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9. LEKCE
TEMATICKÁ METODA STUDIA

Tematické studium Bible pojednává o specifickém bib-
lickém předmětu. Hlavním tématem neboli předmětem Bible je
~pasení skrze krev Ježíše K~istaJ Starý zákon vysvětluje,
Jak se Bůh skrze Izrael sb11žil s naším padlým lidstvím.
Všechny izraelské svátky a oběti tak či onak ilustrovaly
přicházejícího Krista jako Spasitele. Přišel až v pravý čas.
Nový zákon je záznamemejeho příchodu. Vypráví o událostech,
které následovaly po jeho příchodu. Vypráví i o tom, co ná-
sledovalo v delším časovém odstupu. Jiná biblická témata
posilují a vysvětlují hlavní té~a.

V 8. lekci jste se dozvěděli, že v životopisném studiu
jsou tématy lidé. Ale kromě lidí jsou v Bibli i jiná témata.
V Písmu čtete o hudbě, o povoláních, zvycích, rostlinách,
zvířatech, o politice, o zeměpisu, o ~právných pravidlech ži-
vota, a o mnoha, mnoha jiných tématech, která jsou pro studium
stejně zajímavá jako cenná. Když se naučíte procesu tematické-
ho studia Bible, pom:že vám to k lepšímu pochopení Bible.

Obsah lekce
Úvod do tematického studia
Příklady tematického studia

Přírodní téma: Vrabeček
Teologické téma: Boží povaha
Návrhy k dalšímu studiu

Proces tematické metody studia1. krok: Seznam míst, kde se téma vyskytuje
2. krok: Setřídění do kategorií
3. krok: Prozkoumání kontextu
4. krok: Shrnutí každé kategorie5. krok: Porovnání shrnujících tvrzení
6. krok: Shrnutí uceleného náčrtu

Tematické studium epištoly Efezským
,Učely lekc.e

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:
_ definovat tematic~é studium Bible a vysvětlit, jak nás u

takového studia věci učí o vlastnostech
_ následovat proces načrtnutý v této lekci v aplikaci tema-

tického studia Bible na nějaké specifické místo v Písmu

Učební činnosti
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
2. Čtěte vlastní lekci a podle pokyn~ odpovězte na každou otáz-

ku, jakmile k ní dojdete.
3. Mnohé odpovědi budou vyžadovat v/íce mistal, niežkSátik~~chžeoddop~volit tato učebnice. Na všechno kromě ve m r y -

vědi/ budete potřebovat sv~j sešit.
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Vlastní lekce

Tematická metoda studia-----------------------
1. úkol: Popsat vztah mezi viditelnými a neviditelnými

věcmi v tematickém studiu Bible
Náš seznam biblických témat v první části této lekce za-

hrnoval jak viditelné, tak neviditelné. V Ř 1:20 najdeme vztah
mezi nimi, což je pro tématické studium Bible d~ležité: "Jeho
v.ěčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvo-
ření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají
výmluvu." Toto Slovo vysvětluje, že B~ stvořil celou přírodu,
která nás obklopuje, se záměrem, že skrze pozorování této příro-
dy se m~žeme dovědět o Něm samotném. B~ naplánoval usídlení
Izraele v Palestině /Dt 1:8/. On naplánoval i jeho stavebn{ma-
teriály /kameny, které po staletí trvají, aby svědčily o prav-
dě jeho slova/. Naplánoval přírodní zdroje, polohu jeho země,
dokonce i podnebí. B~h použil všech těchto věcí, aby dokreslil
pravdu své moci v přírodě.

Rané a pozdní deště, které zavlažovaly palestinskou úrodu,
byly jarní /pozdní/ a podzimní /rané/. Těchto deštó je v Písmu
použito jako významných ilustrací. /Viz Přís1. 16:15, Zach 10:1,
Jak 5:7/ Jakékoliv téma, o němž je zmínka v Bibli /anebo o něm
Bible pojednávál, se hodí k vašemu studiu. Toto by zahrnovalo
nejenom věci jako oděv, bydlení, potravu apod., ale také slova,
tzn. jak je určitých klíčových slov užito v Písmu. Vaše studium
by zahrnovalo témata, jako je víra, modlitba, druhý příchod Kri-
sta, a témata týkající se života křestana. Studiu~, jaké před-
vedete v posledním oddíle této lekce na epištole EfezskÝm, je
poslední~ typem jmenovaných témat. Je to studium d~ležitých strá-
nek křestanského života: příjemných slov.

lL Před pravdivá tvrzení napište P a před nepravdivá N.
al Bóh stvořil přírodu nahodile a neplánovaně.
bl Mezi Božími věčnými pravdami a viditelnou přírodou není

žádný vztah. . . .cl Bóh stvořil přírodu účelně a to tak, že ilustruJe Jak Je-
ho moc, tak duchovní, božskou povahu.

dl Rodný kraj pro Izraelský lid byl vybrán nahodi~e.
el Bóh dopodrobna rozplánoval a vybral Palestinu Jako rodnou

zemi svého Izraelského lidu.
fl Jak 5:7 užívá podzimního a jarního deště v Palestině k to-

mu, aby ilustroval cenu trpělivosti.
Ke každému z rózných biblických témat lze získat odlišné

množství dostupných informací. Pro některá.témata možná bude
bohatství informacíVjedné kapitole nebo v Jednom úseku Písma.
Pro jiná možná bude nutno sbírat informace z mnoha knih Star~ho
i Nového zákona abyste získali co nejplnější smysl studia. Cím
obsáhlejší nebo'zevrubnější studium, tím více ča~u zabere. Slyše-
la jsem o jednom člověku, který samostatně studuJe tém~ D~chad b
svatého s použitím celé Bible. Tento druh studia by UŽTv~ p~ o -
n'ch krokó jakých se vy naučíte užívat v této lekci. o o s,u-
dlum pravděpodobně zabere tomu člov~ku několikál:t ~n~bo ~éiia
život, záleží na tom, jak podrobně Je ~Yiric~~f~r;aci Ykteré lze
tematického studia bude zál:~eténaimnp~eje~e u toho st~ávit.najít, a na množství času, er s
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2. Zakroužkujte pís~eno, za nímž následuje správné do-
končeni věty~ Délka tematického studia závisí na
al délce knihy, v němž jsou zmínky o daném tématu.
bl množstvi informaci, které lze o daném tématu najit.
cl množstvi času, které student chce strávit studiem daného

témata.
A dále, ucelené studium je mnohem snadněj~i, máte-li při-

stup k biblické konkordanci anebo k biblickému slovníku. V těch-
to knihách jsou slova a témata z Bible seřazena podle abecedy i
s jejich odvolávkami na biblický verš. Toto by vám pomohlo u~e-
třit čas při hledání všech míst, kde je zmínka o daném tématu.
Máte-li někdy k dispozici takové knihy, použijte je. Avšak urči-
té téma lze studovat i bez takových pom~cek.

Popravdě řečeno, v kratšim tématickém studiu je lepší sa-
mostatně číst a pátrat po tom, kde se vyskytuje téma, které si
přejete prozkou~~t~ Je to pravda, protože při samQ~t~tném čteni
najdete nejen PR]ME odvolávky k tématu, ale i NEPRIME. Přimé
odvolávky jsou ty, které skutečně obsahují specifické slovo ane-
bo frázi, kterou hledáte. Nepřímé odvolávky se vztahuji k námětu
anebo hlavní, všeobecné myšlence vašeho tématu. Tyto nepřímé od-
volávky jsou d~ležité pro kompletnější pochopení vašeho tématu.

h Za definicí přímé' odvolávky napište slovo "přímá",
za definicí nepřímé odvolávky napište slovo "nepřímá".
al Odvolávka, která naráží na námět nebo hlavní, všeobecnou

myšlenku tématu - ••••••••••••••••••••
bl Odvolávka, která obsahuje specifické slovo nebo frázi,

kterou hledáte - • • •• ••• • • •• • • • •• •• •••

~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje správné tvrzení.
a/ K tematickému studiu Bible musite mit i jiné knihy s biblic-

·kými odvolávkami.
bl Knihy jako Biblická konkordance a Biblický slovnik mohou

pomo~i při tematickém studiu, ale nejsou nezbytně nutné.
cl V te~ickém studiu Bible budete hledat pouze ta mista, kde

je dané téma přímo uvedeno.
dl V tematickém studiu Bible budete hledat všechna místa, kde

je přimá či nepřimá zminka o daném tématu.

~tf~!~g~_!~~~!~£!~hQ_~!~g~~
2. úkol: Popsat věci a vlastnosti jako témata biblického

studia a dát přiklady každé z těch dvou kategorií

Přirodní téma: Vrabečc1
Když jste četli Ř 1:20, viděli jste, že Bůh naplánov~l pří-

rodu tak aby dávala ponaučeni lidskému rodu. Ten nepatrny vra-
beček an~bo ptáček podobný vrabci, který je tak častý okolo domů
v zahradách po celém světě, je v Písmu mn~hokrát.'p~uži~ pro do-
kreslení pravdy. Znalci říkají, že slovo vr~bec Je p~ekla~
hebrejského výrazu "tzippor", který se zdá byt souhrnnl~ 80Jm~m
pro všechny ~alé ptáky anebo p}ákY d~U~~ ;~~~~~;á~á;:-star~: zá-
probádat, naJdete t~;~o~;~~o ·~k~e"~~abec~. Někdy se objevuje ~a-
~~n~p;á~: ~:~~c~~l~Piceft. Od~ovídajici řecký výraz se vyskytuJe
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dv.akrát v Novém zákoně. Těchto malých ptáčků Písmo používá
k ilustraci, jak velice se B~ stará o své děti. Srovnejte
Mt 10:29-31: "Neprodávají se dva vrabečci za haléf? A ani je-
~en z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak
JSou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte
větší cenu než mnoho vrabečků.··

Bůh má zájem o vrabečky. Oni jsou součástí jeho stvofení.
Jak je to životně důležité pro každé Boží dítě, cele důvěřovat
a věf~t péči Nebeského Otce!

Zal~ista používá malého ptáčka jako dokreslení smutku a
samoty./Z 102:8 E. P.I "•••jsem jako ptáče, jež na střeše osamě-
lo." Tito maličcí ptáci jsou známi tím, že se slétnou do hejna,
tropí hluk a štěbetají. Aby pisatel vykreslil své hoře, dal do
protikladu normální okolí ptáčků a jednoho osamělého ptáčka na
střeše.
Teologické téma: Boží povaha

Následující osnova tematického studia se podobá tomu dtu-
hu osnovy, kterou si uděláte z knihy Efezským do sešitu. Ted si
jen čtěte tuto osnovu a vyhledejte zmíněné verše. Poznamenejte
si pozorování za každý verš. Všimněte si souhrnného tvrzení na
konci. IVšechny verše jsou z knihy Abakuka./

VERŠ POZOROVÁNí
1:2 Abakuk volá k Hospodinu, ale Hospodin

dá. Je-li Bůh spravedlivý, co znamená
ní s odpovědí? Ze Bůh odpovídá jednou
čas.
Bůh pracuje, povolává Kaldejce. K čemu to vede
v ohledu na náfek Abakuka? K tomu, že Bůh odpo-
vídal dfív, než k němu Abakuk volal.
Bůh je od počátku. Bůh je svatý, věčný. Je ochrán-
cem proroka Abakuka.
Boží oči jsou příliš svaté, aby se dívaly na ~lo.
B,~ nemůže spočinout svÝm zrakem na lidech, kte-
fí páchají zlo.
Abakuk očekává odpověd od Hospodina. Co to v so-
bě zahrnuje? Že Bůh je věrohodný.
Bůh musí být nejzazším koncem všeho úsilí.
Známost Hospodina naplní celou zemi.
Bůh je ve svém svatém chrámu. Je hoden cti.
Bůh je svatý a plný nádhery.
Hospodin je mocný.
Bůh má zájem o spasení lidí.
Blllije silný.

neodpoví-
to otále-
a v pravý

1:5-6

1:12

1:13

2:1

2: 13-14

2 ::20
3:3
3:5-6
3:13,18
3:·19
Shrnutí: Bůh je svou povahou osobní, věčný, svatý a spravedli-

vý. Je nejvyšší mocí, čest~ý v rozsudku, trpělivý ve
vykonávání spravedlnosti, Je Spasitel.

Návrhy k dalšímu studiu
Ve dvou pododdílech této lekce, které jste právě pfečetli,

hů tematického studia. Jak vidíte, dost semáte příklady dvou dru
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md sebevliší, i když oba pojednávají o specifickém tématu.
První.príklad, krátké studium o vrabečcích, reprezentuje mno-
ho zaJímavých témat, j~k je lze najít v oblasti přírody. Ros-
tlin, ~vířat a kamen~ Je někdy v Bibli užitovjako ilustrací,
někde Jako symbol~. Někdy se tyto pojmy zaměnují ale my vy-
tyčíme rozdíly mezi jejich užitím, takže nám to pom~že lépe
porozumět Bibli.

Ilust~ace pravdy zobrazuje pravdu takovým zp~sobem, který
lze snadněJi pochopit. Hořčičná rostlina je příkladem takové
situace. Hořčice je známa tím, že z malinkého semínka vyroste
neobvykle rozložitá rostlina, proto jí Ježíš užil k ilustraci
pravdy o Nebeském království IMt 13:31-321 a crvíře IMt 17:201.
Symbol je něco, co zastupuje něco jiného. Symbol má jednu nebo
více vlastností, které připomínají tu věc, místo níž stojí.
Například - Dan 2. k. - "zlatá hlava" byla odhalena jako symbol
samého krále Nebukadnesara Iv. 38/. U Dan 8:1-8 beran a kozel
symbolizují království a krále, kteří měli přijít.

Při studiu témat tohotQ typu budete postupovat stejnými
kroky, jaké jsou načrtnuté v dalším oddíle této lekce. Navíc
si budete zvláště zaznamenávat ty vlastnosti tématu, které ho
umožní použít jako ilustrace pravdy nebo symbolu něčeho jiného.

lL Zamyslete se nad následujícími tématy. Přečtěte si
u každého biblický verš. Napište vedle něho, je-li symbolem
nebo ilustrací.
a! Mravenec IPř 6:6-8/

• • •• • • •• • • •• •• • •• • • • • •• • •
bl Beránek IZj 6:1,3,5,7/ •• • ••• •• • • • ••• • • •• •••• •
c/ Kobylky /Nah 3:15/ •••••••••••.•••••••.•••••••
dl Medvěd /Dan 7:5~171 •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • •• • • ••

K těmto tématům již zmíněným v této lekci: některá témata
z přírody zahrnují i světlo, vodu, zrní, byliny Ijako kmín -
Mt 23:23/ a mnoho jiných.Druhý příklad tematickéh~tudia, který jste četli - Boží
povaha - pojednává spíše o vlast~ostech ne~ o věcech. Další
vlastnosti které lze probádat, JSou: naděJe, láska, víra,
odpuštění, 'pokání, věčný život a jiné, o nichž přemýšlíte.

~ Zakroužkujte písmena, za nimiž následují správná tvrzení.
al Náměty z přírody jsou často v Bibli použity jako ilustrace

nebo symboly.
bl Témata, která jsou spíše vlastnostmi než věcmi, se často

používají v Bibli jako ilustrace nebo symboly.
cl Biblické náměty pr~ možné studium jsou dost omezené.
dl Biblických témat pro možné studium je mnoho, jsou r~zná.

lL Vyjmenujte čtyři nebo pět námět~, které myslíte, že
lze studovat, a jež js~e dosud v této lekci neuvedli.

Proces tematického studia-------------------------
3. úkol: vyjmenovat a vysvětlit šest kroků tematického

studia
1. krok: Vytvořit seznam míst, kde se téma vyskytuje

V tomto kroku uděláte textovou osnovu podobnou té, kterou
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jste dělali v předchozí lekci u studia životopisu. Musíte si
vybrat téma. Potom si vyberete knihu nebo úsek z Písma Inebo
několik úseků/, v kterých najdete podklady příbuzné tématu
které jste si vybrali. Ctete Písmo s tužkou a papírem po r~-
ce. Měli byste si rozdělit papír na dva sloupce, jak jste si
toho všimli u osnovy Boží povahy. Vlevo je sloupec veršů a
vpravo sloupec vašeho pozorování. Pokaždé, když při čtení na-
razíte na nějakou informaci o svém tématu, napíšete si biblic-
ký verš /tj. označení knihy, kapitoly, verše/ a vedle toho in-
formaci, kterou jstdnašli. IMezi větami si vynechte místo pro
dodatky z pozdějšíhJ pozorování./ Možná najdete přímou odvoláv-
ku k vašemu tématu Ikde se skutečně používá toho slova, které
jste vybrali/, nebo i nepřímou odvolávkuyk vašemu tématu /dává
pouze nám~t ~bo všeobecnou myšlenk~/. At přímé nebo negří~é,
VY J~ SES TAV Il~ DO SEZNAMU V TOM PORAD t, JAK SE OBJEVUJ! VSECH-

.NA MÍSTA S VAS!M TÉMATEM V PísMU. .
~ Z předchozího odstavce si opište do sešitu tu část po-

slední věty, která je tiskacím písmenem. IJe to 1. krok.1
Je-li ta nalezená informace přímou odvolávkou vašeho té-

matu, jednoduše ji napíšete vedle označení verše z Písma. Je-li
to, co jste našli, nepřímou odvolávkou, napíšete si ji až za
otázku: "Zahrnuje to něco, co by se týkalo mého námětu?"
Vždycky si pamatujte, že při studiu Bible je vždy s vámi Duch
svatý, aby vaší mysli odhalil své pravdy. Nezáleží na metodě
biblického studia, k Písmu musíte přistupovat s postojem mod-
litby a s otevřenou, vnímavou myslí. Boží slovo nikdy nestudu-
jete sami! Bůh je s vámi.Pozn.: Jestli €i nejste jisti informacemi, které jste do-
posud přečetli, vratte se a znovu si propracujte toto učebni-
cové studium.
2. krok: Rozdělení do kategorií

1. krok vám nařídil sestavit seznam míst, kde se v Písmu
vyskytuje vaše téma, v tom pořadí, jak jsou uvedena v Písmu.
To znamená, že váš první seznam obsahuje místa z Písma tak, jak
následují v ~extu. Váš úkol bude nyní prozkoumat všechny infor-
mace, které J~te o svém námětu objevili, s tím, že si všimnete,
jak lze tyto údaje logicky anebo uváženě spojit dohromady. Jak
se na ty údaje podíváte, hned vám samy navrhují, jak je rozdě-
lit do kategorií. Např í kLad ," bude-li vaším téma tem zařízení
Chrámu, mohli byste své informace rozčlenit podle jednotlivých
oblastí chrámu, tyto oblasti by sloužily jako kategorie. Kdyby
vaše téma pocházelo z přírody, vašimi kategoriemi by ~ohly být
různé způsoby užití tohoto tématu v Bibli. Jaké druhy informa-
cí jsou dány o tomto námětu? Dokresluje nějakou pravdu? Symbo-
lizuje něco jiného? Historická témata by navrhovala kategorie
podle času: začátek, střed a konec časového období. Každé téma
pravděpodobně bude mít dvě nebo více kategorií, podle nichž se-
třídíte údaje, které jste našli. y

Druhý krok teqy může být stanoven takto~ KLAíSIF~01vVAT KAZ-
DÝ VÝSKYT DANÉHO TEMATU PODLE ZPcrSOBU JEHO UZIT • POUZ AT KA-
TEGORIí KTERÉ VYCHÁZEJÍ PŘÍMo Z NALEZENÝCH PODKLADU. Když se
dostanete v oddílu aplikace k ep. Efezs~ým, budete hledat př~:
klady tématu které se týká těch slov, Jaká Bůh rád slyší. ZJ~-
stíte že Pa;el často dává protiklad v jedné větě: "Nemluvte
tak,.: ••ale říkejte radši toto •••" Když si poznamenáte několik
těch veršů, váš rozum začne myslet v pojmech dvou hlavních
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kategotií tohoto částečného tématu. Va~e kategorie by mohly
bý~: "~patná slova" a "Správná slova", nebo "Bohaprázdná slo-
va a Slova, která Boha těší". Koncová osnova se rozlomí do
čtyř nebo pěti kategorií, ale ty budou příbuzné těm dvěmana které přijdete hned. '

~ Opi~te si z tohoto odstavce dvě věty, které shrnujídruhý krok.
10. Účelem druhého kroku procesu tematické metody biblic-~ého studia je vždycky

81 zařadit do seznamu každý výskyt tématu v Bibli, jak ho
najdete

bl seřadit své informace do logických kategorií
cl seřadit své informace do kategorií podle času.
3. krok: prozkoumání kontextu

V 1. lekci jste se dozvěděli, že kontext znamená "v~echna
slo»a obklopující to jedno slovo, které bereme v úvahu". V tom-
to kursu jste také poznali d~ležitost pozorného sledování při
studiu Božího slova. ). krok podrobí zkou~ce vaše pozorovací
schopnosti. Budete mít seznam všech míst výskytu vašeho tématu
ll. krokl. Budete je mít roztříděn~ do několika kategorií podle
zp~sobu jejich užití 12. krokl. Ted budete nejen číst ty ver~e
nebo věty, kde je zmínka o vašem tématu, ale i ty verše, které
je obklopují, abyste měli jistotu správného významu, určeného
Duchem svatým.

Při čtení kontextu Itj. blízkých větl možná potřebujete
něco upravit anebo něco přida~ ~e svému g~vQdnímu~ozotování.3.vKROK ~040M JE PO~ORNÉ PROaADANf IANALYZA/ ROZN~O UZ1T!
VASEHO NAMETU, KTERE BERE V ÚVAHU KONTEXT. Vidíte-li nějaké
změny anebo dodatky k vašemu původnímu sledování, napište je
do osnovy v 1. kroku.

~ Co to znamená kontext? ••••••••••••••••••••••••••••
•••• •• •• • • • • •• • • •• • • •• ••• • •• • • • • ••• • • • ••• •• • • •• • • • • •• •• • • •• •

12. Ke každé větě napi§te, který je to krok, zda 1., nebo
2., nebO 3.
al Přečíst okolní ver§e tam, kde je zmínka o va~em tématu, aby-

ste získali správný význam. .• •• •• • ••• ••• •• • • • • • • • ••••• •• • •• •
bl Sestavit seznam věech míst, kde se vaěe téma vyskytujetvrzení do ••••••
cl Setřídit seznam podle navzájem příbužňy-čh\kategorií •••••••••

i. krok: shrnutí každé kategorie
Shrnout znamená podat údaje kratším, zhuštěným zp~sobem.

Znamená to - méně slovy zachytit podstatu.význa~u. .' ¥Ve 4. kroku si přečtete všechno, co JS~~ S1 poznač111 pri
sledování za každou skupinu Ineboli kategor11/ a každ~u shrne-
te do co nejstručnější formy. Například - předpokládeJme, že by
va~ím tématem byla ovce. Vá~ seznam ver~ů v prvním kroku bude
ve druhém kroku seskupen do kategor~í podle u~ití. IV prvním /
kroku by to byl dlouhý seznam, vždyt v Písmu Je hodně o ovečkách.
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Ji~ými slovy - měly by být seskupené ty verše, které si jsou
něJak příbuzné. Některá záhlaví, jak je možná vyberete pro
verše o ovečkách, by je pravděpodobně popisovala jako zvířa-
ta. Například.- "Dobytek", nebo "Charakter a zvyky ovcí".
Také byste neJspíše našli verše, které ukazují ovečky jako
oběti, symboly a ilustrace Božích lidí. Ježíš nazval sám sebe
Dobrým pastýřem IJan 10:11/. Vaším třetím krokem by bylo pro-
zko~ma~ kontext každého verše, abyste získali jeho úplný, prav-divy vyznam.

Vaším čtvrtým krokem je shrnutí každé kategorie. Jsou-li
vašim tématem ovce, stručně stanovíte všechno, co se týká ove-
ček jako zvířat. Totéž uděláte pro ty verše, které hovoří o
ovcích jako o obětech. Shrnete všechny informace o ovečkách
jako symbolech, potom shrnete vš~chny způsoby. jak oiečky do-
kreslují b~~lickou pravdq. CTVRTY ~ROK ZNAMENA ZA K4ZDOU K4-
TEGORII VAS! OSNOVY PROVEST SHRNUT! POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V PRED-CHozíCH KROcíCH.

~ Shrnout znamená: •
al sestavit časový přehled
bl vysvětlit význam
cl stanovit ve stručné formě

~ Ve čtvrtém kroku tematické metody studia budete:
al sestavovat seznam míst, kde se té~a vyskytuje
bl zkoumat užití tématu s přihlédnutím ke kontextu
cl provádět shrnutí každé skupiny tematické osnovy.
5. krok: srovnání souhrnných tvrzení

5. krok není krokem psaní, ale PROHLíŽENí A pŘEMÝŠLENí.
Je čas pouvažovat, co vyšlo z vašeho studia. Je čas se zamy-
slet nad pravdou, kterou jste spatřili v Písmu. Je zde chví-
le, kdy se zbožně zamyslíte nad všemi získanými informacemi,
s tím, že umožníte Duchu svatému, aby vám pomohl uvidět všech-
ny podrobnosti a jejich vztah k celkovému působení veršů.

Při prohlížení a sledování u pátého kroku se rozhodnete
pro nejlepší uspořádání kategorií v tématickém studiu. V prv-
ním kroku jste sestavili seznam míst, kde se téma vyskytuje,
v takovém pořadí, jak šla za sebou ve studovaném úseku. Když
už máte shrnutí za každou kategorii, zdá se lepší mít jednu
kategorii před anebo za jinou, a to kvůli časovému sledu nebo
kvůli relativní důležitosti. Možná si budete chtít dát tu nej-
důležitější skupinu na konec.

~ Před pravdivá tvrzení napište P, před nepravdivá N.
al V prvním kroku sestavíte seznam míst, kde se vaš~ téma

vyskytuje, tak, jak na ně přijdete v Písmu.
bl Ve čtvrtém kroku se díváte a přemýšlíte, nepíšete •.
cl Pátý krok není v prvé řadě písemná záležitost, ale Je

to krok zbožného prohlížení a pře~ýšlení.
dl Druhý krok zahrnuje seznam míst, kde se téma vyskytu-

je v takovém pořadí, jak se objevují v textu.
el Ve'druhém kroku se ty verše, které jsou spolu ~zce spja-

ty, seskupí pod určitá záhlaví do tzv. kategorlí:.
fl Ve třetím kroku pozorně studujete každou kategorll se

zřetelem ke kontextu. .gl Ve čtvrtém kroku provádíte shrnutí za každou kategoril.
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16. Napište si do sešitu stručný seznam prvních pětikrok~ tematického studia.
6. krok: shrnutí celého náčrtu /osnovy/

V 6. kroku,se ,vš:chny poznatky vážou dohromady. Vyvozuje-
te závěry pomocl vys~~žné~o ~vrzení, kt:r~ zahrnuje sjednoce-
ní za každou kategorll. Vystlžné shrnutl Je výsledkem vašeho
přemýšlení a rozjímání, 15. krokl. V tomto závěrečném kroku
slučujete, neboli skládáte dohromady z vašich souhrnných defi-nici jedno vódčí tvrzeni.

Musíte však mit na zřeteli dvě varování. Za prvé - vyhnout
se přílišnému zobecněni. Zobecněni je jasný, souhrnný závěr .
pravidlo, nebo tvrzení, které není podrobné, ale dá se všeobec-
ně aplikovat. Při provádění shrnutí Pisma je snadné "nechat se
unést" nádhernými vhledy do Písma, a vytvořit taková tvrzení,
k~erá zacházejí příliš daleko. Vyvozujte své závěry pouze do
té šiře, jakou připouští Pismo. Nezkoušejte říkat vice nebo
méně, než říká Písmo.

Za druhé la to je spjato s prvním varováním/to mějte v my-
sli příkazy Písma. Jsou dva druhy přikazó : implicitní Isamo-
zřejmě předpokládané, pochopené, nebo nutně vedouci k určité-
mu závěru, není to však přimo vyjádřenol, a explicitní Ivýslov-
né, přímo stanovenél. Písmo nás ohraničuje oběma zpósoby. Bible
přímo stanoví mnoho věcí. Přímé příkazy nás omezují, protože je
nemůžeme měnit, jak se nám to hodí. Bible omezuje naše závěry
i svým nepřímo vyjádřeným učením, myšlenkami, které jsou samo-
zřejmě předpokládané, ale ne přímo stanovené. Když je v Písmu
něco vyjádřeno nepřímo, móžete říci, že je to samozřejmě před-
pokládáno. Ale vy se tomu musíte přizp~sobit, i když jiné ver-
še této věci přímo nevyučují.

~ Velice stručně si napište do sešitu, co se provádí
v šestém kroku.

~ Napište vedle každého tvrzení, zda vyjadřuje implicit-
ni anebo'explicitní příkaz.
e! Myšlenky jsou samozřejmě předpokládané, ale ne přímo stano-

vené. ......................
bl Myšlenky jsou přímo stanovené •••••••••••••••••.•••••••••

~ Která dvě varování musíte sledovat při sestavování
závěrečného souhrnného tvrzení? Napište je do sešitu.

~~~~!~£~~_~!~£!~~_~E~~!Q!~_~f~~~!t~
4. úkol: provést tematickou osnovu z Ef 4.,5., a 6. ka-

pitoly na téma "Příjemná slova".
K tomuto oddílu lekce budete potřebovat svůj sešit a

Bibli. Zde předvedené učební činnosti vám pomohou aplikovat
šest kroků procesu tematického studia. Budete pracovat s ep.
Efezským, 4., 5. a 6. kapitolou. , .Pozn.: Je velice důležité vypracovat CVlčeni nezávlsle,
dřív, než se podíváte do odpovědíl Aby vaše poz~atky byly správ-
né nemusí být přesně takové, jako v této učebnlci. K~yž ~i na
zá;ěr srovnáváte své odpovědi s našimi, klidně něco prideJte
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k svým poznatkům, anebo je jakkoliv podle svého přání upravte
ale zkuste se co nejvíce vyjadřovat vlastní~i slovy a podržet'
si v paměti své vlastní vhledy. Naším cílem je abychom vám
pomohl~ odvážně a s jistotou studovat Boží slo~o. Bůh k nám
mluví Jako k jednotli¥cům. K vám bude mluvit zrovna tak jistě
jako mluvil k jiným~ Cím více budete studovat, tím větší roz-
hled získáte. Klíč Je ten - věnovat čas metodickému studiu.

Tématem tohoto studie je "Přijatelná /neboli příjemná/
řeč". Téma jsme vzali ze Zalmu 19:15: "Kéž se ti líbí řeč mých
úst, i ~~J o č:m rozjímám,v srdci, Ho~podine, má skálo, vykupi-
teli m~J. V llstu Efezskym Duch svaty použil apoštola Pavla,
~by ~ám dal ví~e p~dr?bností o tom, j~ký druh řeči je Bohu pří-
Jemny. /Také zJev~Je ~ některé druhy reči, které Bůh nepřijme/.
Jste-li zvědaví, Jak Je toto téma důležité pro ducuovní život
pomyslete na to, co říká Jakub: "Jazyk je jako ohen •••svět zl~
mezi našimi údy, ••• jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí."/Jak 3:6 8/
Co se dál týče jazyka, přečtěte si celé místo z Jakuba /3:1-12/
cr. tomto předmětu. V tomto úseku jazyk samozřejmě symbolizuje
slova, kterými promlouváme. Je zřejmé, že jedině tehdy, když
jsme učiněni novým stvořením v Ježíši Kristu /a v poslušnosti
ho následujeme/, se jazyk může stát Bohu příjemným.

Vaše první příprava k prvnímu kroku je: rozdělit asi tři
listy v sešitě vždycky na dva sloupce,~širší sloupec vpravo.
Do hlav~č~y levého sloupce napište VERS a do pravého sloupce
POZOROVANI. Nyní si s tužkou v ruce přečtěte Ef 4, 5, 6. Jak-
mile narazíte na nějaký verš týkající se tématu slov, napíšete
si jeho označení do sloupce veršů a jeho pozorování do pravého
sloupce. Je-li tento verš přímým ustanovením, jenom si napište
své pozorování a pokračujte dál. Je-li verš nepřímým ustanove-
ním, napište své pozorování až za otázku: "Zahrnuje to něco,
co se týká řeči?" Pak si zkuste na svou vlastní otázku stručně
odpovědět. Některé z dalších kroků vám dají příležitost k úvaze
a rozjímání, neztrácejte tedy příliš mnoho času u tohoto bodu
tím, že budete vytahovat z textu každý kousíček významu. To mů-
žete udělat později. .Určitě si znamenejte příklady nepřijatelných slov steJně
jako příklady slov příjemných. Mohou učit příjemné pravdě pomo-
cí kontrastu. Má-li jeden verš jak pozitivní, tak n~g~tivní my-
šlenky, rozdělte jej na část "a" a "b", abyste rozllšlli tyto
myšlenky.

20. První krok. Sestavte seznam všech míst, kde se vysky-
tuje téma slov, z Ef 4, 5, 6. /Tak, jak jsme právě vysvětlili./

Až ukončíte čtení a osnovu /nutné pro vykonání předcháze-
jícího cvičení/, srovnejte svůj náčrt ~ prvního kroku s tím, _
který je navržen v oddíle odpovědí. Ted, ve druhém kroku us~o
řádejte všechny body, které jste našli, do významové řady, Je-
'ímž východiskem bude "užití". Příbuzné odstav~e seskupíte tak,
~b dávaly kategorie. U téměř každého souboru lnformací bud~
ví~e než jeden logický způsob seskupení myšlen~k do kategorlí~
takže celek lze jasněji pochopit. Ukážeme vám Jeden navrhOV~ny
způsob setřídění těchto podkladů. Jiné způsoby by seémo~~l ~-šit ale nejsou nutně špatné. Jestli chcete radši sv z av
load is / užijte jich! IPro odpovědi na šest dalších,cvičení,
druh~hoYk~okU si vezměte samost~tnÝvlist papíru v sešltě. Mezl
každou odpovědí vynechte alespon 5 rádků.
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xl 21. Pozorně si přečtěte Ef 4:14 a 5:6. Ja~ je společná

my~ enka těchto veršu? Napište do sešitu odpověd.
22. Vymyslete pro tyto dva verše krátký nadpis. Napištejej.

~ Přeč!ěte si Ef 4:11-12. Toto místo je zvláštní ka-
tegor~í, nebot hovoří o lidech, kteří promlouvají Božím slo-
vem, ,aby zbudovali Kristovo tělo. VYmyslete krátký nadpis
ktery byste těmto veršům mohli dát. Napište jej. '

24. Přečtěte si a srovnejte následující verše: Ef 4:25a
4~2~, 4:298, 4:30, 4:31, 5:3, 5:4a, 6:4a, 6:9. Určete, jak '
s~ JSou tyto verše příbuzné a napište k nim vhodný nadpis.

~ Přečtěte si Ef 4:2, 4:15, 4:25b, 4:29h 4:32 5:3
5:l9a~:33, 6:2, 6:4b, 6:7. Určete a napište p;o ně ~áhla~í
které by ukázalo, jak jsou si tyto verše navzájem příbuzné. '

26. Čtěte Ef 5:4b, 5:l9b, 5:20, 6:18. Všimněte si, jaký
druh slov tyto verše vysvětlují, a komu je to určeno. Potomk nim napište vhodný nadpis.

Na základě vypracování předcházejících cvičení byste měli
mít stránku s pěti nadpisy neboli kategoriemi, které se podoba-jí těmto lve stejném pořadí/:

ŠPATNÁ SLOVA NEMÁME POSLOUCHAT
TATOvSLOV~ JE TŘE~A SLY~ET v ,
Z NASICH VST NESMI VYCHAZET SPATNA SLOVA
P~ÍJEMN~ HEČ MEZI SEBOU NAVZÁJEM
PHLJEMNA SLOVA K BOHU

Ted ve třetím kroku se vrátíte k doslovnému náčrtu, který jste
udělali v prvním kroku. Přečtěte si každý verš tohoto seznamu
stejně jako jeho kontext Ipředcházející a následující veršel.
Do sloupce pozorování napište dodatečné náhledy, které jste
získali z kontextu těchto veršu.

Jakmile začnete pracovat s texty, které jste si vybrali,
je velice duležité lnout k tomu, co Písmo skutečně říká o tom-
to tématu. Jdete-li až za to, co text skutečně říká, nejste
čestní. Daleko víc, vy musíte správně vyložit to, co Písmo sku-
tečně říká! Slyšeli jsme jiné hlasité názory, které se opravdu
neopírají o Boží slovo. Když začínáte vykládat Písmo, je život-
ně duležité nikdy nepřinášet do svých tvrzení předpojaté myšlen-
ky. Zjištujete-li že Bible nesouhlasí s vašimi předchozími my-
šlenkami, budete muset prohledat Písmo a zjistit, kde chybuje-
te. Vaším úkolem je vyhledat, co říká Bible, a přilnout k tomu.

~ Nyní si přečtěte Ef 4:17-24, .část kontextu verš~ 4:14.
Tak jak jste se tomu naučili ve dříVěJšíCh lekcích, dáveJte
Bibli otázky! Zde máte některé navrhované otázky. Odpovědi si
napište do sešitu anebo do seznamu k prvnímu kroku, pokud tam
máte volné místo.
al Jací jsou ti podvodnici?
bl Proč jsou jejich slova jako třtiny, které se klátí ve větru,

plná chyb? ,cl Proč jsou takovým nebezpečím pro Bož~ dítě?
dl Jaká moc vám pomuže hovořit to, co je Bohu příjemné?
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. Tímto zpusobem pokračujte, zkoumejte každý verš a vyji-
m;Jte z eožího slova tolik podrobnosti a významu, kolik jen
mužete. Cím více času nad tím strávíte, tím kompletnější bu-
de stud~um.

Ted, ve čtvrtém kroku, si připravíte souhrnné tvrzení
za každou z pěti kategorií, které jste formulovali ve druhém
kroku. Pamatujte si, že shrnutí začleňuje všechny důležité
body, stanoví je co nejstručněji. Napište svá vlastní shrnutí
dřív, než se na ně podíváte do oddílu odpovědí •

.~ Napište to shrnuti za každou kategorii do seši!u tam,
kde Jste vypracovávali cvičení druhého kroku. INezapomente při-
tom pracovat i s osnovou z prvního kroku, abyste měli na zře-
teli všechny verše a celé pozorováni u každé kategorie.!

Ted, v pátém kroku, budete porovnávat pět souhrnných tvr-
zení. Pamatujte, že to není v prvé řadě písemný krok, ačkoliv
je-li to nutné, můžete si ke svým poznámkám něco přidat. Je to
hlavně krok zbožné, pozorné úvahy, kdy uvažujete, co vzniklo
z vašeho studia. Znovu si pročtěte svou původní osnovu a kaž-
dé prováděné sledování. Poznačte si vybrané kategorie a odvo-
zená souhrnná tvrzení. Všimněte si, jak Pavlovy podklady smě-
řují k závěrečným poznámkám. Všimněte si, jak užil kontrastu
špatných slov s dobrými slovy, aby posílil své učeni.

~ Rozhodněte se pro nejlepší pořadí vašich pěti katego-
rií v ucelené osnově, podle toho je napište do sešitu.

A ted, v šestém kroku, jste připraveni sloučit svých pět
shrnuti, která jste napsali, do jednoho vůdčího tvrzení. Vy-
hněte se přílišnému zobecnění. Pamatujte na omezení a přikazy,
nepřímé či přímé, uložené kontextem a samo~ným text~~. ,Napište
své vlastní vudčí tvrzení, týkající se příJemné řečl, Jak~
myšlenku epištoly Efezským 4.,5. a 6. kapitoly. Zapamat~Jte ,
si, že aby vaše tvrzeni byla správná, neIIlUSí být pr-e sně 'takovaI
jako ta naše.

~ Napište své v,o:dčí tvrzení, .zaLo ž ené ~9. pět i sou.hrnec~
kategorií, .sestavt e ~e ,podle toho, Jak Jst~ t~~ht~. 5c't, ~~rr:utlznovu uspořádali v patem kroku. Potom porovneJ~0 Sv~ hLdln~
tvrzení s tím naším v oddíle odpovědi.
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Odpovědi na otázky
1. a! - N; bl - Nj cl - Pj dl - Nj el - P; fl - P.
2. bl množství informací, které lze o daném tématu najít

cl množství času, které student chce strávit studiem dané-ho tématu.
16. 1. Sestavit seznam míst, kde se vyskytuje dané téma

2. Rozčlenit do kategorií
3. Prozkoumat kontext
4. Shrnout každou kategorii
5. Porovnat souhrnná tvrzení

3. aj nepřímý bl přímý
17. Vyvodit závěry do vůdčího, souhrnného tvrzení. ISlova se

mohou lišit, ale v podstatě by to měla být tatáž odpověd.1
4. bl Knihy jako Biblická konkordance a Biblický slovník

mohou pomoci při tematickém studiu, ale nejsou nezbytně
nutné.

dl V tematickém studiu Bible budete hledat všechna místa,
kde je přímá či nepřímá zmínka o daném tématu.

bl Explicitní18. a! Implicitní
5. al ilustrace cl ilustrace dl symbolbl symbol
19. Za prvé - vyhnout se přílišnému zobecnění, za druhé - pa-

matovat na nepřímá a přímá ustanovení Písma.
6. sl Náměty z přírody jsou v Bibli často použity jako

ilustrace nebo symboly.
dl Biblických témat pro možné studium Je mnoho, jsou různá.

PŘÍJEMNÁ SLOVA
POZOROVÁNí IE. p.I

Budte skromní, tiší, trpěliví. Zahrnuje to ně-
co, co se týká slov? Ze má slova mají být skrom-
ná, tichá, trpělivá.
Bůh dal lidem dary. Povolání za apoštoly, za pro-
roky, za zvěstovatele evangelia, za pastýře a
učitele - to proto, aby své vyvolené dokonale
připravil k dílu služby - k budování Kristova
těla. Zahrnuje to něco, co by se týkalo řeči?
Tolik, že slova, která vyučují Boží pravdě,
jsou Boží dary pro lidi. .
"•••nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdeJakého
učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým svá-
děním k bludu." Je v tom něco, co by se týkalo
řeči? Nesmíme se nechat svést slovy falešného
učení do bludu."•••bud-me pravdiví v lásce .....s láskou mluvme
pravdu.
"Zanechte lži." ""Mluvte pravdu každý se svým bližním.
"Hněváte-li se, nehřešte." Jak se to týká řeči?
Vyhnout se vzteklým slovům.

20.
VERŠ
4 :2

4 :11-12

4: 14

4: 15

4 :25a
4:25b
4:26
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POZOROVÁNí

"Z vašich ú~t at nevyjde ani jedno špatné
Idosl. "zranující"1 slovo".
'~•••ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde
~~ třeba, a ~ak posluchačům přineslo milost."
A nezaz:mucuJte syatého Ducha Bo~ího •••" Jak
se to tyká slov? Ze špatná a zranující slova
zarmucují svatého Ducha Božího.
"At je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba
hněv, křik, utrháni a s tím i každá špatno;t.
"•••naopak: budte k sobě navzájem laskaví mi-
19srdní, odpouštějíce si navzájem." '
"Zijte v lásce, tak jako Kristus milgval nás
a sám sebe dal za nás jako dar a obět jejíž
vůně je Bohu milá." ~ak,se toltýká řeči? Tak,
že naše řeč se musi ríd1t tou láskou, jakouKristus miloval nás.
"O smilstyu, jakékoliv nezřízenosti nebo cham-
tivosti at se mezi vámi ani nemluví, jak se
sluší na ty, kdo patří Bohu."
"Vést sprosté, hloupé a dvousmyslné řeči se
nepatří!"
"•••vy máte vzdávat Bohu díky!"
"Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy •••"
"•••ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně." Itj. řeč mezi
sebou navzájem! "Zpívejte Pánu, chvalte ho z ce-
lého srdce." Itj. řeč k Bohu!
"a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci
ve jménu našeho Pána Ježíše Krista."
"A tak i každý z vás bez výj~mky at miluje svou
ženu jako sebe sama a žena at má před mužem úctu.~
Jak se to týká řeči? Slova mezi mužem a ženou mu-
sí být plná lásky a úcty.
"Cti otce svého i matku svou •••" Jak se to týká
řeči? Slova dětí k rodičům musí být plná úcty.
"Otcové Idosl. "rodiče"l, nedrážděte své děti
ke vzdoru, •••" Jak se to týká řeči? Že rodiče
nesmí mluvit s dětmi tak, aby je dráždili ke
zlosti či vzdoru •
.....vychovávejte je v kázni a napomenutích na-
šeho Pána." Jak se to týká řeči? Tak, žeyrodi-
če musí ke svým dětem hovořit slovy křestanské
kázně a pomocí napomenutí Pána Ježíše.
"•••a lidem slouží ochotně1 jako by sloužili
Pánu." Jak se to týká řeči'(Slova ochoty ve
vaší práci."Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanech-
te vyhrůžek.""V každý čas se v Duchu svatém modlete a pros-
te, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlou-
vejte za všechny bratry i za mne •••"

1. Vaše odpověd INávrhy: stany, květiny, modloslužba, ovce,
peníze •••1

21. Oba naznačují, že nemáme poslouchat špatná slova.
8. Sestavit seznam míst, kde se téma vyskytuje, v tom pořa-

dí, jak se objevují v textu.

VERŠ
4:29a

4 :29b

4 :30

4:31
4:32
5:2

5 :4b
5:6
5: 19

5 :20
5:33

6:2
6 :4a

6:4lJ,

6:7

6:9
6: 18
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22. Navrhovaný nadpis: ŠPATNÁ SLOVA NEMÁME POSLOUCHAT
9. ~lasifikovat každý výskyt daného tématu podle způsobu

Jeho užit~. Používat kategorií, které vycházejí přímoz nalezenych podkladů.
23. Navrhovaný nadpis: TATO SLOVA JE TŘEBA SLYŠET
10. bl seřadit informace do logických kategorií
24. Navrhovaný nadpis: Z NAŠICH ÚST NESMÍ VYCHÁZET ŠPATNÁSLOVA.

ll. Všechna slova, která obklopují jednotlivé slovo které
bereme v úvahu. 10dpověd se může lišit, ale mus! býtpodobná této.1

25. Navrhovaný nadpis: PŘÍJEMNÁ ŘEČ MEZI SEBOU NAVZÁJEM

12. al 3. krok bll. krok cl 2. krok
26. Navrhovaný nadpis: PŘÍJEMNÁ SLOVA K BOHU
13. cl podat v zestručněné formě
27. al Jsou to pohané Iv. 17/, zcela nevědomí a zatvrzelí

Iv. 181 a ztratili pocit studu Iv. 19/.
bl Protože jejich myšlenky jsou bezcenné a jejich mysl

zatemněná Iv. 17-18/.
cl Protože se odcizili Božímu životu Iv. 18/, oddávají

se neřestem a s chtivostí páchají všechny druhy
hanebností Iv. 19/.

dl Moc vašeho nového života v Bohu Iv. 2)-24/.

14. cl provádět shrnutí každé kategorie tematické osnovy.
28. ~ouhrnná tvrzení za každou kategorii:

Spatná slova nemáme poslouchat. OdmítQout naslouchat jaké-
mukoliv bludu falešných učitelů. Křestan už nikdy nebude
mít podílu v jejich tmářských míněních a bezcenných my-
šlenkách. Odmítnout poslouchat hloupá slova. Nejsou Bohu
příjemná.
Tato slova je třeba slyšet. Naslouchat těm, kdo věrohodně
učí Písmu. Bůh užívá těchto slov~ aby upevnil Kristovo tě-
lo, a připravil svůj lid ke křestanské službě. ¥

Z našich úst nesmí vycházetvšpatná slova. Přestante lhát,
nemluvte hněvivá slova, zranující slova, anebo ta, která
zarmucují Božího Ducha svatého, nepoužívejte křiklavé uráž-
ky či nenávistná slova jakéhokoliv druhu, nemluvte mezi se-
bouo smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ne-
smíte vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči, nevyhrožujte.
Příjemná řeč mezi sebou navzájem: Užívat slov, která jsou
skromná, tichá, trpělivá, shovívavá, pravdivá, věrohodná
a užitečná, užívat slov, která budují a působí dobro, od-
pouštějí a milují; mluvit ~almy, chvalozpěvy a ducho~ní
písně vůči manželu či manzelce užívat slov lásky a ucty,
vůči ;odičům užívat slov úcty, k dětem hovořit pomocí po-
naučení a kázně, va všem se vyjadřovat ochotně.
Příjemná slova k Bohu. Zpívat chvalozpěvy a žalmy B~hu~ .
mít v srdci modlitbu, za všechno Bohu děkovat, proslt JeJ
o pomoc a modlit se za všechny Boží lidi.
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15. al - p; bl - N; cl - P; dl - N; el - P; fl - P; gl - P
30. Křestané nesmí naslouchat mylným, hloupým slovům! která

jsou výtvorem zatemnělých myslí felešných učitelu a ne-
jsou Bohu.přijatelná. Navíc, křestan nesmí užívat vůči
jiným lidem zranujících a ponižujících slov, protože
tQ zarmucuje Ducha svatého a Bohu je to nepříjemné. Kře-
stané musejí poslouchat slova, která předvádějí Ptavdu
Písma, protože taková slova je přípr8vujívke křestanské
službě a Bůh je může přijmout. A tak křestané všech sku-
pin - manželé, manželky, rodiče, děti a všichni jiní -
~usí mezi sebou mluvit užitečnými slovy, která by umoc-
novala Kristovo tělo. Tato slova musí~nadchnout, tak ja-
ko láska a odpuštění. A nakonec, křestané stále musí
mluvit s Bohem slovy jeho chvály a modlitby za jeho lid.

29. Navrhované pořadí:
Špatná slova nemáme poslouchat
Z našich úst nesmí vycházet špatná slova
Tato slova je třeba slyšet
Příjemná řeč mezi sebou navzájem
Příjemná řeč k Bohu




