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2. LEKCE
PŘfsTUPY

K

BIBLICKÉMU

STUDIU

V první lekci jste dostali přehled mnoha témat, o nichž
bu~e řeč v tomto kursu •.Dozvěděli jste se, že Bible je zjevená
knlha. Jako Boží slgvo Ji musíte studovat s víc než obyčejnou
pílí. Celý vá§ křestanský život a víra závisí na jasném pochopení Bible.
V této lekci se budete zabývat zvláště průběhem učení a
základním postupem, jak zadávat učební otázky. To je dovednost,
které budete potřebovat, když se vám naskytne příležitost vést
skupinu biblického studia. Jakmile projdete těmito lekcemi, měli byste zachovat v mysli dva hlavní cíle, pro něž studujete
Boží slovo: 1. pro váš osobní duchovní růst a poznání,
2. abyste byli schopni rozdílet se ~uchovní věci
s jinými lidmi.
Obsah lek.ce
Osobní příprava
Potřeba metodického studia
Základní kroky biblického studia
Postup otázek a odpovědí
,

Učel: lekce
Až ukončíte tuto lekci, měli byste být schopni:
_ užít lepší osobní přípravy ke studiu a lepších metod studia,
abyste rozšířili své chápání Bible
- uvést různé druhy faktických otázek a otázek, k nimž jste
došli po úvaze, do vztahu k základním krok~ studia
Učební činnosti
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
2. Prohlédněte si klíčová slova. Jestli vám některá nejsou
dobře známá, vyhledejte jejich význam ve slovníku.
3. Propracujte si vlastní lekci, napište odpovědi na učební
otázky a zkontrolujte si je.
4. Po~idte si zápisníček nebo sešit. V posledním oddíle této
lekce jej začnete používat. Možná, že si sami občas budete
chtít do sešitu něco poznamenat.
Klíčová

slove

Tomuto kursu lépe porozumíte, jestliže burlete stále používat slovníku anebo rejstříku cizích slov ~~ konci této učebnice. Možná si napíšete do svého sešitku i Jlná slova.
aplikovat
metodický
definitivní
technika
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Vlastní lekce

~!2Qg!_Et!2r~!~
1. úkol: popsat duchovní a mentální postoj nezbytný
pro účelné studium Bible
2. úkol: vyznačit základní nástroje potřebné pro účelné
studium Bible
~rvní p~ža~avek pro biblické studium je duchovní chápání.
Toto Jste obJev~li v 1. Kor 2:14, když jste to zkoumali v první lekci. Boží slovo není mrtvou knihou. Je to živá kniha! Ná!
Bůh je dnes živý! TentýŽ Duch svatý, který dal poselství před
stovkami let, dnes opět mluví skrze Boží slovo. Ježí! Kristus
dává Ducha svatého každému jednomu, kdo jej přijímá jako Spasitele a Pána.
Druhý požadavek biblického studia je duchovní charakter.
Duchovní člověk žije v poslušnosti vůči Bohu, v dokonalém společenství se svým živým Pánem. Tento druh života se vyznačuje
hlubokou úctou, vnímavostí Božího Ducha, poddaností, pokorou,
trpělivostí a vírou. Pohotové vyznávání hříchu vás udržuje ve
společenství s Ježíšem Kristem. Neposlušnost vůči duchovnímu
světlu se projeví v tom, že na místo světla nastoupí tma. Ježíš řekl, že jeho přáteli jsou ti, kdo poslouchají a činí jeho slova. IJan 15:141
Studium faktů vyžaduje bdělou mysl, ochotu se soustředit.
Musíte mít horlivost, vášnivou touhu studovat Boží slovo. Studium se stává únavnÝm. Zabírá čas, je to práce. Dokud svůj rozum nenastavíte na to, aby hluboce o těchto věcech přemýšlel,
Duch svatý vám nLbude moci zjeVit své pravdy. V první lekci
jsme projednávali důležitost odvození pravdy z Biblických míst,
spíše než'si napřed učinit představu a vnést ji do veršů Bille.
Studium Bible vyžaduje poctivost. Chce otevřenou mysl. Budete
si přát, abyste dovolili Bibli hovořit samé o sobě.
~ Přečtěte si Mk 4:25-24. Zvláště si poznamenejte
Který člověk obdrží od Boha více? Ten, kdo má

al maličko

-bl něco

v. 15.

cl nic

~ Zamyslete se nad tím slovem IMk 4:24-251 ve spojení
s tím, že Duch svatý osvětluje Boží slovo. Ten člověk, který
má něco, je ten, kdo má:
al znalosti
bl majetek
cl Ducha svatého
~ Vyjmenujte alespoň pět výše uvedených
lze najít u duchovního člověka.

znalostí, které

~ Co se týká přípravy k biblickému s;udiu, s!o~a jako
"bdělost, soustředěnost, touha a poctivost
zdůraznuJí:
a! mentální postoj víc než duchovní posto~
bl duchovní postoj víc než mentální postoJ
.
cl nezdůrazňují ani mentální ani duchovní postoJ.
Nástroje pro biblické studium jsou velmi ~ednoduché.
Tužka papír vaše oči, vaše Bible a čas - to Je všechno, co
potřebujete.'Je důležité mít ničím nerušený čas. Jeým-lit~l
možné, při studiu byste měli být sami 8 Duchem svat
a
ovem.
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al

bl
cl

5L Pro biblické studium budete potfebovat:
mnoho knih a r~zných map, tabulky, grafy
být v kostele
velmi jednoduché nástroje
Potfeba metodického

studia
-------------------------~

3. úkol: určit charakter metodického

studia Bible

. Pr~ěr~ý
kfestan pfistupuje k Bibli nahodilým způsobem.
NeJdo~tup~ěJ§í věci z Božího slova, jimž lidé věří a které
sdíleJí, JSou ty, které slyšeli z kázání, nebo. je slyšeli
od jiných lidí, nebo je snad vyčetli v knížkách s biblickým
tématem. Pro vět§inu lidí studium - je~tli se o to vůbec pokusili - znamená pouhé čtení v Bibli. Casto se čtou stále jedna a tatáž místa. Lidé se pfíliš bojí, než aby si troufli odejít z důvěrně známých míst do nových "území." Naneštěstí, i
mnozí k~estané tráví celý svůj život uzamčeni v malém oddíle
Bible, který považují za snadnější než ty zbývající. Přijdou
tak o vět§inu pokladů, o něž by se s nimi rozdělil Duch svatý.
Ale takhle to nesmí být. Obyčejní lidé mohou metodicky studovat Bibli.
Metoda znamená řádný způsob provádění dané věci. Je to
způsob následující krok za krokem, který vede k určitým závěrdm. Metoda vás nevytrhne z vašeho vlastního přemýšlení, pouze vám poslouží jako rámec, aby vás provázela při ~tudiu. Metodické studium vám dá plán postupu, který soustředuje vaše
úsilí na váš cíl.
Může Duch svatý použít metodického studia? Jistě může,
a taky to dělá. Jakmile se dostanete k syntetické met~dě, budete se učit takovým názv~ a myšlenkám, které se vám budou
zdát nové. Budete se učit krokům, jak postupovat ve studiu.
Toto jsou vodítka pro vyvození pravdy z Písma. Duch svatý objasní pravdu, ne chybné poznatky. Osvětlení pravdy skrze Ducha svatého můžeme přirovnat k účinku slunce a deště, který
zp~sobí rolníkovi ze živých semen úrodu. Právě tak, jako farmářov~ systematické práci Isázení, okopávání, sklízeníl pomáhá účinek slunce a deště, aby sklidil úrodu, tak nám systematické studium pomůže získat pravdu skrze Ducha svatého.
~ Zakroužkujte písmena, za nimiž násled~jí tvrzení,
která popisují metodické studium.
al řádný způsob studia
bl studium, které zdůraznuje úsilí směřující k cíli
cl studium pouze důvěrně známých míst
dl studium nahodilým způsobem
el postup, který směřuje k závěr~
¥

~~~!~£n1_~£2~1_2~2!1£!~h2_~~~£!~
4. úkol: uspořádat seznam šesti základních kroků biblického studia
5. úkol: poznat správné příklady činností sdružených
u každého kroku
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V biblickém studiu existuje několik základních krokO, tyto jsou podstatné i pro celé studium. Dají se použít v každé
metodě studia. Je to:
1. Pozorování
2. Výklad /interpretace/
3. Shrnutí
4. Zhodnocení
5. Praktické uplatnění /aplikace/
6. Vyhledání souvislostí /korelace/
Tyto kroky ,si několikrát za sebou přečtěte a pak si je napište,
abyste si Je lépe zapamatovali.
Tato část ,lekce vám přesně vymezí těchto šest základních
krok~. NásleduJící část, Postup otázek a odpovědí
je vysvětlí
podrobněji a ukáže, jak fungují ve skutečném studiu Písma. První dva kroky jsou rozhodující, tedy nejdůležitější. Jestli dobře zvládnete ty první dva Ipozorování a výklad/, dalěí kroky
se vypracují velmi snadno. Proto se klade větší ddraz na tyto
dva první kroky.
Když začnete aplikovat tyto kroky na Písmo, všimněte si,
že se někdy budou překrývat. Například aplikace a korelace jsou
spolu úzce spjaty a někdy se skombinují v jedeu krok. Avšak pro
lepší pochopení je budeme probírat každý zvlášt.
Sledování jednoduše znamená, že se sami sebe ptáte: "Co
Písmo říká?" Rudyard Kipling napsal následující čty~verší:
"Měl jsem šest Věrných sluh~ svých,
získal jsem od nich věe, co mám.
Ti první tři jsou: Co, Kdo, Kdy,
a jejich bratři: Jak, Proč, Kam."
Vezmete-li těchto šest otázek na Písmo, dostanete to, co hledáte: fakta! Potřebujete odpovědi na: Co? Kde? Kdy? Jak? Proč?
Kdo?
Miles Coverdale byl velký znalec Bible a překladatel první
anglické Bible z r. 1535. On řeklo studiu Bible:
"Pochopit Písmo vám hodně pomůže nejen to, že si poznačíte,
co je řečeno nebo napsáno, ale také komu se to říká nebo píše,
jakými slovy, v jaké době, kde, s jakým záměrem, za jakých okolností, co tomu předcházelo a co následovalo."
Ted je sledování jednoduché! Když pozorujete, tak přitom
neprovádíte výklad, to je druhý krok v učení. Když procházíte
pasáží Písma poprvé, musíte sledovat, abyste viděli, co Písmo
říká. Budete klást Bibli "faktické" otázky /které probereme
v poslední části této lekce/. Toto je základ biblického studia.
Budete vyhledávat podrobnosti. Někdy je to obtížné, zdlouhavé.
Chce to kázeň, abyste pouze sledovali a ponechali si úsudek,
dokud nebudete mít "v hrsti" všechna faktal Může se to stát 1
trošku nudným, protože se snažíte dostat se k výkladu.

lL Napiěte ve správném pořadí seznam základních kroků

......................... ........................... ........
...... ............ ................. .........................
v učení:

8. Ze seznamu slov 11-5/ vyberte
věty ě7 b, c.

ta, která nejlépe doplní
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a!

ké?~

znamená, že se ptáte sami sebe: "Co Písmo ří-

bl Co? Kde? Kdy? Jak? Proč? Kdo? jsou otázky

které vám pomáhají z Písma dostat ••••••••••
'
cl •••••••••• se musí provést přesně poté, co je u konce
obtížná práce s pozorováním.
1. Korelace 2. Výklad
3. Pozorování
4. Fakta
5. Aplikace
Jestliže jste pozorně sledovali, můžete ted pracovat se
souborem fakt. Máte jména, místa, okolnosti, příčiny, a víte,
proč se to dělo neb~ proč to bylo řečeno. Až projdete pozorováním, pak se zepteJte: "Co toto nyní znamená??" IDokud se nenaučíte sami sobě položit tuto otázku, nikdy na ni neodpovíte.1
Výklad se ptá: "Co tohle znamená?" Zkouší postřehnout
co tím
chtěl autor říci.
'
,Následující oddíl, Postup otázek a odpovědí, přímo projed~á, ~ak pokládat správné, užitečné otázky. Ale "Co to znamená?"
Je vychodiskem všech těchto otázek. Tato myšlenka zde je úzce
spjatá s definicí. Ještě zde připomenu, že byste měli udělat
vše pro to, abyste rozuměli běžnému významu biblických slov.
Máte-li v dosahu slovník, pomůže vám. Jestli se setkáte se slovy, jimž nerozumíte, udělejte všechno pro to, abyste objevili
jejich význam.
~

al
bl
cl

Výklad je nejvíce spojen
se získáváním fakt
s vyhledáváním toho, co měl autor na mysli
s otázkami Kde? Kdy? a Jak?

Shrnout znamená sečíst, zrekapitulovat.V biblickém studiu
to znamená podat hlavní body a průvodní detaily nějakým stručným vyčerpávajícím způsobem. Hodnota shrnutí spočívá v tom,
že upírá pozornost na hlavní principy pravdy, vyložené v daném
místě Písma. Ve shrnutí vidite celek ve zhuštěné formě. Je to
opravdu konečný krok v procesu výkladu.
Shrnutí lze provést různými způsoby. Někdy se používají
i tabulky nebo grafy. Pokud máte napsané své poznatky z pozorováni, můžete je sestavit ve vhodné formě. Uspořádání by mělo ukazovat hlavní body a detaily. Tento kurs je však nutně
zkrácený, takže vaše shrnuti bude mít jednoduchou, zásadní formu. Někdy to mohou být i tabulky nebo diagramy.
10. Zakroužkujte

písmeno, za nímž následuje tvrzení, které
se vztahuje ke shrnutí.
a! mělo by se vždy zakreslit do tabulky
bl mělo by vždy ukazovat hlavní body a příslušné podrobnosti
cl můžete je podat jako tabulku nebo graf
dl je to celek v zestručněné formě.
Zhodnocení v to~to smyslu, jak je používáme zde, není říci, zda se vám něco líbí nebo ne. Když něco hodnotite, zkouší-,
te určit, zda to, co čtete, je věčná zásada anebo wístní ob~čeJ,
8Elikovatelný jen v místní situaci biblické doby. Ríkáte si.
-Ctu něco,eo je věčnou zásadou, univerzálně aplikovatelnou"pro
každého? Anebo je to něco čistě pro tento zvláštní případ?
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P~edpokládejte, že jste v 1. Korintským a došli jste k místu
které píše o ženě a jejích vlasech. Je to pro ženu špatná vě~
aby si stříhala vlasy? Všude?V každé době? Anebo je to něco '
co je podmíněno kulturou? To jest, že v kultuře biblických ~emí, v biblické době, to byl zvyk, který se nedá nutně všude použít? Toto je druh závěru, který musíte spojit se svým zhodnocením. An~bo v jiném místě, jestliže dojdete k závěru, že modloslužba Je všude a vždy špatností, hříchem, to je něco všeobecného a věčného. Tyto závěry vykreslíte na základě toho, co
jste našli v pozorování, výkladu a shrnutí. Máte-li k dispozici jiné prameny, byl by to krok, kdebyste se mohli podívat do
těch jiných zdrojů, jako jsou knihy o biblických obyčejích a
biblické slovníky a komentáře. Nemáte-li přístup k takovýmto
materiálům, nebudete schopni vykreslovat závěry o okrajových
záležitostech tak hutně, jako kdybyste měli o nich více informací. Ale naštěstí budete moci vytvořit základní úsudky, které
.se opírají čistě o Bibli samotnou.
Dokonce i ty věci, které měly význam pro zvláštní místní
situaci, pravděpodobně v sobě mají věčnou zásadu. Například,
když při studiu 1. Kor. 8. k. odvodíte, že jíst nebo nejíst
maso obětované modlám je záležitost kulturního chápání a svědomí v dané, místní situaci, tak z toho nevyplývá, že m~žete
jíst, co se vám zachce. V 1. Kor. 8. k. Pavl~v postoj k jiným
mu nedovoluje jíst maso obětované modlám, ačkoliv Pavel řekl,
že co se týká jeho, tak na tom nezáleží. V této situaci tvoří
podstatu věčné zásady ohled na druhé. V každé kultuře jsou situace, které zahrnují ohled na druhé, situace, v nichž něco
udělat anebo to nechtít udělat není trvalou zásadou, ale záležitostí pohoršení v tomto kulturním postavení. A tak, aby křestané byli poslušni věčným zásadám v ohledu na druhé, přizp~sobují své chování tak, aby se vyhnuli pohoršení svých věřících
bratří.
ll. Ve zhodnocení situace biblických
ve vztahu k našemu životu považují za:
a! méně směrodatné než věčné zásady
bl stejně směrodatné jako věčné zásady
cl d~ležitější než věčné zásady.

dob se lokální zvyky

Aplikace je úzce příbuzná zhodnocení. Až objevíte v daném Slově trvalou zásadu, musíte nám ji přiblížit, a to tak,
že se sami sebe zeptáte: "Jak by-chom mohli prakticky použít
tohoto principu ve svém životě?' Při odpovědi na tuto otázku
se budete muset řídit svým nejlepším úsudkem ~ světlem Ducha
svatého který vás bude nejjistěji provázet, Jestli usilovně
hledáte'Pána a jeho v~li.
Korelace je to že se jednoduše ptáte: "~ak to zapadá do
celku Písma?" V pr~ní lekci jste se d~zvěděI1, ,že v celém Písmu Oe vzájemný soulad. Musíte vzít v uvahu cely systé~ pravdy,
aby~te správně vyložili kteroukoliv jeho část. OhromuJícímod~kazem zjevení je to, že díla tolika lidí, tak od~oučených J~den od druhého časem i prostorem, se všechna vzájemně i~od~Ji·
Hledání souvislostí je krok, kde musíte použít základn o atu.

Víra říká

že v písmu všechno spolu navzájem souv~s~·ádí

Ted, jestliže ~šechno jiné v Písmu říká určitou věc, p e v
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se v~m jedna myšlenka, která se zdá, jako by říkala něco 'iného, tu něco nesouhlasí. Musíte záležitost promyslet, prgstudovat, a prosit Pána o více světla pro ni. Tento krok, hledání
souvislostí, zkouší uvést v~echno do kompletního biblického
obrazu tak, že se ptáte tě~lto otázkemi
jako například- "Jak
spolu,souv~sí list Galatským a list Rím~nům?" a "Jak li~ty Galatskym a Rímanům souvisejí s listem 'Jakuba?"
12. Vyberte správné odpovědi na otázky. /Stejnou odpověd
m~žete použít i vícekrátl
al Který krok je těsně spjat se zhodnocením?
bl Který krok dává všechno do kompletního biblického obrazu?
cl Kt~rý krGk ~vrdí, že tu myšlenku, která zdánlivě kontrastUJe, s celym Písmem/, musíte znovu prostudovat?
dl Který krok bere v úvahu dnešní příbuznost dané věčné zásady k nám?
1. hledání souvislostí
2. shrnutí
3. aplikace

~2~~~E_2!~~~~_~_Q£EQy~gf
6_ úkol: Identifikovat čtyři druhy faktických otázek a
uvést je do vztahu k základním krok~ biblického studia
7. úkol: Identifikovat tři druhy uvážených otázek a
uvést je do vztahu k základním krok~~ biblického studia
Je~íš používal otázek s mistrnou dovedností. Takový příklad naJdete v Mk 3. k. Než Ježíš uzdravil člověka s ochrnutou rukou, mluvil s lidmi, kteří po něm slídili. Věděl, že tam
jsou ti, kteří ho sledují a čekají na příležitost, aby ho obvinili pro porušení soboty. "Co náš Zákon dovoluje činit v sobotu?" zeptal se. "Pomoci anebo zranit? Zachránit lidský život,
anebo jej zničit?"
Jeho otázky dělaly dvě věci. Za prvé, ukázaly, jak byl Zákon zkažený, když zakazoval pomoc v sobotu. Za druhé, jeho otázky vytyčily věčnou zásadu: Vždycky je dobré pomoci, lepší, rež
zranit; je lepší zachránit lidský život, než jej zničit. Lidé
se příliš hněvali, než aby Ježíši odpověděli. On vyzvedl skrze
ty otázky svou věc.
Boží otázky vyžadují přesných odpovědí. Otázka, na kterou
odpovíme "ano" nebo "ne", není pro učení moc efektivní. "Co náš
Zákon dovoluje činit v sobotu?" To byla otázka, která vybavila
v lidské mysli stovky bezvýznamných pravidel, vytvářených po
mnoho let. Tato pravidla byla vytvořena tak, aby se zdála být
Božími pravidly, ve skutečnosti to však byly lidské tradice,
které s Božími ustanoveními neměly nic společného. Pán použil
jednu dobrou otázku a ta přinesla užitek za celé kázání.
Ukážeme vám sedm základních druhů otázek /čtyři druhY,faktických otázek a tři druhy uvážených otázeki, k~e~é zahrnuJí
základní kroky v biblickém studiu. Možná budou JeJiCh n~zvy ,pro
vás nové, ale uvidíte, že se těsně vztahují k zásadám, JakélJste
poznali dříve.
Protože začínáme oddíl otázek a jejich aplikace na Písmo1
budete si potřebovat takto zavést stránku v sešitě: /viz st~.~l/
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Druh otázky

Verš

Otázka

----------Odpověď

r------------- ------ ------------- ----------~ každém ze sedmi následujících cvičení dostanete definici.Jednoho druhu otázky, vzor verše pro ka~dou otázku, otázku /Jednu nebo více/ k danému verši a odpověd na každou otázku •.Vyplníte si svou stránku v sešitě použitím těchto příklad~ Jako vodítek. Je velice d~ležité napsat si své odpovědi
dříve než se podíváte na moje navrhované odpovědi.
Faktické, neboli skutečné otázky jsou:
1. Zjištovací,
2. způsobové,
3. časové,
4. místní.
I. Zjištovací otázky se ptají KDO nebo CO. Tyto otázky
si pamatujete z pozorování, získávají fakta. Na každé ~ísto
z Pís~a, se kterým pracujete, existuje mnoho variant těchto
otázek. Například pro otázku KDO maže být: "Kdo to hovoří?"
"Kdo poslouchá?" "O kom se to mluví?""Na koho bude toto slovo
působit?" Totéž můžemevříci o otázce CO. To může být: "Co se
říká?" "Co se děje?" "Ceho je dosaženo?"nebo i "Kterých výraz~ se zde používá?"
Otázky Kdo v Písmu nejsou vždy totožné, stejně tak otázky
CO. Otázky jsou nástroji pro získávání fakt. Pracujete-li s nástroji, používáte takové, které jsou pro práci nejvhodnější.
Například, máte-li nekrájet ovoce, použijete malý n~ž. Chcete-li řezat větve stromu, použijete něco jiného. Faktické otázky
máte k dispozici jako nástroje, ale neměli byste každou z nich
nutně používat v každém případě. Například, jestli není udáno
žádné místo, tak nepoužijete žádnou místní otázku. Zadáte ty
co nejvhodnější. Náš ukázkový verš pro vzorovou stránku v sešitě je Filipenským 1:12-14. Využijeme tohotovmísta z Písma,
protože u něj pravděpodobně lze použít alespon jednu z každého
druhu otázek.
~
Pod hlavičku Druh otázky si do sešitu napište "Zjištovací - kdo?" a "co?" Do sloupce pro verš napište Fp 1:12 a ve
sloupci pro otázky napište tyto dvě otázky: "K~mu je to adresováno?" "Co autor chcel aby adresáti věděli?"Ted si přečtěte
Fp 1:12 a své odpovědl napište pod hlavičku Odpověd.
II. Zp~sobové otázky se ptají: JAK? "Jak je toho dosaženo?"
"Jakého způsobu použili?"
l!L Pod hlavičku Druh otázky si do sešitu napište: "Modální - Jak?" Do sloupce pro verš si nemusíte pokaždé psát knihu
F1lipenským, pokud jste to napsali již dřive. Dokud nebudete
zkoumat verše z jiné knihy, stačí napsat pouze kapitolu a verš.
Napište tedy 1:12,14. Ve sloupci otázek napište tyto otázky:
Jak/jakými prostředky postupuje evangelium? Jak je to zřejmé?
Ted prozkoumejte Fp 1:12, 14 a umístětesvé odpovědi do sloupce
Odpověď.
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III. Časové otázky se ptají KDY? ~dy se to stalo?" "Kdy
toho bylo dosaženo?" Na otázku KDY nemusíme vždy odpovědět
přesným datem. Někdy pomůže pouze vědět, zda je to minulost,
nedávná minulost, budoucnost, blízká budoucnost, anebo zda se
tato událost stala před nebo po nějaké jiné události.
~
Pod Druh otázky si do se~itu napi~te: "Časová - kdy?"
Do sloupce pro ver~ napi~te 1:12-14. Ve sloupci otázek napište:
"Kdy se to stalo?"Přečtěte si zaznačené verše. Všimnete si, že
tam není udáno datum, ale je tam stopa, jestli se to stalo ve
vzdáleném časovém okamžiku nebo teprve nedávno. Ve sloupci odpovědí napište, GO si myslíte, že je správné, a které stopy
naznačují odpověd.
IV. Místní otázky se ptají KDE? Ptá se na místo. Místo
může zahrnovat i zemi! společnost, něčí dům, zeměpisná umístění, jako pohoří, pouš apod.
~
Pod Druh otázky si do sešitu napište: "Místní - kde?~
Do sloupce ver~e si napište 1:13-14. Ve sloupci otázek napište:
"Kde se to stalo?" Do sloupce odpovědí napište, kde myslíte, že
se to stalo, a proč si to tak myslíte.

-----------------------------------------------==============Druh otázky

POSTUP OTÁZEK A ODPOVĚDí

======

==========~=

Verš

Otázka

-------------- ------ ------------

Zjišiovací:
- kdo?
- co?

Fp 1:12

============

Odpověd

---------~--

Komu je to
adresováno?
Co chce autor, aby
adresáti
věděli?

Uvážené otázky se týkají výkladu skutečnosti, jakmile
jste fak~a dostali na úroven vašeho vědomí. Jsou zde tři základní druhy těchto otázek:
10 Určovací, týkají se definice
2. Rozumové, týkají se příčiny
3. Důsledkové, týkají se aplikace na dnsešlníživtot, VíYhl~daákní,
co se za tím skrývá, co
ovo s anov a J
souvisí s Biblí jako celkem
Vidíte, že tyto otázky skutečně tvoří část dříve probraných
základních kroků biblického studia.
I. Určovací otázky se ptají: "Co to znamen~?" Zpozorovali
jste že něcQ bylo řečeno. Další otázka, až proodete ~~~o~~~~:
ím "e· "Ted vidím co bylo řečeno, ale~co to znamen
~tázka vyžaduj~ vysvětlující odpověd. Může se aplik~vat ~a
slova qebo názvy, tvrzení, mluvnici, literární formu, ne o ce kový ton či celkovou atmosféru psaní.

~aci
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~.' Pod Druh otázky si do sešitu napište: "Určovací výz~?"
Do sloupce verše si napište 1:13. Do sloupce pro
otázky ~api~te: "Jaký je význa~ této fráze - 'po celém prétoriu'? Ted si přečtěte 13. verš a zamyslete se, cOyto asi
znamená. Do sloupce pro odpovědi napište svou odpověd.

II. Rozumové otázky se ptají:PROČ? "Proč se to říká?"

A navíc, "Proč je to řečeno zde?" Vymezili jste pojem a vyhledali jste jeho význam, ale proč je právě zde? Jaké postavení to zaujímá ve vyprávění? Abyste na to přesně odpověděli,
budete muset obyčejně přečíst delší úsek, jako kapitolu nebo
knihu, abyste získali lepší přehled.
~
Pod druh otázky si do sešitu napište: "Rozumová dOvod, proč?"Do sloupc~ verše napište 1:12;14. Do sloupce pro
otázky napište: "Proč Jim to Pavel říká?" Ctěte verše 12-14.
Odpovězte na otázku podle těchto veršů, napište to do sloupce
odpovědí.
Určitě si zkontrolujte své odpovědi s navrhovanými. Ty
vaše nemusí být úplně stejné. ale měly by být podobné.

III. Důsledkové otázky se ptají: "Co to v sobě zahrnuje?"
Lze tady objevit nějaký princip? Lze to nějak aplikovat? Zase
si všimněte, že tyto otázky definitivně souvisejí se základními k~oky biblického studia: zhodnocení, aplikace, hledání souvislostí. Důsledky nejsou přesně určené - Iv textul, ale můžeme
je dodatečně vidět, co přímo stanovily.
~
Pod Druh otázky si do sešitu napište: "Důsledková ~
Co to s sebou nese?" Do sloupce verše napište 1:12-14. Do sloupce pro otázky napište: "Které dva důsledky je možno vykreslit
z tohoto verše?" Promyslete si tento úsek a některé závěry nebo
důsledky, které z něho můžete vyvodit. Napište je do sloupce pro
odpovědi.
204 Ke každé otázce přiřadte označení druhu otázky.

aJ Jak se to stalo?

bl

Proč se to říká?
el Je v tom nějaká zásada?
dl Koho se to týká?
el Jaký je význam?
fl Kdy se to stalo?
gl Kde se to stalo?

1. Zjlštovací
2. Způsobová Imodálníl
3. Časová
4. Místní
5. Určovací
6. Rozumová
7. Důsledková
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Odpovědi na otázky
Poznámka: Odpovědi na učební otázky nejsou v této knize řazeny
podle číselného pořadí. Byly čás~ečně pozpřekládány, aby znemožnily šanci, že zahlédnete Qdpověd dříve, než zpracujete otázku.
Dříve, než přečtete odpověd, najděte hledané číslo.
hlavní body a provázející detaily lbi
být podán ve formě tabulky nebo diagramu
Je to celek podaný ve zhuštěné Izestručněnél formě

10. Má vždycky ukazovat

CIIM~že

d

1. bl něco
ll. a/ méně směrodatné než věčné zásady
20.

sl

2. Způsobová

bl 6. Rozumová

dll.

Imodálníl

el

cl 7. Dllsledková

Zjištovací
5. Určovací

fl 3. Časová
s/ 4. Místní

2 • cl Ducha svatého
12. a/ 3. Aplikace

bll.

Vyhledání

souvislostí

cll. Vyhledání souvislostí

dl 3. Aplikace

). «ěkterých pět z následujících vlastností:
Úcta, vnímavost k Duchu, poddanost, pokora, trpělivost,
víra, vyznávání hříchu, poslušnost vůči Bohu.

13. Pavel píše svým bratřím; to, co se s ním stalo, skutečně
pomohlo rozšíření

4. a/ mentální

evangelia.

IMožno i jinými slovy.1

postoj více než duchovní postoj

14. Skrze Pavlllv pobyt ve vězení; zřejmé v tom, že bratři získali sebevědomí ve víře, takže s větší odvahou a bez bázně
hlásají Boží slovo.

5. cl velmi jednoduché nástroje.

15. Nedávná minulost; protože jedna z věcí, která se stala,

o níž Pavel mluví, je jeho pobyt ve vězení, a on je stále
ještě ve vězení.

6. al řádný způsob studia

¥

•

bl studium, které zdůraznuje úsilí směřuJící k cíli

~I

postup, který směřuje k závěrllm

16. V římském vězení. ~o, že Pavel je v~ vě~ení,"je přesně"určeno. To, že je v Rímě, nám naznačuJe vyraz prétorium
Ikrálovský paláci. 'ITento závěr potvrzuje k. 4:241

7. Pozorování, výklad, shrnutí, zhodnocení, aplikace, vyhledání souvislostí.
17. Pavel uvádí, že je ve vězení. Vězení poža~uj~ stráže. ~yto
stráže jsou zřejmě spojeny s palácovým zaJištovacím VOJskem,
odtud vyplývá, že Pavel je vězněn v paláci.
8. al 3. pozorování
bl 4. fakta
cl 2. výklad
18. Aby byli povzbuzeni v šíření evangelia. Mohou se radovat

-
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z toho, že Pavlovo svědectví ve věznici povzbuzuje větící
tam, kam dojde.

9. bl vyhledání toho, co měl autor na mysli.
19. Pavel svědčilo Ježí§i svým strážím. Ježí§ Kristus móže
být oslaven v jak~koliv situaci. Evangeli~ se móže roz§itovat i za těžkých okolností. Pavlóv ne§tastný osud
byl v tomto momentu skutečně Boží vó11.
.
lKóžete najít i jin~, ale tyto jsou významn~1

