ducha svatého, který by nás uvedl do veškeré pravdy 
(viz Jan 16,13).

Buďte opatrní
Jako dozrávající křesťané budete vystaveni mnoha zajímavým 

myšlenkám od lidí kolem vás včetně spoluvěřících. Automaticky 
nepřijímejte, když vám lidé sdělí své poslední zjevení z Božího 
slova. Ověřte si to v Bibli sami. Uvidíte, jestli to, co slyšíte, ladí 
s Božím slovem. Hledejte Boha celým svým srdcem, abyste zís-
kali jeho výklad Bible, nikoliv jen výklady někoho jiného.

Také nevěřte určitému výkladu jen proto, že je neobvyklý. 
Je smutné, že někteří křesťané jsou důvěřiví a naivní. Nepracují 
s Božím slovem správně a přitahují je především zvláštní myš-
lenky. Mohou mít dokonce pocit, že čím je myšlenka podivněj-
ší, tím musí být duchovnější. To, že je něco neobvyklého, ještě 



- 55 -

neznamená, že je to pravda. Ve většině případů bude váš výklad 
biblických veršů dávat logický smysl.

Udržujte čistotu ve svém životě
Ujistěte se, že vaše srdce je před Bohem čisté. Pokud si střá-

dáte v srdci nenávist, pomstu, žárlivost, hořkost, předsudky a zá-
vist, budou tyto věci negativně ovlivňovat vaši schopnost učit se 
z Bible. Hříšné postoje naruší vaše chápání Boha, druhých i sebe 
samých.

Vyhněte se pýše
Postupem času, jak získáte více znalostí o Božím slově a sta-

nete se moudřejší na jeho cestách, si dejte pozor, aby se u vás 
nerozvíjel postoj nadřazenosti. Času od času si přečtěte 1. Korint-
ským 13. Tato kapitola mluví o nadřazenosti lásky v křesťanském 
životě.

Seznamte se s běžnými symboly používanými v Písmu
Některé obyčejné věci jsou v Písmu často používány symbo-

licky kvůli zprostředkovávání duchovní pravdy. Například berá-
nek často představuje Krista, lidské tělo někdy představuje církev, 
moře může odkazovat na pohanské národy. Číslo sedm představu-
je dokonalost nebo dokončení. Číslo dvanáct má zvláštní význam 
– například existovalo dvanáct starověkých izraelských kmenů 
a dvanáct apoštolů vyvolených Kristem.

Dívejte se na kontext
Studovat v kontextu znamená číst verše obklopující daný text. 

Nedovolte, abyste četli samotný verš bez kontextu. Možná si 
dokonce budete chtít přečíst verš v kontextu celé kapitoly nebo 
knihy, ve které se nachází. Zařaďte také Písmo do jeho správné-
ho historického a kulturního prostředí. Zeptejte se sami sebe, jak 
byste reagovali na to, co bylo řečeno, pokud byste v té době žili. 
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Čtení v kontextu má zásadní význam, protože bezohlední lidé 
vymysleli mnoho podivných a nebezpečných falešných doktrín 
prostě proto, že vytrhli jeden verš z kontextu.

Naučte se používat různé překlady Bible
Naštěstí žijeme v době, kdy si můžete koupit různé překlady 

Bible do běžných jazyků. Existuje například mnoho vynikajících 
překladů Bible do angličtiny. Tyto překlady jsou vytvořeny ze 
stejných starověkých rukopisů v řečtině, hebrejštině a aramej-
štině. Jedna verze však může přeložit konkrétní slovo nebo větu 
poněkud odlišně než jiná. Některé překlady jsou velmi doslovné 
a může být poněkud obtížné je číst, zatímco jiné se snaží zpro-
středkovat myšlenky vyjádřené v původních rukopisech namísto 
zcela přesných slov. Při studiu textu Bible porovnávejte dva nebo 
tři spolehlivé překlady Bible, abyste získali úplnější představu 
o tom, co autor říká.

Naučte se rozpoznávat různé druhy biblické literatury
Bible obsahuje historii, poezii, proroctví, podobenství, příslo-

ví a jiné druhy literatury. Druh nebo žánr literatury ovlivňuje to, 
jak byste měli vykládat konkrétní verš. Například byste neměli 
číst poezii doslovně namísto hledání základního smyslu a pravdy. 
Nezacházejte s příslovími jako s proroctvími, kdy budete očeká-
vat jejich doslovné naplnění v každé situaci. Pro ilustraci: Příslo-
ví 22,29 říká: „Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před 
králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými.“ Znamená 
to snad, že každý odborník bude vždy pracovat na vysokém pos-
tu a přijímat pocty od vlivných lidí? Ne nezbytně. Toto přísloví 
učí, že dovednost obecně přináší uznání a povýšení, ale existují 
výjimky. Vysoce kvalifikovanému křesťanovi v muslimské zemi 
může být odepřeno povýšení kvůli jeho věrnosti Ježíši Kristu.
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Závěr
Doufám, že jste si tuto lekci užili a nyní toužíte být celoživot-

ním žákem a studentem Bible. Zde je několik závěrečných myš-
lenek:

Přicházejte k Božímu psanému slovu s otevřeným srdcem.
Nepředpokládejte, že už víte, co Bible říká.
Modlete se za naplnění Boží vůle, nikoli vaší vůle. Pak se Bib-

le stane otevřenými dveřmi pro vaše obecenství s Pánem. Duch 
svatý zasvítí na pravdy, které jste předtím neviděli.

Nezapomeňte, že Bůh zjevuje moudrost a poznání tomu, kdo 
je pokorný a hladoví po pravdě.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Matouš 13,44
Matouš 16,17
Jan 5,39
Jan 6,63
Skutky 17,11
1. Korintským 2,13–14
1. Korintským 10,11
2. Timoteovi 2,15
2. Timoteovi 3,16
1. Petrův 1,20
1. Janův 2,27
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TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Bible
a) má být uctívána.
b) je Boží inspirované slovo.
c) je pouze fikce.

2. Výklad Bible
a) je jako návštěva cizí země.
b) je jako dělání stanů.
c) je jako budování mostu.

3. Když říkáme, že Bible přináší od začátku až do konce 
jedno poselství, máme na mysli,

a) že je inspirovaná.
b) že je bez chyby.
c) že je v jednotě.

4. Křesťanská víra je založená na faktech.
a) Pravda
b) Lež

5. Vyberte výrok, který je nepravdivý.
a) Nadsázka znamená přehánět, něco vytvářet pro určitý 

efekt.
b) Přísloví je památný výrok, který vyjadřuje důležitou špetku 

moudrosti.
c) Metafora je srovnání dvou věcí, uvedené slovy „jako“ nebo 

„podobně“.
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6. Pochopení podobenství je přirovnáno k pochopení
a) vtipu.
b) hluboké teologie.
c) veškerý podrobností o daném podobenství.

7. Je důležité být při studiu Písma trpěliví,
a) protože Bůh vás chce během vašeho studia zmást.
b) protože porozumění Bibli je celoživotní proces.
c) protože obsahuje mnoho záhad, kterým nikdo nerozumí

8. Uveďte dobrý důvod k opatrnosti, pokud přijdete na 
neobvyklý výklad biblických veršů.

a) Neobvyklé interpretace jsou zpravidla nejpřesnější.
b) Neobvyklé interpretace jsou obecně nejduchovnější.
c) Někteří lidé špatně zacházejí s Božím slovem a jsou při-

tahováni zvláštními myšlenkami bez pevných biblických 
základů.

9. Pokud opravdu chcete pochopit Boží slovo,
a) musíte o něm vědět víc než váš pastor.
b) musíte mít srdce svého nebeského Otce.
c) musíte se držet jednoho překladu. 

10. Bible obsahuje
a) různé druhy literatury, které vyžadují individuální způsob 

interpretace.
b) pouze jeden literární žánr.
c) pouze starověkou poezii a historii.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (3.2)
2.c (3.1)
3.c (3.2)
4.a (3.3)
5.c (3.4)
6.a (3.4)
7.b (3.5)
8.c (3.5)
9.b (3.5)
10.a (3.5)

O AUTOROVI LEKCE
Russ Langford sloužil v církvi ve Spojených státech více než 
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koordinátorem Global University Online Research Center a Fa-
culty Resource Center. Russ je ženatý a má dvě děti.


