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1. Opakování:
a) 3 kroky ke správnému výkladu Písma:

exegeze, interpretace, aplikace
astá chyba – viz obrázek

b) EXEGEZE – vyvedení smyslu ven
základ - zkoumání textu, pe livé pozorování
pochopení jednotlivostí a souvislosti – pochopit, co se tu píše

jak na to:
íst text - pe liv , pomalu, n kolikrát, najednou i po ástech, nahlas

zodpov t si 6 základních otázek – Kdo, co, kde, kdy jak, pro ?
Možnost použít slovníky, komentá e, p vodní jazyky, porovnání p eklad …

2. zné p ístupy k Bibli:  (velmi zjednodušuji)
a) Bible je: šifra tedy chci NAJÍT ŠIFROVACÍ KLÍ
b) Bible je: alegorie tedy chci NAJÍT SKRYTÝ VÝZNAM
c) Bible je: slovo lidské i Boží tedy chci NAJÍT TO, CO JE BOŽÍ SLOVO
d) Bible je: psané Boží slovo tedy chci MU POROZUM T

3. Nebezpe í dnes:
a) liberální p ístup
b) fundamentalistický - „rajtovat“ na sloví kách, bez souvislostí, jiných místech Písma...

Pot ebujeme moudrost, pokoru a odvahu. - Reforma ní d raz – vykládat Písmo Písmem.
Klí  pro pokoj v interpretaci: ím. 14,22-23: Tvé p esv ení a  z stane mezi tebou a Bohem. Blaze
tomu,  kdo  sám  sebe  neodsuzuje,  když  se  pro  n co  rozhodl.  Ten  však,  kdo  pochybuje,  byl  by
odsouzen, kdyby jedl, nebo  by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je h ích.

4. Interpretace
a) Výklad – s modlitbou a pod vedením Ducha svatého objevit princip, co to znamenalo tehdy a tam

musí stát na dostatku fakt  z exegeze
z t ch st ípk  se dává dohromady smysl textu
základ – pochopit, co to znamenalo pro první adresáty, poslucha e? Jak tomu m li rozum t?
TTeehhddyy aa ttaamm.. Co cht l autor íci? Co cht l, aby tená i pochopili?

Pozor!
Po ítat s tím, že autor Bible – lov k inspirovaný (vedený) Duchem. A práv  Duch do

textu vstupuje iní z n j Boží slovo pro nás – tedy – nejen – „co cht l Šalomoun
íci?“ ale: co tím chce Boží slovo íci?

5. Jak na to:
a) Modlitba – aby PB otvíral o i, ukazoval souvislosti, „nato il s tím drahokamem tak, aby zazá ilo

práv  to, co má zazá it“
b) Najdi klí ové výsledky pozorování (to nejd ležit jší z exegeze)
c) Odhalit význam textu

1. TTéémmaa,, hhllaavvnníí mmyyššlleennkkaa ((nnáázzeevv))
2. Vedlejší myšlenky (seznam)
3. TTookk mmyyššlleenneekk – vývoj, p íb h, odkud kam
4. OOttáázzkkyy,, kktteerréé tteexxtt kkllaaddee
5. SSoouuvviisslloossttii ss oossttaattnníímm PPííssmmeemm?? (vztah k NZ, ostatním míst m Bible,  najdeme n kde v Písmu

paralelní oddíl? Vysv tluje tento text n jaký jiný? Neodporuje to ostatním míst m v Písmu? …)



6. BBiibblliicckkýý pprriinncciipp ((yy))
Jaký obecný princip (jaké principy) text odhaluje?

POZOR! Nem li byste mít v n jakém tématu více jasno než Bible. Nep idávejte k ní
své vlastní názory nebo církevní tradice, protože bu  vy nebo ostatní by si mohli
za ít myslet, že tyto v ci vyu uje sama Bible!

6. PPrraakkttiicckkáá áásstt::

Kazatel 11,9-12,7
jde nám o výklad textu. Ptáme se po smyslu, principu, který nás Písmo chce nau it.

1. TTéémmaa,, hhllaavvnníí mmyyššlleennkkaa (název)

2. VVeeddlleejjššíí mmyyššlleennkkyy

3. TTookk mmyyššlleenneekk – vývoj, p íb h, odkud kam

4. DDaallššíí oottáázzkkyy,, kktteerréé tteexxtt kkllaaddee

5. SSoouuvviisslloossttii ss oossttaattnníímm PPííssmmeemm?? (vztah k NZ, ostatním míst m Bible, najdeme n kde v Písmu paralelní
oddíl? Vysv tluje tento text n jaký jiný? Neodporuje to ostatním míst m v Písmu? …)

6. BBiibblliicckkýý pprriinncciipp((yy))


