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3. LEKCE
ZÁKLADNí

PRINCIPY

VÝKLADU

V první lekci jsme vám představili některá základní vodítka k pochopení Písma. Ve druhé letci jste objevili že výklad je druhý ze ěesti základních krok~ biblického st~dia.
Poté, ,co jste sledovali, máte soubor informací, tak je interpretuJete.
Třetí lekce klede d~raz na některé důležité aspekty výkla~u. Mnoho z křestanské víry a nauky vzniklo skrze výklad.
Co Je nauka, neboli doktrina? Proč je tak d~ležitá? Proč je
výklad tak rozhodujícím krokem v učení? Podívejme se na podrobné odpovědi pro tyto otázky.
Obsah lekce
D~ležitost doktriny
Doslovný výklad
Vztah celku
Nový zákon odhaluje Starý zákon
Písmo v kontextu: Opatrnost při užívání "dokázaných"
textO
Předvídat zjevení jedině v Písmu
Určení doktrinální pravdy
Jedině z biblických míst, která vyhlaěují Boží vOli
pro věechny lidi
Jedině učení podle Písma si směrodatně zavazuje
svědomí
Praktická povaha Písma
Odpovědnost za objasnění
Účely lekce
Až skončíte tuto lekci, měli byste být schopni:
- definovat biblickou nauku /doktrinu/ a vysvětlit, jak se
odděluje od ostatních biblických pravd
- použít s větěím d~vtipem doslovného výkladu Písma v kontextu,
abyste ukázali jednotu toho, co Bible říká o jednom daném
předmětu
- žít lepěí křestanský život a účinněji zvěstovat Spasitelnou
pravdu jiným
Učební činnosti
1. Čtěte úvodní část, obsah a účely lekce.
2. Musíte určitě pochopit význam klíčových slov. V rejstříku
vyhledejte te, kterým nerozumíte.
3. Na k~ždou otázku v lekci odpovězte písemně. Nikdy si nezapomente své odpovědi zkontrolovat.
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4. V této lekci p~ vás nebudeme chtít, abyste používali svého
sešitu. Avšak Jestli máte čas, bylo by cenné kdybyste si
zkusili postup otázek a odpovědí, jak jste s~ mu naučili
ve druhé lekci, na jiném úseku Písma. Cím více budete používat těch postup~ a metod, kterým se učíte, tím více se
vám stanou vlastními. Vyberte si odstavec kapitolu nebo
celou knihu a studujte.
"

Klíčová slova
komunikace
doktrina
encyklopedie
mystický

primární
sekundární
teologie

Vlastni lekce

£~!~~~~Q~!_gQ~!r!n~
1. úkol: definovat doktrinu a teologii vzhledem k tomu,
jak budeme těchto pojmó používat
V této lekci používáme slova "doktrina" /naukal ve vztahu
k biblické nauce. Je to "jádro a obsah k~esianské víry". Teologie je s tím úzce spojena. Pro naše účely ji definujeme jako
"studium Boha a jeho příbuznosti k člověku a světu". Nauka a
teologie zahrnují všechna učení křestanské víry.
Nad těmito předměty lidé strávili celé životy. Hlavním cílem této lekce není učit doktrinu, ale ~íci vám, co to je, a
dát vám ponětí o její dóležitosti. Ježíš prohlásil, že jeho nauka pochází z Boha. "Co já učím, to není moje vlastní učení",
~ekl, "ale pochází z Boha, který mne poslal. Kdo je ochoten konat jeho v~li, pozná, zdali to učení pochází od Boha, anebo zdali já mluvím sám ze sebe." /Jan 7:16-171
V ep~štole Timoteovi Pavel mluví o použití Písma /2.Tm 3:
:16-171. Uplně první tvrzení v jeho seznamu říká, že "Písmo je
užitečné k vyučování pravdy." A toto je, samozřejmě, klíčem
k dóležitosti nauky. Pravda je spolehlivou doktrinou, protože
je božská. IJan 14:61 Potřebujete věřit jedině pravdě a hlá~t
jedině pravdu.

lL Ke každé definici přiřa~te správný pojem.
al Podstata a obsah křestanské víry
b/ Studium Boha a jeho vztahu k člověku
a světu
cl Vyučování pravdy

1. Teologie
2. Použiti Pisma
3. Doktrina Inauta/

Doktrina a teologie jsou pro vás d~ležité, protože co jste
uvěřili v Boha, jeho program určuje vaše chování, rozhodování,
vztahy - zkrátka celý váš život. Pavel schvaluje ~ímským k~estanam poslušnost vóči pravdě: " •••byli jste sice kdysi otroky
h~ichu ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní ~ravidla k~estanské nauky, jak jste do nich byli uvedeni."/R 6:17/
Když jste se dostali k Bibli, přinesli ~ste své hodnoty:
svůj rozum, svou v~li, své srdce. Bóh vám př1nesl své hodnoty.
On vám dal Ducha svatého, aby vám pomohl pochopit ta slova,
která Duch inspiroval.
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Proč ted~ je na světě tolik falešných nauk? Je mnoho důvodů. Kdy! dOJde na poslušnost vůči Bohu, lidé jsou svéhlaví
a ne~stupni. Používají Bibli velice neobvyklými způsoby. Jednou Jsem znala člověka, který řekl: "Věřím, že Ježíš byl velkým učitelem, a já liji z Kázání na hoře." Tento muž však nebyl znovuzrozený křestan. Nevěřil v Ježíše jako ve Spasitele
světa. Očividně neb~al v úvahu, že Ježíš dosvědčil, že je Spasitel, Boží milovany Syn. Jestliže toto nemluvil jako pravdu
nemůžeme věřit ani jiným věcem, které On řekl. Je možné žít '
z Kázání na hoře IMt 5-7/, ale jedině tehdy, žije-li Ježí§
v našem srdci.
Falešné nauky vzešly z úmyslného překroucení Písma. Ve
Starém zákoně v knize Malachiáše B~ odsuzuje kněze kteří
úmyslně vyučovali lid falešné nauce. IMal.2:8/. V N~vém zákoně Pavel soustavně varuje Timotea, aby s velkou pílí střežil své učení.
2. Přečtěte si ve své Bibli 1. Tm 6:3-5. Z tohoto místa
odpovězte na následující otázky.
al Které tři věci můžete říci o lidech, kteří učí falešné
nauce a nesouhlasí s Ježíšovými slovy?

.... ... ....... ..... ... .. .......... .... ... ..... . . ...
.
.......................... ....... .. . . ........... ... . . .. ... ..

bl Co si takový typ osoby myslí, že je zbožnost?

Ještě více znepokojuje ten fakt, že falešné učení může
vzejít ~ církvi. Duch svatý je přítomen, aby pomohl našemu
chápání, ale Boží děti jsou líné, nepozorné a lhostejné ke
studování Bible. Ti, kteří nestudují, jsou snadnými terči falešných učitelů, a ti jim řeknou to, co slyší raději než Boží
pravdu. Líná mysl a nedbalý postoj kladou překážky v cestě
Duchu svatému. Navíc, On. má pracovat s naší inteligencí. Komunikace je dvousměrná operace. Bůh nemůže něco zjevit, dokud
nemá někoho, komu by to zjevil, dokud nemá někoho'vkdo by usiloval o komunikaci B ním. Pavel řekl efezským křestanům: "Pak
už nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a strhovat větrem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost a prohnanost
klade svo~y."/Ef 4:14/
Křestané, kteří poctivě a usilovně hledají Boží vůli v pochopení duchovní pravdy, se musí velmi zajímat o věci výkladu~
teologie a nauky. Principy předvedené ve 3. a 4. lekci vám maJí
pomoci splnit to, co Pavel říká v 1. Tess.5:2l: "Všeho zkuste,
co je dobré, toho se držte." Při studiu musíte zvážit všechny
myšlenky, které se vám naskytnou. Jsou to myšlenky z Boha, anebo jsou to někdy výtvory vašeho rozumu? Musíte zkoumat své ~šlenky, abyste viděli, jestli jsou pevné. Principy výkladu JSou
opravdu jenom testy na upevnění a potvrzení pravdy a vyplenění
špatných myšlenek. Víru musí vyzkoušet bdělá,/stř~zlivá/, vykoupená osoba, která přic~ází ke Slovu se svym neJlepším úsudkem. Tento úsudek způsobuJe Duch svatý, který pak přináší pochopeni pravdy Izdravé nauky/.

~2~!2Yn!-!i!!~g
2. úkol: vysvětlit význam a důležitost

doslovného výkladu

•
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Doslovný výklad je význam opírající se o běžné nebo norm~lní použit~ jaz~ka, o běžný smysl slov. Obrazný jazyk je
vyraz označuJící Jednu věc použitý v názvu jiné věci. Pfivádí do mysli ,obrazy, které ilustrují jiné my~lenky.
Jazyk Je komplex~í a mě~ící se systém. Za léta používání nabyla slova vedleJších vyznam~ a významových odstvín~.
To, že Bibli musíme rozumět doslovně, neznamená, že studenta
strčíme do tuhého rámce a řekneme: "Těmto slovům m~že~ rozumět jen jediným zp~sobem." Ale tady musí být východisko. Toto východisko je normální zp~sob použití slov v přirozeném
běžném smyslu. Bible hovoří i obrazným jazykem, ale to je '
předmětem 4. lekce. I obrazná řeč závisí svým významem na doslovném smyslu toho, co představuje. Pán Ježíě ve svém vyučování často hovořil obrazně.
~ Zakroužkujte písmeno, za n1m! následuje pravdivá věta.
al Doslovný a obrazný znamená jedno a totéž.
bl Obrazná řeč potřebuje doslovný význam slov, aby mohla podat
tu myšlenku, kterou představuje
cl Doslovný význam je přirozené, běžné užití jazyka.

i£ Přečtěte si podobenství o koukolu IMt 13:24-30/ a Ježí~ovo vysvětlení tohoto podobenství /Mt 13:36-43/. Na tomto
základě odpovězte na otázky:
al JakÝmi slovy Ježí~ vykreslil samého sebe?
• • •• • •• •• • •• •• • •
bl Jakým slovem Ježíš zobrazil svět?
c/ Která fráze vykresluje

.......................

lidi náležející

ke Království?

• •• • • •• • • • • •• • • • • • ••• • • • • •••• • •• •• •••• • • • • • • • •• • • ••••• • • • •••

dl Které slovo vyk~esluje

lidi náležející

zlému?

........ ...................................................
~

J

Tyto'otáž'ky vám dávají dobrý příklad užití obrazné řeči.
IM~žete položit i několik svých vlastních otázek na to místo
cbrazné řeči a poznačit si jejich vypracování do sešitu, čistě
kv~li procvičení.1 Vidíte, že normální pochopení např. slova
"semeno" je rozhodně nutné, abyste pochopili, co tím Ježí~
ilustroval. To nás provází vždy při každém čtení. Celá komunikace se opírá o předpoklad, že ten, kdo poslouchá nebo ěte, bude rozumět tomu, kdo hovoří. Tak to určuje B~. On nechce svoji
zvěst před vámi ukrýt, ale chce vám ji zjevit. Proto nebudete
muset hledat v Písmu tajemné a skryté významy. Kdybyste to museli dělat, byl by z toho hrozný zmatek.Lidská představivost
by živě pracovala,v ničem by ne~lo poznat jistotu. Víra musí
být vyzkoušena nezávisle na tom, zda slovům dáváme nebo nedáváme jejich obvyklý význam •

j
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~ Doplňte do vět slova "doslovný /-ál" nebo "obrazný /-ál~
a/ Bibli musíte vyložit v jejím
smyslu jinak by
'
v ničem neAlo poznat její určitý význam.

..........

bl •••••••••• řeči Ježí§ užíval, aby dokreslil sv~ vyučová-

ní.
c/ Nemusíte v Písmu hledat mystick~ nebo skryt~ významy, protože Bůh ve sv~m Slově hovoří normálním, neboli
• • •••• • •••
jazykem.

----------~

Vztah celku

3. úkol: popsat tři zásady obsažen~ v užití Bible jako
souvisl~ho

celku

Nový zákon odhaluje Starý zákon
Domněnka musí být vyzkoušena novozákonním odhalením. Starozákonní učení tvoří historický podklad pro novozákonní učení.
Ze studia postupn~ho zjevování si pamatujete z první lekce, že
kv~li omezen~ho lidsk~ho chápání a hříšn~, sv~hlav~ přirozenosti m~že B.ůh zjevovat pravdu jen po malých částech. Ježí§ řekl:
/Mt 5:17/ "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Mojžíšdv zákon anebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit." Zjevení
Boha jako Spasitele v Novém zákoně je vrcholem Božího zjevení
se člověku. Všechny nauky Star~ho zákona musíme vidět ve světle konečn~ho a nejvyššího zjevení, Nového zákona.
~ Přečtěte si ve své Bibli 3. M 11:1-2~ Mk 7:17-19. Písemně vysvětlete, které z těchto učení je pro současnost správné a proč.
.
Písmo v kontextu: Opatrnost

při používání

"dokázaných"

text~

Domněnka. musí být vyzkoušena významem kteréhokoliv dan~ho úseku Písma ve vztahu ke kontextu: k odstavci, kapitole,
knize a jiný~ biblickým knihám.
"Dokázaný· text je verš, který lze citovat pro potvrzení
názoru anebo hlediska doktrinálního přesvědčení. Je to správné
v tom případě, kdy jste určili přesný význam verše, který citujete. Například, ve cvičení 6., Mk 7:17-19 se cituje jako
dokázaný text pro ~auku o tom,le je přípustné jíst všechna jídla. Jiný text, příbuzný této zásadě, je Sk 10:9-15. Text z ev.
Marka je Ježíšovo učení, objasněno Markovou poznámkou v závorkách ve verši 19. Místo ze Skutk~, které vypráví o tom, jak
Petr měl vidění mnoha nečistých zvířat, která se v prostěradle
spouštěla dol~, učí t~ stejn~ věci, avšak pouze jako ilustrace
prvotního vzkazu. Čtete-li pozorně tu kapitolu /kontext/, zjistíte že hlavní my§lenka spočívá v tom, že Petr má přijímat pohany'a nebát se přin~st jim evangelium. Jídlo je druhořadé hledisko.
Vzpomente si na uvážené rozumov~ otázky z poslední lekce.
"Proč je to řečeno?" "Proč je to řečeno zde?" Když tím má být
určena směrodatná doktrina anebo věčná zásada, kter~ ~y se.museli přizp~sobit všichni věřící, tyto otázky se stávaJí neJd~lež1těj§ími. Slovo je třeba chápat v bezprostředním kontextu
y
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a srovnat s celým Písmem.

lL ~řečtěte si poz~rně 1. Tes 5:19-22. Toto místo je odstavec, Jehož významem Je ztělesnění celé myšlenky. PozE8čte
si verše 19 a 20.
a/ Co je hlavním tématem veršd 5:19-201
• •• •• • • •• • • • • •• •• • •• •• •• • • • ••••• • • • • ••• • • ••••• • • • • •• •• • •• • • •

bl

Ve světle hlavního tématu tohoto odstavce
k jakému "druhu
zla" se vztahuje ono zlo, zmíněné ve 22. ~er§i?

•• • • • • •• • • • • • •• •• •• • • • • • • • • •• ••••• • • • • • •••• • •• • • • • • • • • • • • • • •
1. Tes. 5:22 je verš, často citovaný proto, aby "dokázal",
že se něco má nebo nemá dělat. Jiné verše Nového zákona přesně
~luví o otázkách určitého hříchu, který musí být odstraněn, ale
~ si myslím, že tento verš je nutno chápat v kontextu posouzení, jakými zpdsoby využívá církev dard Ducha svatého. Lepší
text pro dokázání toho, že Nový zákon učí posvěcenému a samostatnému loddělenémul životu, by byl Kol 3:5-6, který dává směrodatné přímé příkazy.
Předvídat

zjevení jedině v Písmu

Tentokrát je naše fráze na téma domněnky lnázorul trochu
pozměněna. Názor musí být formulován neboli vyvozen jedině
z Písma.
Zaznamenaná lidská minulost datuje několik tisíc let. Během této doby došla lidská inteligence k mnoha ušlechtilým myšlenkám. Dospěla také k mnoha chybným názordm, jako že člověk
zkou~al své okolí a zkoušel z toho udělat přiměřená vysvětlení.
Křestanská nauia se nemdže zakládat na díle inspirovaném člověkem. Celá křestanská nauka a teologie m~že mít jeden jediný
zdroj, a to Bibli. Boží pravdu m~žete nalézt pouze usilovným
snažením o správné pochopení Písma.
Nauka nem~že vzniknout z jiného zdroje než z Bible. Stejně tak nem~že jít až za to, co Bible s určitostí stanoví. V Bibli je mnoho nezodpovězených otázek. Mdžete mít hodně otázek,
ale B~ dal v Písmu všechno, co chce, abyste věděli. Ddležité
věci. Očekává, že je budet~ studovat a vyhledáte všechno, co
v Písmu je. Ale cesta křestana je také cestou víry. Rím 8:~5
uzavírá odstavec, který hovoří o budoucí naději věřících. Ríká, že "jestliže doufáme v něco, co ještě nevidíme, s trpělivostí na to očekáváme." Bdh má své vlastní d~vod1, proč některé informace do Písma dal a některé zadržel. Zdravé učení
se nemdže zakládat na dohadech.
S veškerou pravděpodobností se nebudete zaměstnávat for~ulováním doktriny v církvi. A přece, každý, kdo ~tuduje Pismo,
si svým zpdsobem vytváří své názory a mí~ění, ~.n~miž se ~ozdělí. Zapamatujte si, že nauka nemdže VYJí~ z J1ného ~droJe,
než je Bible a m~že jít pouze tak daleko, Jak daleko Jde Bible.
~ Spojte každé místo z Pisma s tím principem,
ilustruje.
1. Ř 8:25
aJ Nový zákon odhaluje Starý zákon
2. Mt 5:17
bl Pismo v kontextu
cl Předvídat zjevení jedině v Písmu 3. Mk 7:18

který
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4. úkol: vysvětlit 2 základní principy - jeden pro určení
doktrinální pravd¥ v Písmu a druhý pro to, jak
vést chování křestana
f~~ině z biblických

míst, která vyhlašují Boží vóli pro všechny

Všechno .v Bibli je Boží slovo. A všechno je pravda. Všechn~ z toho Je pro nás užitečné. Není však užitečné všechno ve
steJ~ých směrech. Určení doktriny nevede ktomu, že něco z Bible Je pra~da a něco ne. Avšak doktrinální pravda Iverše, které vyhlašuJí Boží v~li pro člověkal nám přinese užitek ve více
zvláštních směrech, protože od nás něco vyžaduje.
~ Přečtěte si 2. Jan 12, potom podle toho odpovězte na
otázky.
a/ Vyjadřuje tento verš pravdu?
• •• • • • •• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • •
bl Pokud ano, je to pravda, která by měla s vámi osobně nebo
se mnou osobně něco učinit?

......... .. ... . ..... .........
cl Napište vlastními slovy, co se zdá být vyjádřeno v tomto
verši.
..................................................
....... .. . ..................................................
al

~
Čtěte 2. Jan 9.
Vyjadřuje tento verš pravdu?

bl Pokud ano, je to pravdal

mnou osobně něco učiniti

....... . ............ ........
která by měla s vámi nebo se
.... .... ........ .. ..............

cl Je-li v tomto verši pro nás pravda, čím je naznačena?

• • • • •• •• • ••• • •• • • • • ••• •• • •• ••• • • • • ••• • ••••••• • • • • • • •• • • •• • • •

2. Jan. 9 se liší od 2. Jan. 12. Ten první verš prohlašuje věčnou. zásadu, která je dnes tatáž jako byla v době,
kdy Jan napsal tento dopis: "Kdo jde dále a nez~stává v Kristově učení, nemá Boha •.." Ten druhý verš je taky pravda,
ale neprohlašuje věčnou pravdu, která má dnes osobní d~sledky pro lidi. Tedy, nauka je určena těmi místy, která vyhlašují Boží v~li pro člověka v každé době.
Jedině učení podle Písma si směrodatně

zavazuje svědomí

Na začátku této lekce jsme definovali nauku jako podstatu
a obsah křestanské víry. Zvláštní částí tohoto obsahu je skupina příkaz~, které se přesně týkají každodenního ~ivota křestana. Vás a va~e chování je těžké oddělit. V křestanských kruzích je to, co m~žete děla~ nebo co nem~žete, obvykle předmětem
zájmu nebo diskuse. Někdy Je to ohraničeno kulturními zvyky,
které se nevztahují k.příkazům Písma.
Vaše osobní křestanské jednání by mělo být vymezeno čtyřmi
základními měřítky: Přímým příkazem, uváženým d~sledkem, věčnou
zásadou a svědomím.
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Přímý příkaz je zcela jasný. Co je přímo zavrženo v Písmu, to máme právo zavrhnout dnes. Následující cvičení vám
předvedou příklad.
~
Přečtěte
zavrženo.

si Ef 5:)-5. Vyjmenujte

to, co je výslovně

............. ...... .................. . . ............
..... ............... ........................................

Uvážený d~sledek není tak zcela jasný jako přímý příkaz
musí být vyvozen. Například, Písmo odsuzuje opilství. IViz '
1. Kor 5:11, 6:10; Ef 5:18, Gal 5:211 Z těchto míst m~žeme
usoudit, že zneužívání drog má být zrovna tak zavrženo protože zasahuje do normální funkce vědomí.
'
Věčná zásada je důležitá myšlenka, často méně jasná než
přímý příkaz. Jako příklad si přečtěte Ef 5:1-2.
12. Určete svými slovy, jak se dvě věčné zásady z Ef
5:1-2 přímo vztahují na vaše osobní jednání. /odpovězte i
do sešitul

....... ............... .... ................. ..... .
..... . .............................. ........................

Kdyl jsme probírali otázku o mase obětovaném modlám
/v 1. Kor 8. kl, viděli jste příklad jak věčné zásady, tak
svědomí. Rozdíl spočívá v tom, jakým zp~sobem se na to díváte. Z postavení Pavla vidíte věčnou zásadu: kv~li přizpůsobení se jiným. Co se jeho týkalo, jíst maso považoval v této
otázce za nic. Ale kv~li těm'ykteří byli okolo něho, a počítali si to za hřích, nejedl. Slo mu o to, aby neurazil někoho,
kdo to opravdu považuje za nečisté. ll. Kor 8:13/
i 1. Kor 8:10 vidíme, jak pracuje svědomí u slabší osoby:
"Nebot spatří-li někde tebe, který máš to poznání, že sedíš
u stolu v pohanském chrámě, zda se tím "nevzdělá" svědomí toho,
který je slabý, aby to jedl jako maso z obětí?" Je zajímavé si
všimnout, že pokud opravdu něco pokládáte za hřích /jestli to
je nebo není hřích, podle úrovně, kterou jsme prodiskutovali/,
a vy to proti svému svědomí uděláte! sku~ečně se to pro vás
stane hříchem. Ne kv~li samotnému č1nu, ~le kv~li duchu neposlušnosti.
~
Vyjmenujte čtyři oblasti, kdy si Písmo směrodatně
zavazuje svědomí. Ilépe řečeno "jak"/
• •• • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • •• • • • • • • ••• •

............................................................

~
Spojte každý druh Slova z Bible se správným tvrzením.
1. Určují chování lidí
sl Místa, která vyhlašuji
Boží v~li pro všechny lidi
2. Určují doktrinu
b/ Učení Písma, které si
zavazuje svědomí
3. Jsou to pravdy s vedcl Osobní vzkazy místního
lejší hodnotou
významu

E!~!!!£!~_E2Y~h~_~!§m~
5. úkol: poznat dva aspekty praktické povahy Písma
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Bible není určena k tomu, aby byla encyklopedií zajímavých informací. Není to vědecká kniha. Má jedno hlavní táma
které jsme již našli: Spasení skrze víru v Ježíše Krista.
'
Obsah Bible je vysoce výběrový, byl zvláště určen, aby podal
a nesl zvě~t o spasení. Dokonce co se týče Ježíšovy činnosti,
Jan napsal, že kdyby se mělo zaznamenat všechno1 ty knihy o
tom napsané by se nevešly do celého světa./Jan ~l:25/ Když
studujete Písmo, měli byste myslet na jeho praktickou povahu.
Obsahuje mnoho vedlejších informací, ale jeho hlavní pravda
je velice o§obní a praktická, jak být spasen, jak žít jako
věřící křestan, jek se rozdělit o evangelium.
~
Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivá věta.
al HUavním účelem Bible je přinášet informace
bl Bible obsahuje čistě záznam činnosti Pána Ježíše
cl Hlavním tématem Bible je vykoupení skrze Ježíše Krista
dl Praktická povaha Písma nám ukazuje, jak žít a jak sloužit.

QgE2!2992~~_~~_QQj~~g~nf
6. úkol: vysvětlit d~ležitost
ké zvěsti

správného podání Biblic-

Bible je skutečně kniha zvěstujíc~ záležitost života a
smrti! Hlásání Božího slova neznamená tukat někomu na uši zajímavými fakty anebo ukazovat, kolik toho znáte. To musí motivovat srdce plná lásky k Bohu a k jeho vzr~stající Církvi.
Bible obsahuje údaje absolutně nutné, aby je každý znal. Hovoří o věčné radosti anebo věčném trestu po skončení tohoto
krátkého života. Jedině Bible je tím místem, kde najdeme
správné údaje o Bohu a o věčném osudu člověka. Ve vaší moci
je vést lidi k Bohu v pravdě, anebo je taky zavést na zcestí
klamnými či nedbalými informacemi. Boží slovo musíme hlásat
v pravdě!
16
hlašo~a

Proč je tak d~ležité, aby byla biblická zvěst vys velikou pečlivostí?

...................................... ............ ..........
•

• ••• •• ••• • •• • ••••••• •

• • • • • • • • • • • ••• • •••• •• • •• ••••••• • • ••• ••

Odpovědi na otázky

8. aJ 2. Mt 5:17 " •••nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit."
bl 3. Mk 7: 18 " •••člověka nem~že poskvrnit nic, co do

cll. Ř

8:25

1. aJ 3. Nauka

9. aJ Ano
2.

bl Ne

něho vchází zvenčí."
" •••doufáme-li v něco, co ještě nevidíme,
čekáme na to s vytrvalostí.

bll. Teologie

cl 2. Použití Písma

cl Závěrečný osobní vzkaz těm lidem, kterÝm
Jan psal dopis.

al Je nadutý, i když ničemu nerozumí, libuje si ve sporech
a hádá se o slovíčka

bl Pokládají zbožnost za prostředek obohacení
10.

al Ano

bl Ano

cl Pro nás - slovo varování a útěchy

3. bl Obrazná řeč potřebuje doslovný význam slov, aby dokázala
podat myšlenku, kterou představuje.
cl Doslovný význam je přirozené, běžné užití jazyka.

ll. Smilství, nečistota, cha~tivost,
řeči, neslušné vtipy

nestydatost,

4. al Člověk, který zasel dobré semeno

bl Pole

uvolněné

cl Dobré semeno

dl Plevel

12. - Musím zjistit, jaký je B~, a všemožně se snažit být
jako On
- Své jednání musím prověřovat láskou, tak, jako Kristus
dokázal svou lásku
IMožno i jinými slovyl

5. al Doslovný

bl Obrazný

cl Doslovný

13. Přímý příkaz, uvážený důsledek, věčná zásada, svědomí
I V libovolném pořadíl
6. Ježíšovo NovozáKonúí ucení - ~e se mohou jíst všechna
jídla - se dnes uplatňuje. Je správné, protože Nový zákon
zjevuje Boží vůli člověku blíže než Starý zákon.
IMožno i jinými slovyl
14. aI 2. Určuje doktrinu
bll. Určuje chování lidí
cl 3. Jsou to pravdy s vedlejší hodnotou

7. aJ Dary Ducha

bl Zneužití dar~ Ducha

16. Protože věčný osud v nebi nebo v pekle u všelch lidí závisí na slovech Písma.
IMožno i jinými slovy

15. cl Hlavním tématem Bible je vykoupení skrze Ježížše Krista
,

dl Praktická povaha Pí&ma nám ukazuje, jak máme
sloužit

tí a

