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..PREDMWVA

Právě se začínáte zabývat velmi d~ležitou činností: pilným
pozorným a metodickým studiem Bible. Tento kurs je rozdělen na '
tfi části, neboli oddíly. První část vás seznámí s principy
terminologií a vztahy, která jsou nezbytn' pro věechny účelri,
metody biblickáho studia. Pak vám skupina lekcí zddrazní úpln'
předvedení syntetické metody neboli metody studia celé knihy.
Poslední část kursu ukazuje jiné metody studia Bible. Zetímco
Yětěí část kursu je nezbytně rozumový výklad o tom, jak studovat,
stálý ddraz se klade na duchovní rdst studujícího jako na hlavnícíl tohoto kursu .•

A~yste pochopili Bibli, musíte dělat více, než ji pouze
číst. etení Bible je cenné, ale často nestačí na to, eby objas-
nilo vztahy mezi r~znými částmi Bible. Kdy! studujete Bibli po-
dle organizovanáho plánu ve své mysli, zapíěete si ddle!ité
poznatky, co! vám pomdže spatřit jednotu, která provází celým
Písmem. A co jeětě dále, takovéto studium vám pomdže si zapama-
tovat Boží příkazy a varování a poslouchat jeho nařízení. vý-
sledkem toho, !e Bibli studujete opravdu zbožně a s úctou a po-
užíváte výsledkd tohoto studia v praktickém životě, je posluA-
nost vdči Bohu. Takotéto použití zbuduje vaAi víru v Krista a
zmocní váě duchovní život.

Mo!ná se vám bude zdát ten druh studia, jaký vyžaduje ten-
to kurs, obtížný, ale odměna za tuto práci bude skvělá. Svatý
Duch je s vámi, kdekoliv se nacházíte. Když jej poprosíte o po-
moc, dá vám proniknout do hlubin Božího slova. Kéž ve vás boha-
tě přebývá Boží slovo po celou dobu vaěeho studia.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY KURSU

rochopení Bible je kurs studia, který pdsobí v souladu
s pečlivě organizovanými metodami biblického studie. Neuč~te
se účelným zpdsobům věeobecného studia, pak je použijete na
Bibli formou učebních otázek. Mnohé odpovědi na otázky, uve-
dené v této učebnici, jsou poskytnuty jen jako návrhy, aby
yás dovedly k vaěim vlastním odpovědím. Toto stu~ium zddraz-nuje cenu odborného postupu sledování a výkladu Jako pomůcek
pro pochopení Bible a ~osažení hlavního cíle kursu. Tím cílem
je, abychom vám pomohl~upotřebit Biblickou pravdu ve vaěem
životě a rozdělit se o ni s dalěími lidmi.
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cíLE KURSU
AI ukončíte tento kurs, měli byste být 8chopni:
1. Vylíčit základní principy biblického výkladu.
2. Popsat čty~i metody biblického studia, kterým učí tento

kurs.
3. Poulít těchto základních principO výkladu a čtyf metod

studia Bible ve vlastním studiu Slova •.
4. Vysvětlit významná otázky podle studia Bible a vést jiné

ve studiu Bible.
5. Ocen~t Bibli jako autoritu celé kfestanské víry a vAeho

k~estanského livota.
6. Vnímat potfebu pomoci Ducha svatáho p~i studiu a sdílení

Písma.
7. Cítit se více zodpovědní za sdílení Písma s jinými.

AUTORKA TOHOTO KURSU
Dorothy Johns učila na základních Akolách v New Yorku

a Missouri. V současná době učí na státní Akole a na Centrál-
ní biblické univerzitě ve Springfieldu ve státě Missouri, USA.

Potá, co se stala bakaláfkou hudby na Eastmanské hudebníAkole v Rochesteru lNe. York/, pokračovala ve studiu a obdr-
lel~kademický titul - Doktor vzdělávacích věd - na Státní
univerzitě v New Yorku. Později studovala Centrální biblickou
univerzitu a Univerzitu v Drury. Zdčastnila se profesionálních
sekcí a archeologických prací v Izraeli.

Paní Johnsová je lena bývalého Dr. Donalda F. Johnse,
dřívějAího učitele a akademického děkana Centrální biblické
univerzity. Tento kurs vychází z jeho poznámek.

At tě BOh požehná při začátku studia tohoto kursu
"Rozumět Bibli". At to obohatí tvOj život a křestanskouslužbu, a pomóže ti při účinnějěím ~plnění tvé částiv Těle Kristově.
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ODD f L I.
PŘfsTUP K POCHOPENi------------------------------------------------------------
1. LEKCE
~~~Nf Bm~

B~ble je sbírka šestiašedesáti knih, rozdělená na dvě
části, Starý zákon a Nový zákon. Bible byla napsána běhe. ně-
kolika set let. Používaly se dva jazyky - Hebrejština a Reč-
tina. Bibli psalo mnoho rOzných autor~. Ale tito auto~i ne-
psali svá vlastní slova. Psali to, co jim Duch svatt fekl, aby
napsali. Byli inspirováni Duchem svatým.

Petr konstatuje: "Proroctví pfece nikdy nebylo proneseno
proto, že Oto ehtěl nějaký člověk, ale svatí lidé oznamovali
Boží výroky, že j, k tomu pudil Duch svatý." /2. Pt 1:211
Každý věfící kfestan by měl mít čas denně číst Bibli a modlit
se, aby nakrmil svého ducha! Ale tento drub čtení by neměl za-
bírat místo disciplinovanému studiu Božího slova. Tento kurs
vás naučí studovat Bibli.

Obssh lekce
Potteba studovat Písmo

Zivot
Víra
Služba

Pfístup ke zjevené knize
Duchovní zpOsobilost
Nadpřirozená zpOsobilost
Zjevující zpOsobilost

Základní prOvodei k pochopení
Doslovný význam jazyka
Postupné zjevení
Písmo vykládá Písmo
Základní harmonie celku

Pfehled tohoto kursu
Postup otázek a odpovědí
Základní principy výkladu
Ketody studia Bible

Účely lekce
Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

- vysvětlit, jak se li§í pfístup ke studiu Bible od pfístu-
pu ke studiu jiných knih

- určit, jak smysl, výklad a harmonie spolupracují jako vo-
dítka k pochopení Bible

- tím, že lépe pochopíte Bibli, uplatnit v praxi vět§í zbož-
nost
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Učební činnosti

1. Pozorně čtěte přípravné oddily t&to samostatné učebnice.
2. Čtěte úvodní oddíly této lekce, obsah a účely lekce.
3. Prohlédněte si klíčová slova. Jestli vám nejsou dob~e

známá, ověřte si jejich význam ve slovníku.
4. Studujte vlastní lekci. Vyhledejte a přečtěte si všechny

odvolávky na Písmo, a odpovězte písemně na všechny očíslo-
vané ~čební otázky. Získáte více, když je sami od sebe vy-
pracuJete dřív, než se podíváte nejdřív do odpovědí.

Klíčová slova

v Pochopení klíčových slov, která jsme zařadili na začátek
kazdé lekce, vám pomůže při studiu. Najdete je vysvětlena úpl-
n~ na konci této učebnice. Jestliže nerozu~íte smyslu někte-
rych slov z tohoto sezna~u, vyhledejte si je jakmile se k nimpři čtení dostanete. '

kontext zjevení
inspirace syntetická metoda
reinkarnace tématický

Vlastní lekce
Potřeba studovat Písmo-~------------------~-
1. úkol: Vymezit disciplinované studium
2. úkol: Určit tři směry, v nichž studium Bible mění lidi
Nejzákladnější záměr Bible je změnit lidský život. To,

co se zde naučíte, by mělo změnit váš postoj a jednání. Sva-
tého Ducha však nezajímají pouze rozumové znalosti. Jeho cíl
je duchovně i rozumově připravit Božího muže pro dobré dílo.
Váš cíl v pochopení biblických pravd je tedy to, abyste je
uplatnovali ve svém životě. 2. Tm 3:16-17 je klasický verš,
který potvrzuje inspiraci a cíl Písma. Přečtěte si ho ve své
Bibli. Poznačte si cíl - "Tak je potom Boží muž jak má být,
d~kladně vyzbrojený pro každé dobré dílo." Boží slovo to ve
vás učiní, jen když budete studovat jeho stránky. Disciplino-
vané studium znamená pilné uplatnění mysli, pozorné zkoumání
fakt a hluboké přemýšlení o nich. Budete-li přemýšlet o fak-
tech, vyvodíte z nich určité závěry a učiníte některá rozhod-
nutí. Když se tato rozhodnutí stanou součástí vašeho života,
ten se začne více stavět na biblické zásady, a vy splníte
2. Tm 3:16-17. Nyní se podívejme na ty tři oblasti, v nich!
Bible mění postoj a jednání.

Život
Jedině Bible odpoví na vaši otázku o životě. Člověk sám

o sobě neví, jak má žít a jak zemřít. Chová se sobecky a hra-
bivě. Jeho údělem je hořkost a zoufalství.

Vstup Božího slova však přináší s~ětlo. Boží pravidla
života vedou k pokoji radosti a spokoJeno@ti. Druhá a třetí ~
kapitola listu Titovi'krásně popisují křestanský život. "Vždyt
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1 ~ jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudící, otroci
Ylelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti,
nenáviděni 8 nenávidící se navzájem. Ale pak se projevila do-
brota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem, a přines-
la nám spásu, ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého,
ale ze svého milosrdenství nás spasil skrze koupel znovuzroze-
ní 8 obnovení Duchem svatým." ITt 3:3-51

Studium Písma má změnit náš zp~sob života!
Víra
"Když Věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme, víra

nám dává pevné přesvědčení o věcech, ~teré nevidíme. Pro víru
se na§im předk~ dostalo pochvaly.tl IZd 11:1-21 Všechna víra
v odpu§tění, v pochopení Božího plánu na světě, víra v reali-
tu v~čného života v Ježí§i Kristu - určitě pochází ze slov Bi-
ble. Ježí§ řekl: "Co dává život, je duch, tělo samo není k ni-
čemu. Slova, která jsem vám mluvil jsou duch a život." Pokud
lidé hledají Boha bez Bible, tak aby se k němu dostali, poklá-
dají svou víru do §patných věcí, jako jsou modly, přírodní sí-
ly a majetek. Studium Bible vám nejen ukáže živého Boh~, který
vyžaduje va§i víru a je jí hoden, ale Duch svatý použiJe toho-
to studia, aby od~vodnil víru v Boha, aby rozvinul a učinil
dokonalým va§e srdce.

Služba
Biblická známost Boha a jeho cest nám přináší schopnost

sdílet toto poznání s jinými lidmi. Svět hladovi po Boží prav-
dě. To je Boží plán, že jeho království roste právě na základě
toho, když se rozdělíme o Boží pravdu. Ježíš se plně účastnil
tohoto zpósobu. Učil lidi, a potom je poslal, aby učili další
lidi. Lk 10:1 vypráví o tom, jak poslal dvaasedmdesát lidí na-
před do těch měst, kde se chystal jít. Co se naučili od Ježí-
še, mohli předat dalším. Tímto zp~sobem se musíme rozdělit i
my.

~ Přečtěte si 2. Tm 3:16-17. Užijte těchto verš~, abyste
nalezli odpovědi na následující otázky:
al pro které čtyři cíle je užitečné Písmo, vdechnuté Bohem?
·...........................................................
·...........................................................
bl Které jsou dva nejzákladnější záměry p~sobení Písma na

život věřících?
•• • •• ••• •• • • • •••• • •••• • ••• • • • •• •••• • ••• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • •

2. Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivé
- tvrzení:

sl Studovat a číst je totéž. .
bl Studium zabírá více úsilí než pouhé čtení, protože to zna-

mená, že musíte zkoumat fakta a hluboce se nad nimi zamýš-
let.cl Máte studovat Bibli, abyste objevili Boží v~li pro život,
víru a službu jemu.
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3. úkol: Vysvětlit význam zjevení
4. úkol: Určit tti typy zpdsobilosti, která odliAuj!

ptístup k Bibli od ptístupu k jiným kn1h4a
Zjevení je učinění dtíve neznámá e nepoznatelná Bollk'

pravdy poznatelnou a známou. Je to Boží odhaleoí jeho neome-
zené pravdy lidskému myšlení. Kdy~ větící ktesten řekne -Pís-
mo", myslí tím jedině Bibli. Ktestané věří, že Bible je čistě
Bohem inspirované poselství lidem. Pochopení tohoto faktu je
nutným výchozím bodem pro jakékoliv studium Bible. Zjevení
činí přístup k Bibli jedinečným, zvláštním a stejnorodým ve
třech zp~sobech, jak je nyní uvedeme.

Duchovní způsobilost
Pojem duchovní způsobilost se vztahuje na duchovní kvali-

tu, kterou musí mít každý, kdo chce správně chápat Bibli. Aby-
chom rozuměli obyčejné knize, na to obvykle nutně pottebujeme
znalost jazyka. Ale Bibl~je jiná. Abychom rozuměli Písmu, nez-
bytně potřebujeme určité duchovní chápání. Bůh sám dává taková
chápání každému, kdo větí v Ježíše Krista jako Spasitele.

Přečtěte si 1. Kor 2:13-15. Na základě 14. verše zodpověz-
te dvě náslegující otázky. Pro každou otázku je správná pouze
jedna odpověd.

~ Proč je pro člověka, který nemá Ducha nemožné pocho-
pit Boží dary? Protože '

a! se nepokouší dost pilně a pečlivě o to, aby rozuměl.
bl ~e~í upřímný ve své touze, aby jim rozuměl.
cl JeJich hodnota se dá posoudit pouze na duchovním základě.

iL Když člověk, který nemá Ducha, zkouší pochopit Boží
pravdu, jaká se mu zdá?

al Jako těžká věc, která však stojí za opravdové studování.
bl Jako hloupost.
cl Jako nádherné nové myšlenky.

Nadpřirozená zp~sobilost
Nadpřirozený znamená něco, co je mimo přírodní říši.

Jestli se něčemu říká "nadpřirozené", patří to mezi věci, kte-
ré se nacházejí za naším fyzicky pozorovatelným vesmírem. Zá-
zraky, příhody, které nelz~ vysvětlit normálními prostředky,
těm se říká nadpřirozené. Zivý Bůh, o němž hovoří Bible, je
Bůh zázraků. Jako Stvořitel všeho je taky Pánem všeho. Zázra-
ky, o nichž budete číst v Bibli, nejsou pomys~né události, ja-
ké možná najdete v lidových pohádkách nebo v Reckých bájích.
Biblické zázraky jsou pravdivá historická fakta. Oblak, který
vedl Izraelity lEx 40:36/, nebyl pomyslný oblak. Když Ježí§ na-
krmil pět tisíc lidí /Mt 14/ pěti chleby a dvěmi rybičkami, mů-
žete si být jisti, že ti lidé jedli skutečné jídlo a byli spo-
kojeni, právě tak, jak je to zaznamenáno.

Biblické zázraky nemají nic společného s magií, čaroděj-
nictvím nebo kouzelnictvím. Ani se nezakládají na rozmaru nebo
fantazii. Vždy mají logický cíl. Nikdy se nestaly pro zábavu
anebo proto, aby stavěly na odiv moc. Ježíš je Pán. Jeho skutky
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se opírají o jeho bezvadnou inteligenci. Jeho panství se roz-
prostírá nade věím. "On je vzor, podle kterého bylo stvofeoo
v!e~hno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: st
u! JSou tova~dělé při tr~nu, at jsou to panstva, at jsou to
knížata, at JSou to mocnosti - všecko je stvořeno skrze něja kv~li němu." /Kol 1:161

iL Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivá věta.Proč je nadpřirozený prvek v Písmu tak d~ležitý pro pochopeníBJ-ble?Protože
sl je nutno rozhodnout, zda zázraky jsou skutečné nebo pomyslné.
bl zázraky v Bibli se považují za střízlivá historická fakta.
cl B~h je stvořitel věeho, všechny věci jsou předmětem jeho mo-

ci i ve směrech mimo přirozené uspořádání.
Zjevující zp~sobilost
Máme přistoupit k Bibli s tím porozuměním, že když je ne-

omezená pravda zjevena bě!nými slovy, význam těchto slov se stá-
vá bohatší. Tato obyčejná slova jsou obohacena smyslem, protože
Boží Duch jich používá, aby oznamoval duchovná pravdu. Napří-
klad, novozákonní slovo "láska" ve světle kříže obdrželo více
než obyčejný smysl. Boží láska, která pfiměla Ježíše zemřít za
naše hříchy, je daleko hlubším druhem lásky, než ten, který
člověk běžně chápe. Proto je d~ležité studovat svou Bibli tak,
že dovolíte Duchu svatému, aby osvítil každé slovo.

~ Bible je napsána
a! neobvyklými slovy.
bl běžnými slovy s obohaceným významem.
cl nepřesnÝmi slovy.

~ Spojte každý druh přístupu s tou větou, která se k ně-
mu nejlépe hodí.

sl Jedině věřící křestan 1. Nadpřirozený přístup
m~že správně pochopit
Písmo.

bl Zázraky, o nichž budete 2. Duchovní přístup
číst v Bibli, jsou fakta.

cl Duch svatý obohatil význam 3. Zjevující přístup
mnoha slov v Bibli.

~~!!~92f_Er~Y2g£l_~_E2£b2E!nf
Doslovný význam jazyka
5. úkol: Vysvětlit "doslovný význam" ve vztahu k jazyku

Bible se řídí normálními jazykovÝmi pravidlyDoslovný vý~nam jazyka je přirozený neboli normální zp~-
sob jeho užití. Rídí se běžným smyslem slov. V Písmu to ~name-
ná že slova mají běžné významy. Bible není napsána v taJem-,
né~ kódu. V pfedešlém oddíle jste se dozvěděli, že D~ch svsty
dává jazyku obohacený význam, to však neznamená, že Je z~ě~ěn
ákladní smysl slov. Pokud nám Mk 8:27 říká, že Ježíš a Je o

~čedníci šli do vesnic blízko Cesare~e FiliPOv~'iv~me, ~;tí-v té oblasti byly vesnice a Je!í! a Jeho učedn C Jepfs
.vili. Toto je doslovný význam Písma. Znamená to, co smo

letnlčnl blbllckO okOdeml.
V lldkOch 402
280 02 Kolin H

4
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na rovinu říká.

Jazyk se dá použít i obrazným zpOsobem. "Obrazný" zname-
ná - výraz pro jednu věc v pojmenování něčeho jiného. Přivé-
dí do mysli obrazy, které ilustrují jiné my§lenky. Toho je
zcela přesně použito v ře~i a ilustraci u Jana 7:38. V tomto
verši Ježí! říká: "Kdo věří ve mne, jak fíká Písmo, z jeho
nitra potečou proudy živé vody." Obrazné řeči se užívá, aby
vysvětlila určitou věc pomocí vykreslení něčeho, co se dá
s danou věcí srovnat. Ježí! podává obraz osoby, z jejíhož srd-
ce tečou proudy vody. Rozumný člověk vidí, že toto je trochu
jiné užití jazyka než obvlklé. Jan přidává vysvětlivku, takže
o významu nebude pochyb. Ježí§ to řeklo Duchu, jehož se mě-
lo dostat těm, kdo v něho uvěřili." IJan 7:391 Doslovná a o-
brazná řeč budou lépe rozebrány ve 3. a 4. lekci. Ale v§eo-
becně, Bibli mOžeme brát v její jmenovité hodnotě, abychom vě-
děli, co říká její normální obvykle srozumitelný jazyk. BOh to
zjevil člověku proto, aby byl jeho zdrojem informací, ne aby
zamlčel pravdu o sobě.
Lidská řeč má omezení

Každá mince má dvě strany. Na jedné straně, Bible je sro-
zumitelná všem lidem, protože je psána obyčejným jazykem. Ale
na druhé straně, jak mOže neomezený BOh vysvětlit neohraniče-
nou pravdu omezenému ~lověku? Protože člověk je omezen, jeho
řeč je také omezená. Ríkáme, že Bdh sám se přizpósobil člově-
ku. To ano, On polož~l duchovní pravdu do co nejjednodušší
formy, a tak jí aspon část móžeme pochopit. NemOžete porozumět
všemu, co je možné o Bohu pochopit. Ale porozumíte těm věce~t
které jsou dOležité pro vás, abyste je poznali.

Řím 1:20 říká, že BOh stvořil přírodu tak, aby člověku po-
mohla pochopit, jaký On je! Bible používá obrazné řeči pro do-
kreslení pravdy, aby pomohla překonat hranice jazyka a lidského
chápání.My těžko pochopíme, jaký je BOh! Bible říká, že BOh je duch.
IJen 4:24/. BUh tedy má neomezenou moc vidět, jednat, slyšet.
Některé překlady Bible používají slova "oči", když skutečně .
mají na mysli Boží moc, která vidí všechno. Slov "pravá zbrOJ"
užívají, když myslí Boží moc jednat. Tyto výrazy jsou určeny
k tomu, aby pomohly našemu chápán~, ne aby nás svedly do my-
§lení že BOh je fyzicky omezený Jako my. Duch svatý zná naše
omeze~í. Použil takového zpósobu řeči, který pomóže lidskému
rozumu uchvátit jeho pravdu.

~ Odpovězte na následující otázky slovy této části lekce.
al Které slovo označuje jazyk v jeho obvyklém neboli normálním

užití? ....................................................
bl Kterým zpósobem Ježí§ řekl, že ze srdce toho, kdo uvěří, po-

tečou proudy živé vody? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cl Které slovo označuje Boží pravdu jako věc mimo rámec našeho

chápání? ..................................................
Postupné zjevení
6. úkol: Vysvětlit pojetí "postupného zjevení".
Bóh sám se nejen přizpOsobil lidské řeči, ale také

" .
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h~í§nému postavení člověka. Biblický příběh se otevírá u Ada-
ma 8 Evy v Bo!í přítomnosti v zahradě Eden. Hřích zavinil vy-
hnání z Boží p~ítomnost~. Oddělení od Boha bylo a je velmi
hluboké a dalekosáhlé. Clověk byl vsazen do vězení svých pěti
smysl~. Nic se mu nezdálo skutečné, dokud to nemohl vidět,
dotknout se toho, ochutnat, cítit nebo slyšet. H~ích jej odře-
zal od Boha. Avšak nekonečná láska a trpělivost Ducha svatého
zpětně pracovaly na lidském uvědomění. Izraelský národ měl být
vybrán jako !ivý předmět Božího vyučování. B~ jim musel dát
Zákon. Po dlouhá léta historie B~h vypracovával sv~j plán. Mu-
sel najít zvlá§tní lidi jako byli Abraham, Mojžíš, kteří vní-
mali Boží hlas. Posílal proroky, aby kázali jeho Slovo. Nako-
nec, "když se naplnil čas," IGal 4:4/, B~ poslal svého Syna,
Pána Ježíše Krista. Svou smrtí na k~íži Ježíš postavil most
pro člověka, aby ten mohl znovu přijít k Bohu.

Skrze toto všechno dával Bůh člověku o sobě více a více
zpráv. Musely přicházet jako postupné informace, a to ze dvou
d~vod~:
1. Lidská mysl těžko mohla přijmout tolik pravd najednou
2. Hřích učinil člověka morálně neschopným k tomu, aby se se-

tkal s Bohem.
Izajá§ tomu rozuměl, když ~ekl, jak se podává zvěst: "Zpráva
za zprávou, zpráva za zprávou, tuhle trošku, tamhle trošku"lIz 28:101. KvOli postupnému zjevování vidíme Božího Spasitele
v Novém zákoně jasněji než ve Starém zákoně.

~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následu~e pravdivé tvrzení.
al Člověk m~že pochopit v§e, co je možné o Bohu vědět.
bl ~idská mysl má omezenou schopnost porozumět duchovní pravdě.
cl Bůh má oči zrovna takové, jaké máme i my.
dl B~ má absolutní, neomezený zrak.
el V celé historii Bible B~ zjevoval člověku o sobě stále víc.

la, Proč m~žeme Božího Spasitele lépe pochopit v Novém
Zákoně než ve Starém Zákoně? • •• • •• • • • ••• • • •• • • •••• •• • ••• •• ••• •

Písmo vykládá Písmo
7. úkol: Vymezit pojem "kontext" ve vztahu k výkladu Písma

Jeden biblický učitel řekl: "Pismo je samo sobě nejlepšim
komentářem." MiniI tim, že pokud se nějaká pasáž Písma zdá
obtížná, je třeba zkusit najít jiné Slovo, které ji osvětlí.
První pohled dává bezprostřední kontext. Ve slovníku najdete,
že "kontext" znamená "v§echna slova okolo jistého verše.~ To
netřeba ~íkat tam, kde vstoupila dOvěrná známost celé Bible.
V této lekci jsme zdOraznili studium, protože oa to, abychom
vnikli do hlubin Slova, se musíme soust~edit. Cím více se obe-
známíte s celým Písmem, tím snadněji najdete ver§e a místa,
které osvětlují jiné verše.

Studium je jako kamínek vhozený do stojaté vody. Od něho
se stále rozšiřují kruhy a čeří vodu: Jedno slovo musí být vy-
loženo ve světle Věty, věta se vykládá ve světle verše, verš
ve světle oddílu kapitoly, do něj~ patří, a tak dál~ A nej~yš-
ší bod - Bible jako celek osvětlUJe své části. Celé Písmo Je
uceleným kontextem a vodítkem pro pochopení sv~ch zvlášt~íc~
oddíl~. Na obyčejném verši, pro který nelze naJít žádný Jiny
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nelze založit žádnou silnou doktrinu. Není řečeno, že takové
verše nejsou pravdivé, ale jednoduše je v nich k dispozicimálo údajd.

~ Definujte bezprostřední kontext a ucelený kontext
ve vztahu k tomu, že Písmo se vykládá Písmem.

• •• •• • ••• • •• •••• • • ••••• ••• •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • •
Zde je slovo varování. Bylo řečeno, že Písmo nám m~že

dokázat teorii neboli doktrinu. Lidé zkoušejí ověřovat ne-
správné poznatky tím, že hledají v Bibli, dokud nenajdou
verš, který zní přesně tak, jak oni to myslí.

Například, jednou mi nějaká žena řekla, že Bible učí o
reinkarnaci Ipřevtělení/. Ačkoliv vím, že Bible takovým vě-
cem neučí, zeptala jsem se jí, kde to našla. Odpověděla mi
zacitováním některých ver§d Iz toho byly některé nepřesné/,
které se týkaly posmrtného života. Vnášela do těchto Slov
svdj nesprávný význam, místo aby si ověřila, co přesně ří-
kají. Pozorné čtení a srovnávání Písma s Písmem by nám ~ělo
objasnit, že Ježíš nás spasil jako jednotlivce IOn zná všec~-
ny své ovce po jméně/. Po smrti dědičně obdržíme věčný ži-
vot s ním. A to nestrpí žádnou podobnost na zmetkovou, faleš-
nou doktrínu o převtělení.

Základní harmonie celku
8. úkol: Stanovit hlavní téma, které lze sledovat v celé

Bibli.
Harmonie všech biblických knih

Mdžete použít kontextu, aby vám pomohl pochopit Bibli.
Celý postup od jednoduché věty až po celou sbírku knih prová-
zí jediný systém pravdy. Popravdě řečeno, musíte vzít v úvahu
celý systém pravdy, abyste vyložili některou jeho jednotlivou
část. To je jeden z přesvědčivých d~kaz~ zjevení. Zápisy to-
lika lidí, za tak dlouhé historické období, mezi sebou navzá-
jem tvoří soulad. Klíčem je samozřejmě to, že autorem je Duch
svatý. Lidé byli pouze nástroji.

V Bibli lze sledovat mnoho témat, ale to hlavní je Spase-
ní v Kristu. Starý zákon k němu směřoval v symbolech a pro-
roctvích. Nový zákon je záznamem Ježí§ova života, smrti, vzkří-
šení a nanebevzetí. Ježíš řekl, že starozákonní Písma učí o
něm samotném. Po svém vzkříšení poučoval dva učedníky na cestě
do Emaus: "Potom začal od Mojžíše, probral ~ále všech~l proro-
ky a vykládal jim, co se ve všech částech P1sma na něJFztahu-
je." ILk 24:27/.

Jednotnost ve významu
Jednotnost významu nám připomíná, že Písmo samo sobě ne-

odporuje. Zkoušíme-li v Písmu najít d~kazy, musíme dávat pozor,
abychom do něho nevnesli své vlastní úmysly. Správný přístup
je nechat mluvit Slova sama za sebe. Když vezmete Písmo a d~-
kladně je prozkoumáte, vyjde najevo smysl jeho pravdy. To m~že
anebo taky nemusí být to, co jste chtěli najít. B~ inspiroval
pisatele. B~h si neodporuje. Proto, ani Bible si nebude odpo-
rovat. Jestli!e se najdou místa, o nichž se zdá, že si navzá-
jem protiřečí, vyplývá to z nedostatku studentova chápání anebo
z nedostatku informací. V takovém případě vždycky podržte své
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mínění, dokud vám tento problém nebude dále osvětlen.
~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivétvrzení.

al Celým Písmem provází jeden systém pravdy.
bl Téma o S~asení najdeme pouze v Novém zákoně.
cl Ježíš UČll, že Starý zákon obsahuje pravdy o něm samém.
dl Měli byste raději získávat význam biblických míst, než donich vnášet sv~j vlastní názor.
el Bible učí o reinkarnaci.
rl Písmo samo sobě nikdy neodporuje.

Přehled tohoto kursu--------------~-----
9. úkol: Určit tři hlavní témata studia, která budou

předvedena v tomto kursu.

Postup otázek a odpovědí
Protože jste se již svým zp~sobem propracovali touto lek-

cí, už j~te trochu použili styl otázek a odpovědí jako zp~sob
studia BIble. IViz cv. 1, 2, 4/. Velmi dobrý zp~sob, jak zvě.
dět správný význam biblického místa, je "zadat mu otázky".
Písmo pak samo za sebe hovoří jako východisko odpovědí. Ta-
jemství je v tom, jak zadat správný druh otázek. Postup otázek
a odpovědí je základním nástrojem celého biblického studia.

Základní principy výkladu
První lekce už vám dala základní pochopení biblického vý-

kladu, třet~ lekce bude pojednávat o základních principech ne-
boli pravidlech výkladu podrobněji. Tyto základní principy ob-
jevili a používali při studiu opravdoví zasvěcení znalci Bible
po celá staletí. Jejich zájmem bylo správně se rozdělit o Boží
pravdy, neboli správně vyučovat poselství 30ží pravdy. Je d~-
ležité důkladně pochopit základní principy výkladu, abyste by-
li scl,pni jich použít ve všech metodách biblického studia.

Metody biblického studia
Existuje mnoho metod, jak studovat Bibli, ale tento kurs

probere pouze čtyři. Ohnisko k~rs~ je v metodě celé knihy, zná-
mé také pod názvem syntetická metoda. Protože tato metoda je
základem celého biblického studia, bude dopodrobna rozebrána.
V lekcích 5, 6 a 7 budete studovat knihu Abakuka pomocí synte-
tické metody. w

Poslední tři lekce se soustředují každá okolo jiné metody
studia. 8. lekce učí o životopisné metodě Ipomocí knihy proroka
Amosel. 9. lekce používá tématické metody na epištolu Efezským.
10. lekce aplikuje posvěc. metodu studia na epištolu Filipenským.

Studijní postupy a metody zde předvedené by se měly st6t
vašimi nástroji pro doživotní zájem o studium Písma.
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~ Spojte každý popis /vlevo/ s tématem /vpravo/.

a! Pravidla, která pomáhají
pochopit Bibli

bl Syntetická) životopisná
a posvěcuj1.cí

cl Odpovědi Písma, které
mluví samo za sebe

1. Postup otázek a
odpovědí

2. Základní principy
výkladu

3. Metody biblického
studie

KONTEXT

CELÁ BIBLE
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Poznámka: Odpovědi na učební otázky nejsou v této knize řa-
zeny podle číselného pořadí. Byly z části pozpřekládány aby
znemožnily šanci, že zahlédnete odpověď dříve, než zpra~ujete
otázku. Dříve, než přečtete odpověd, najděte příslušná číslo.
7. al 2. Duchovní přístup

bll. Nadpřirozený přístup
cl 3. Zjevující p~ístup

1. al poučování, usvědčování, napravování a vychovávání kespravedlnosti
bl aby Boží muž byl, jak má být, d~kladně vyzbrojený prokaždé dobré dílo.

8. al doslovný bl obrazný c/neomezený
2. bl Studium zabírá více úsilí než pouhé čtení, protože

musíte zkoumat fakta a hluboce se nad nimi zamýšlet
cl Máme studovat Bibli, abychom objevili Boží vůli pro

život, víru a službu Jemu
9. bl Lidský rozum má omezenou schopnost chápat duchovní

pravdy
dl B~ má úplný, neomezený zrak.
el V biblické historii Bůh zjevoval člověku o sobě stále

více.
3. cl Jejich cena se dá posoudit pouze na duchovním základě.

10. Protože postupné zjevování jej objasňuje daleko víc
v Novém zákoně.

4. bl Jako hloupost
ll. Bezprostřední kontext se vztahuje na slova okolo určitého

místa, ucelený kontext se vztahuje na celou Bibli.
5. bl Biblické zázraky se považují za střízlivá historická

fakta.
cl Bůh je Stvořitel všeho, všechny věci jsou předmětem

jeho moci i ve směrech mimo přirozené uspořádání.
12. al Celým Písmem provází jeden systém pravdy.

cl Ježíš učil, že Starý zákon obsahuje pravdu o něm samém.
dl Měli byste raději získávat význam biblických míst, než

do nich vnášet svůj vlastní názor.
fl Písmo samo sobě nikdy neodporuje.

6. bl obyčejná, běžná slova s obohaceným významem.
13. al 2. Základní principy výkladu

bl 3. Metody biblického studia
clI. Postup otázek a odpovědí

latnltní bIblická okodemle
V lfdk6ch 402
280 02 Kolin"

.4
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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 pocho-
pení 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, mě-
li 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 pou-

žívat slovníku anebo rejstříku cizích slov ~~ konci této učeb-
nice. 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 účelnéstudium 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 prv-
ní 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 Spa-
sitele a Pána.

Druhý požadavek biblického studia je duchovní charakter.
Duchovní člověk žije v poslušnosti vůči Bohu, v dokonalém spo-
lečenství 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. Je-
žíš řekl, že jeho přáteli jsou ti, kdo poslouchají a činí je-
ho slova. IJan 15:141

Studium faktů vyžaduje bdělou mysl, ochotu se soustředit.
Musíte mít horlivost, vášnivou touhu studovat Boží slovo. Stu-
dium se stává únavnÝm. Zabírá čas, je to práce. Dokud svůj ro-
zum 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 v. 15.
Který člověk obdrží od Boha více? Ten, kdo má
al maličko -bl něco 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 znalostí, které
lze najít u duchovního člověka.

~ 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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5L Pro biblické studium budete potfebovat:

al mnoho knih a r~zných map, tabulky, grafy
bl být v kostele
cl 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 po-
kusili - znamená pouhé čtení v Bibli. Casto se čtou stále jed-
na a tatáž místa. Lidé se pfíliš bojí, než aby si troufli ode-
jít 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 studo-vat Bibli.

Metoda znamená řádný způsob provádění dané věci. Je to
způsob následující krok za krokem, který vede k určitým závě-
rdm. Metoda vás nevytrhne z vašeho vlastního přemýšlení, pou-
ze vám poslouží jako rámec, aby vás provázela při ~tudiu. Me-
todické 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, bu-
dete 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 ob-
jasní pravdu, ne chybné poznatky. Osvětlení pravdy skrze Du-
cha svatého můžeme přirovnat k účinku slunce a deště, který
zp~sobí rolníkovi ze živých semen úrodu. Právě tak, jako far-
mářov~ systematické práci Isázení, okopávání, sklízeníl pomá-
há účinek slunce a deště, aby sklidil úrodu, tak nám systema-
tické 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 biblic-

kého studia
5. úkol: poznat správné příklady činností sdružených

u každého kroku
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V biblickém studiu existuje několik základních krokO, ty-

to jsou podstatné i pro celé studium. Dají se použít v každé
metodě studia. Je to:

1. Pozorování
2. Výklad /interpretace/3. Shrnutí
4. Zhodnocení5. 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. Prv-
ní dva kroky jsou rozhodující, tedy nejdůležitější. Jestli dob-
ře 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 hledá-
te: 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 okol-
ností, 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 ta, která nejlépe doplní

věty ě7 b, c.
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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 po-

máhají 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 pozoro-
váním, pak se zepteJte: "Co toto nyní znamená??" IDokud se ne-
naučíte 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 slo-
vy, jimž nerozumíte, udělejte všechno pro to, abyste objevili
jejich význam.

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

Shrnout znamená sečíst, zrekapitulovat.V biblickém studiu
to znamená podat hlavní body a průvodní detaily nějakým struč-
ným 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 pozo-
rováni, můžete je sestavit ve vhodné formě. Uspořádání by mě-
lo ukazovat hlavní body a detaily. Tento kurs je však nutně
zkrácený, takže vaše shrnuti bude mít jednoduchou, zásadní for-
mu. 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 ří-
ci, 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 ~e-
mí, v biblické době, to byl zvyk, který se nedá nutně všude po-
užít? Toto je druh závěru, který musíte spojit se svým zhodno-
cením. An~bo v jiném místě, jestliže dojdete k závěru, že mod-
loslužba Je všude a vždy špatností, hříchem, to je něco vše-
obecného a věčného. Tyto závěry vykreslíte na základě toho, co
jste našli v pozorování, výkladu a shrnutí. Máte-li k dispozi-
ci 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 infor-
mací. 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 svě-
domí 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 si-
tuace, které zahrnují ohled na druhé, situace, v nichž něco
udělat anebo to nechtít udělat není trvalou zásadou, ale zále-
žitostí pohoršení v tomto kulturním postavení. A tak, aby křes-
tané byli poslušni věčným zásadám v ohledu na druhé, přizp~so-
bují své chování tak, aby se vyhnuli pohoršení svých věřících
bratří.

ll. Ve zhodnocení situace biblických dob se lokální zvyky
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.

Aplikace je úzce příbuzná zhodnocení. Až objevíte v da-
ném 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 Pís-
mu 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 a-
tu. Víra říká že v písmu všechno spolu navzájem souv~s~·ádíTed, 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 'i-
ného, tu něco nesouhlasí. Musíte záležitost promyslet, prgstu-
dovat, 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 Ga-
latskym a Rímanům souvisejí s listem 'Jakuba?"

12. Vyberte správné odpovědi na otázky. /Stejnou odpovědm~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 kontras-

tUJe, s celym Písmem/, musíte znovu prostudovat?
dl Který krok bere v úvahu dnešní příbuznost dané věčné zá-

sady 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~ biblic-
kého studia

7. úkol: Identifikovat tři druhy uvážených otázek a
uvést je do vztahu k základním krok~~ biblic-
kého studia

Je~íš používal otázek s mistrnou dovedností. Takový pří-
klad naJdete v Mk 3. k. Než Ježíš uzdravil člověka s ochrnu-
tou rukou, mluvil s lidmi, kteří po něm slídili. Věděl, že tam
jsou ti, kteří ho sledují a čekají na příležitost, aby ho ob-
vinili pro porušení soboty. "Co náš Zákon dovoluje činit v so-
botu?" zeptal se. "Pomoci anebo zranit? Zachránit lidský život,
anebo jej zničit?"Jeho otázky dělaly dvě věci. Za prvé, ukázaly, jak byl Zá-
kon zkažený, když zakazoval pomoc v sobotu. Za druhé, jeho otáz-
ky 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,fak-
tických 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 Odpověďr------------- ------ ------------- -----------

~ každém ze sedmi následujících cvičení dostanete defi-
nici.Jednoho druhu otázky, vzor verše pro ka~dou otázku, otáz-
ku /Jednu nebo více/ k danému verši a odpověd na každou otáz-
ku •.Vyplníte si svou stránku v sešitě použitím těchto příkla-
d~ 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 výra-
z~ se zde používá?"

Otázky Kdo v Písmu nejsou vždy totožné, stejně tak otázky
CO. Otázky jsou nástroji pro získávání fakt. Pracujete-li s ná-
stroji, 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 se-
šitě 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 "Zjišto-
vací - kdo?" a "co?" Do sloupce pro verš napište Fp 1:12 a ve
sloupci pro otázky napište tyto dvě otázky: "K~mu je to adreso-
váno?" "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: "Modál-
ní - 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 od-
povědí 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 umístě-ní, 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.

------------------------------------------------
POSTUP OTÁZEK A ODPOVĚDí==============- ====== ==========~= ============

Druh otázky Verš Otázka Odpověd

Fp 1:12 Komu je to
adresováno?
Co chce au-
tor, aby
adresáti
věděli?

-------------- ------ ------------ ---------~--
Zjišiovací:
- kdo?
- co?

Uvážené otázky se týkají výkladu skutečnosti, jakmile
jste fak~a dostali na úroven vašeho vědomí. Jsou zde tři zá-
kladní 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~aci ~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.
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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 pré-
toriu'? 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 vy-
hledali jste jeho význam, ale proč je právě zde? Jaké posta-
vení 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 základní-
mi k~oky biblického studia: zhodnocení, aplikace, hledání sou-
vislostí. 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 sloup-
ce 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? 1. Zjlštovací
bl Proč se to říká? 2. Způsobová Imodálníl
el Je v tom nějaká zásada? 3. Časová
dl Koho se to týká? 4. Místní
el Jaký je význam? 5. Určovací
fl Kdy se to stalo? 6. Rozumová
gl Kde se to stalo? 7. Důsledková



24

Odpovědi na otázky
Poznámka: Odpovědi na učební otázky nejsou v této knize řazeny
podle číselného pořadí. Byly čás~ečně pozpřekládány, aby znemož-
nily šanci, že zahlédnete Qdpověd dříve, než zpracujete otázku.
Dříve, než přečtete odpověd, najděte hledané číslo.
10. Má vždycky ukazovat hlavní body a provázející detaily lbi

d
CIIM~že být podán ve formě tabulky nebo diagramu

Je to celek podaný ve zhuštěné Izestručněnél formě
1. bl něco

ll. a/ méně směrodatné než věčné zásady
20. sl 2. Způsobová Imodálníl dll. Zjištovací fl 3. Časová

bl 6. Rozumová el 5. Určovací s/ 4. Místní
cl 7. Dllsledková

2 • cl Ducha svatého
12. a/ 3. Aplikace cll. Vyhledání souvislostí

bll. 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 evangelia. IMožno i jinými slovy.1

4. a/ mentální postoj více než duchovní postoj
14. Skrze Pavlllv pobyt ve vězení; zřejmé v tom, že bratři zís-

kali 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"ur-
čeno. To, že je v Rímě, nám naznačuJe vyraz prétorium
Ikrálovský paláci. 'ITento závěr potvrzuje k. 4:241

7. Pozorování, výklad, shrnutí, zhodnocení, aplikace, vyhledá-
ní 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
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3. LEKCE
ZÁKLADNí PRINCIPY VÝKLADU

V první lekci jsme vám představili některá základní vo-
dítka k pochopení Písma. Ve druhé letci jste objevili že vý-
klad je druhý ze ěesti základních krok~ biblického st~dia.
Poté, ,co jste sledovali, máte soubor informací, tak je inter-pretuJete.

Třetí lekce klede d~raz na některé důležité aspekty vý-
kla~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 po-drobné 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 neza-

pomente 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 po-
užívat 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". Teolo-
gie 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 cí-
lem této lekce není učit doktrinu, ale ~íci vám, co to je, a
dát vám ponětí o její dóležitosti. Ježíš prohlásil, že jeho na-
uka pochází z Boha. "Co já učím, to není moje vlastní učení",
~ekl, "ale pochází z Boha, který mne poslal. Kdo je ochoten ko-
nat jeho v~li, pozná, zdali to učení pochází od Boha, anebo zda-
li 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
al Podstata a obsah křestanské víry
b/ Studium Boha a jeho vztahu k člověku

a světu
cl Vyučování pravdy

pojem.
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~es-
tanam poslušnost vóči pravdě: "•••byli jste sice kdysi otroky
h~ichu ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní ~ra-
vidla 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 dů-
vodů. Kdy! dOJde na poslušnost vůči Bohu, lidé jsou svéhlaví
a ne~stupni. Používají Bibli velice neobvyklými způsoby. Jed-
nou Jsem znala člověka, který řekl: "Věřím, že Ježíš byl vel-
kým učitelem, a já liji z Kázání na hoře." Tento muž však ne-
byl znovuzrozený křestan. Nevěřil v Ježíše jako ve Spasitele
světa. Očividně neb~al v úvahu, že Ježíš dosvědčil, že je Spa-
sitel, 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 zá-
koně Pavel soustavně varuje Timotea, aby s velkou pílí stře-
žil své učení.

2. Přečtěte si ve své Bibli 1. Tm 6:3-5. Z tohoto místaodpovězte 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 fa-
lešných 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. Ko-
munikace je dvousměrná operace. Bůh nemůže něco zjevit, dokud
nemá někoho, komu by to zjevil, dokud nemá někoho'vkdo by usi-
loval o komunikaci B ním. Pavel řekl efezským křestanům: "Pak
už nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a strhovat vě-
trem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost a prohnanost
klade svo~y."/Ef 4:14/

Křestané, kteří poctivě a usilovně hledají Boží vůli v po-
chopení 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, ane-
bo 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/, vy-
koupená osoba, která přic~ází ke Slovu se svym neJlepším úsud-
kem. Tento úsudek způsobuJe Duch svatý, který pak přináší po-
chopeni 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 nor-

m~lní použit~ jaz~ka, o běžný smysl slov. Obrazný jazyk je
vyraz označuJící Jednu věc použitý v názvu jiné věci. Pfivá-
dí do mysli ,obrazy, které ilustrují jiné my~lenky.

Jazyk Je komplex~í a mě~ící se systém. Za léta používá-
ní 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~ rozu-
mět jen jediným zp~sobem." Ale tady musí být východisko. To-
to 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 do-
slovném smyslu toho, co představuje. Pán Ježíě ve svém vyučo-vání 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 podattu myšlenku, kterou představuje
cl Doslovný význam je přirozené, běžné užití jazyka.

i£ Přečtěte si podobenství o koukolu IMt 13:24-30/ a Je-
ží~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

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 komuni-
kace se opírá o předpoklad, že ten, kdo poslouchá nebo ěte, bu-
de 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 mu-
seli 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 nedá-
váme jejich obvyklý význam •

•
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~ Doplňte do vět slova "doslovný /-ál" nebo
a/ Bibli musíte vyložit v jejím smyslu.......... 'v ničem neAlo poznat její určitý význam.
bl •••••••••• řeči Ježí§ užíval, aby dokreslil sv~ vyučová-

"obrazný /-ál~
jinak by

ní.
c/ Nemusíte

tože Bůh
jazykem.

v Písmu hledat mystick~ nebo skryt~ významy, pro-
ve sv~m Slově hovoří normálním, neboli •• ••••• •••

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. Sta-
rozákonní 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~ přirozeno-
sti m~že B.ůh zjevovat pravdu jen po malých částech. Ježí§ řekl:
/Mt 5:17/ "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Mojžíšdv zákon a-
nebo 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 svě-
tle konečn~ho a nejvyššího zjevení, Nového zákona.

~ Přečtěte si ve své Bibli 3. M 11:1-2~ Mk 7:17-19. Pí-
semně vysvětlete, které z těchto učení je pro současnost správ-
né 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 ci-
tujete. Například, ve cvičení 6., Mk 7:17-19 se cituje jako
dokázaný text pro ~auku o tom,le je přípustné jíst všechna jíd-
la. Jiný text, příbuzný této zásadě, je Sk 10:9-15. Text z ev.
Marka je Ježíšovo učení, objasněno Markovou poznámkou v závor-
kách 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/, zjis-
títe že hlavní my§lenka spočívá v tom, že Petr má přijímat po-
hany'a nebát se přin~st jim evangelium. Jídlo je druhořadé hle-
disko. yVzpomente 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.mu-
seli přizp~sobit všichni věřící, tyto otázky se stávaJí neJd~-
lež1těj§ími. Slovo je třeba chápat v bezprostředním kontextu



31
a srovnat s celým Písmem.

lL ~řečtěte si poz~rně 1. Tes 5:19-22. Toto místo je od-
stavec, 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 posouze-
ní, jakými zpdsoby využívá církev dard Ducha svatého. Lepší
text pro dokázání toho, že Nový zákon učí posvěcenému a samo-
statnému loddělenémul životu, by byl Kol 3:5-6, který dává smě-
rodatné 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. Bě-
hem této doby došla lidská inteligence k mnoha ušlechtilým my-
šlenkám. 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 člově-
kem. 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. Stej-
ně tak nem~že jít až za to, co Bible s určitostí stanoví. V Bi-
bli 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. Rí-
ká, že "jestliže doufáme v něco, co ještě nevidíme, s trpěli-
vostí na to očekáváme." Bdh má své vlastní d~vod1, proč ně-
které 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 ~oz-
dělí. Zapamatujte si, že nauka nemdže VYJí~ z J1ného ~droJe,
než je Bible a m~že jít pouze tak daleko, Jak daleko Jde Bible.

Pisma s tím principem, který~ Spojte každé místo z
ilustruje.
aJ Nový zákon odhaluje Starý zákon
bl Pismo v kontextucl Předvídat zjevení jedině v Písmu

1. Ř 8:25
2. Mt 5:17
3. Mk 7:18
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4. úkol: vysvětlit 2 základní principy - jeden pro určení

doktrinální pravd¥ v Písmu a druhý pro to, jakvést chování křestana
f~~ině z biblických míst, která vyhlašují Boží vóli pro všechny

Všechno .v Bibli je Boží slovo. A všechno je pravda. Vše-
chn~ z toho Je pro nás užitečné. Není však užitečné všechno ve
steJ~ých směrech. Určení doktriny nevede ktomu, že něco z Bi-
ble Je pra~da a něco ne. Avšak doktrinální pravda Iverše, kte-
ré 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 naotázky.
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. ..................................................
............................................................

~ Čtěte 2. Jan 9.
al Vyjadřuje tento verš pravdu? ............................
bl Pokud ano, je to pravdal která by měla s vámi nebo se

mnou osobně něco učiniti ................................
cl Je-li v tomto verši pro nás pravda, čím je naznačena?
•• • • •• • • • •• • • ••• • •• ••• ••• • • •• • •• • • ••• • •••••••• • • • • • •• • • ••• ••

2. Jan. 9 se liší od 2. Jan. 12. Ten první verš prohla-
šuje věčnou. zásadu, která je dnes tatáž jako byla v době,
kdy Jan napsal tento dopis: "Kdo jde dále a nez~stává v Kri-
stově učení, nemá Boha •.." Ten druhý verš je taky pravda,
ale neprohlašuje věčnou pravdu, která má dnes osobní d~sled-
ky pro lidi. Tedy, nauka je určena těmi místy, která vyhla-
šují 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 sku-
pina příkaz~, které se přesně týkají každodenního ~ivota kře-
stana. Vás a va~e chování je těžké oddělit. V křestanských kru-
zích 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 Pís-

mu, to máme právo zavrhnout dnes. Následující cvičení vám
předvedou příklad.

~ Přečtěte si Ef 5:)-5. Vyjmenujte to, co je výslovně
zavrženo. ...................................................
............................................................

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 pro-
tože 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 dívá-
te. Z postavení Pavla vidíte věčnou zásadu: kv~li přizpůsobe-
ní se jiným. Co se jeho týkalo, jíst maso považoval v této
otázce za nic. Ale kv~li těm'ykteří byli okolo něho, a počí-
tali 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 ne-
poslušnosti.

~ Vyjmenujte čtyři oblasti, kdy si Písmo směrodatně
zavazuje svědomí. Ilépe řečeno "jak"/
••• • • •• •• • • • • • • •• ••• •• • • • • • • • •• • • • •• • •• • •• ••• • •• ••• • • • • • ••• •............................................................

~ Spojte každý druh Slova
sl Místa, která vyhlašuji

Boží v~li pro všechny lidi
b/ Učení Písma, které si

zavazuje svědomí
cl Osobní vzkazy místního

významu

z Bible se správným tvrzením.
1. Určují chování lidí
2. Určují doktrinu
3. Jsou to pravdy s ved-

lejší hodnotou

E!~!!!£!~_E2Y~h~_~!§m~
5. úkol: poznat dva aspekty praktické povahy Písma
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Bible není určena k tomu, aby byla encyklopedií zajíma-
vých 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 správného podání Biblic-

ké zvěsti
Bible je skutečně kniha zvěstujíc~ záležitost života a

smrti! Hlásání Božího slova neznamená tukat někomu na uši za-
jímavými fakty anebo ukazovat, kolik toho znáte. To musí mo-
tivovat srdce plná lásky k Bohu a k jeho vzr~stající Církvi.
Bible obsahuje údaje absolutně nutné, aby je každý znal. Ho-
voří 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 Proč je tak d~ležité, aby byla biblická zvěst vy-
hlašo~a s velikou pečlivostí?............................................................

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



Odpovědi na otázky
8. aJ 2. Mt 5:17

bl 3. Mk 7:18

cll. Ř 8:25

" •••nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit."
"•••člověka nem~že poskvrnit nic, co do
něho vchází zvenčí."
"•••doufáme-li v něco, co ještě nevidíme,
čekáme na to s vytrvalostí.

1. aJ 3. Nauka bll. Teologie cl 2. Použití Písma
9. aJ Ano bl Ne cl Závěrečný osobní vzkaz těm lidem, kterÝm

Jan psal dopis.
2. 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, nestydatost, uvolněné
řeči, neslušné vtipy

4. al Člověk, který zasel dobré semeno
bl Pole

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 závi-

sí na slovech Písma. IMožno i jinými slovy
15. cl Hlavním tématem Bible je vykoupení skrze Ježížšeí,Kristadl Praktická povaha Pí&ma nám ukazuje, jak máme t a

sloužit



4. LEKCE
OBRAZXÁ

... .,REC VE VÝKLADU

Toto je druhá lekce týkajici se výkladu. Dozvěděli jste
se. že obrazná řeč vysvětluje jednu věc pomoci pojm~, které
označuji jinou věc. Toto vyžaduje zvláštni dovednost ve vý-
kladu! 4. lekce vám pom~že pochopit některé hlavni způsoby
použití obrazného jazyka v Pismu.

Tato lekce vám dá zajímavý přehled obrazné řeči uživané
v. podobenstvích, proroctvích, vzorech a symbolech,~ biblické
poezii. Tyto čtyři kategorie představuji velkou část biblic-
kých písemností. Přiliš cenná část na to, abychom ji zaned-
bali. Při studiu takových biblických míst se nemusite vůbec
bát,jestliže se naučíte chápat jedinečnost každé skupiny.

Obsah lekce
Podobenství

Ú
Definice
čel, cil

Fakta k zapamatování
Pochopeni podobenství

Proroctví
Definice
Problém

Vzory a symboly
Definice
Charakteristické stránky vzor~
Užití vzorů
Symboly

Poezie
Kde ji najdeme
Charakteristické stránky židovské poezie

ÚčelY lekce
Po ukončeni této lekce byste měli být schopni:

_ Určit důležité body v přístupu k pochopeni podobenství
a proroctvi v Bibli

_ Popsat charakteristické rysy vzorů, symbolů a poezie v Bibli

Učební činnosti
1. Čtěte úvodní část, obsah a účely lekce.
2. Zjistěte význam klíčových slov, která jsou pro vás nová.
). Obvyklým způsobem studujte vlastni lekci a odpovězte na

otázky.
Klíčová slova

alegorie
analogie

dogmatický
podobenství

paralelní
proroctví
symbol
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Vlastní lekce

Podobenství-----------
1. úkol: určit čtyři důležité body, které se týkají

pochopení podobenství
Definice

Podobenství je krátký příběh, který čerpá z přírody anebo
z běžných životních situací. Ilustruje morální nebo nábožens-
kou lekci. Podobenství používali učitelé v dávných dobách. Je-
ží§ užíval podobenství ve vět§ině svého vyučování. A ve vyučo-
vání Mistra dosáhla podobenství nejvyš§ího stupně dokonalosti.
Vět§inu podobenství v Písmu najdeme v evangeliích. Nemají sta-
novenou délku, mohou být krátká nebo dlouhá.
Cíl

Ježíš užíval podobenství ze dvou příčin:
- aby vyučoval své učedníky a jiné lidi, kteří mu naslouchali

a byli k němu otevření Itěmto lidem podobenství ilustrovala
pravdul

- aby zastřel pravdu tě~, kteří k němu nebyli otevření. Učed-
níci se Ježí§e na to zeptali: IMt 13:101 "Proč mluví§ k li-
dem v podobenstvích?"

1. Čtěte Mt 13:11-17. Najděte odpověd na následující
otázkY:
al Komu bylo dáno poznat tajemství Nebeského království?
............................................................
bl Podle ver§e 13., jak Ježíš odůvodnil to, že mluví k lidem

v podobenstvích?
• ••• ••• • • •• • • ••• • ••• • • • • • • • •• • • •• • • • •• • •• • ••• • •• • • • • •• •• •• • •

Fakta k zapamatování
Za prvé, podobenství vždy ilustrovala vyučování pomocí

prostředků z pozemských činností nebo událostí. Ztracení
groše, postavení světla do tmy, hospodář se svými semeny,
boháč, ubožák, stavba domu: to všechno jsou té~ata blízká
mnoha lidem. Jestliže skutečně slyší, nejsou daleko pochope-
ní! Za druhé, podobenství vždycky obsahuje duchovní lekci,
protože je určeno k vyučování. Za třetí, duchovní lekce a
pozemská, neboli běžná ilustracemezi sebou vždy tvoří analogii.
Analogie je "podobnost věcí v některých částeCh, které jinak
stejné nejsou". Za čtvrté, jak ilustrace, tak lekce Iponauče-
níl musí být správně tlumočené.V každém podobenství bude právě jedna hlavní pravda. Po-
stavy, prvky a děj potřebují přesné určení, ale jsou skuteč-
ným, živým předvedením, lep§í~ než obtížné, abstraktně před-
vedené, jaké obvykle najdeme v alegorii.

~ Vyberte správná slova a doplňte jimi věty.
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a! Podobenství ilustruje pomocí
prostředkd události.

• •• •• •••• •bl Podobenství vždy mají
za účelem vyučování •••••••••••

cl Každé podobenství učí jednu,
hlavní ••• • • ••••••

1. Pravda
2. Pozemské
3. Alegorie
4. Analogie
5. Duchovní lekce

Iponaučeníl
dl Mezi pozemským a duchovním

bývá vždy •
• • • ••• • • ••

Pochopení podobenství
Vezměme v úvahu čtyři věci v naěem přístupu k chápání po-

dobenst~í. ~~_Er!~ - podobenství v evangeliích souvisejí s Kri-
stem a Jeho kráIovstvím. Při studiu podobenství byste si měli
položit jako první tuto otázku: "Jak to podobenství souvisí
s Kristem?" Vzpomínáte si na podobenství o koukoli z Mt 13 ?
~dyž Ježíš vykládal toto podobenství, řekl, že On, Syn člověka
Je ten člověk, co zasel dobré semeno./v. 37/. Ptejte se sami
sebe takovýmito otázkami: "Je v podobenství osoba, která před-
stavuje Krista?" "Je v podobenství učení o Ježíěi anebo o jeho
příchodu na svět? " "Jak to podobenství souvisí s Královstvím?"

Království tohoto světa povstanou a upadají. O mnohých
z nich můžete říci, že "byla", ve smyslu, že přiěla a už skon-
čila. Boží království již přišlo pro ty,kdo se znovu narodili.
Stále trvá, protože se lidé stále rodí znovu. A v plném slova
smyslu nastane s příchodem Pána JeŽíěe. Když studujete podoben-
ství, nejdříve si odpovězte na tyto důležité otázky: "Jak to
souvisí s Ježíěem?" a "Jak to souvisí s Královstvím?"

~ Přečtěte si Lk 15:1-7. Je to podobenství o ztracené
ovci.
a! Jaký vztah má toto podobenství ke Kristu?
• • • ••••• •• •• ••• • • •• ••••• •• •• • • • ••• •• •••• •• • ••• •• • • • • • • • •••••
ol Jaký vztah má toto podobenství ke Království?
••• • ••••••••• • •••••• ••••• • • •• •• •• ••• • • • •• •• • ••• • •• • •• •• • • • • •

Za druhé - podobenství musíme brát s ohledem na místo a
dobu,-kdy-vznikla. Nejlepší způsob je samozřejmě studovat kni-
hy o biblických obyčejích a kultuře. Lépe pochopíte například
podobenství o ztraceném groěi, když budete vědět, že v této
době měly tamější ženy velmi omezené příjmy. ~osily své osobní
bohatství na sobě ve formě klenotd. To znázornovalo zabezpeče-
ní proti nesnázím, jaké mohly v budoucnu nastat. Tato žena se
znepokojí a bude se trápit ztrátou mince daleko víc, než mo-
derní žena, která mdže jednoduěe ztratit jednu z několika min-
cí a není to pro ni vdbec tak ddležité.Vidíte, učte se z knih, co jen můž~te. P~kud nemáte tyto
knihy pro srovnání, čtěte hodně a co neJčastěJi v sa~otné Bi-
bli. Například, mnoho poznatků najdete ve 2. a 3. MOJžíšově
ve Starém zákoně což vám pomůže pochopit novozákonní zvyky,
svátky Soboty ~ jiné aspekty biblického života.~' třetí ~ hledejte Ježíěovo vlastní vysvětlení podoben-
ství.-~ašto-vysvětlení následuje za podobenstvím, někdy těsně,
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a někdy za pár verš~. Například, Ježí§ vysvětluje podobenství
o ztracené ovci v Lk 15:7. Vysvětlení následuje za slovy "Stej-
ným zp~sobem •••" zrovna tak i vysvětlení ztraceného groše
v Lk l5:16~ Ježíš počkal, až bude se svými učedníky sám aby
vysvětlil podobenství o rozsévači. /Viz Lk 8:4-9/V tomt~ pří-
padě nám pomáhá pochopit Ježíšovo vysvětlení jeden verš předpodobenstvím /Lk 8:4/.

iL Znovu si přečtěte Lk 15:2-3. Jaké okolnosti vedlyk podobenstvím o ztracených věcech?
..................................................~.........

~~ č~yt!~ - porovnejte učení podobenství s uceleným kon-
textem ~Isma: s kapitolou, v níž podobenství je, s knihou a
s příslušným úsekem Starého zákona, který vám pom~že podoben-
ství pochopit. Matouš, Marek, a Lukáš jsou synoptická evange-
lia, protože pojednávají o podobných tématech ze života Pána
Ježíše na zemi. Ale sv~j popis podávají každý z jiného hle-
diska. Srovnejte podání podobenství, jestli je zachytil více
než jeden evangelista. Někdy najdete v jiném pOdání /evange-
liu/ více podrobností. Budete schopni v podobenstvích najít
doktrinu, ale musíte je pro ověření porovnat s jinými místyz Písma.

Proroctví---------
2. úkol: vyjmenovat dva druhy proroctví
3. úkol: vysvitlit, proč je proroctví, které předpovídá

budoucí události, nejtěžší na pochopení
De~inice

Proroctví m~žeme definovat jako inspirované ohlašování
božského záměru a cíle. Někdy bibličtí proroci předpovídali
události, které se měly stát v budoucnu, někdy vypovídali ne-
bo vyhlašovali Boží pravdu pro přítomnost. Lidé jsou často
jaksi zvědavěj§í na to, co se má stát v budoucnu, než na to,
jaká je Boží v~le pro ně dnes. Ale oba typy prorockých výpo-
v.ědí byly d~ležité.
Problé~

Mohou být proroctví pokaždé doslovně vyložena, tak jako
známá vyučující místa Bible? M~žete Izajáše brát stejným zp~-
sobem, jak chápete Kázání na hoře?/Mt 5-7./Ne, Izejáš je pro
výklad těžší. Možná jste očekávali, že odpovim "ano", pokud
by hlavním pravidlem biblického výkladu bylo používat doslov-
ného, běžného vý~namu slov. Místa, která vyhlašují Boží prav-
du jako předpověd Boží v~le pro člověka do současnosti, lze
vyložit pomocí základních principů, jak jste je poznali. Ale
proroctví, která předpovídají budoucí udál~sti, jsou obtíž-
nější. Používají více obrazné řeči, proto Je třeba více stu-
dovat, abyste. poroz~ěli každému symbolickému slovu./Další
oddíl této lekce vám o tom poví více./ Musíte více číst, aby-
ste objevili dobu, místo a okolnosti pror~cké z~ěsti. .

Samozřejmě, pokud se proroctví vypln~lova Jeho výkl~d Je
v samotné Bibli, pochopení je lehké. Jeden príklad.toho Je
v Petrově ká~ání v den Letnic /Sk 2:25-33/. Petr c~toval pro-
rocký Žalm /Z 16:8-11/ a ukázal pod pomazáním Ducha svatého,
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jak se toto místo naplnilo v Ježíši Kristu. Níže si naJ'deteještě jiný příklad.

~ P~ečtěte si Sk 8:26-36. Čtěte také Iz 53:7-8. Odpověz-te na následující otázky. .
a/ Kdo četl knihu Izajáše ve Sk 8:27-28?

• • • ••• •• • ••• • •• •• ••
bl Podle Sk 8:34, co chtěl Ethiopan vědět?............................................... .............
cl Ve Sk 8:35 mu Filip pod vedením Ducha svatého vysvětlil

to proroctví. Koho Filip určil za předmět proroctví?............................................................
Ale co s proroctvími, která nám Písmo nevykládá? Je jich

tam mnoho. ,Jsou pro výklad nejobtížnější, a lidé mají na ně
hodně r~znych názoró. Pro to m~že být mnoho d~vodů ale uve-
deme jenom tři. '

1. Pr~roc1 často měli vidění, které jim odhalovalo budou-
cnost. To Jest, obdrželi vnitřní, duševní obraz těchto událos-
tí. Napsali, co viděli, ale vysvětlit jiné osobě, co jste vi-
děli, je obtížné. Pomyslete si, jak byste vysvětlili slepému
člověku, jak vypadá pes. Mohli byste podat pravdivé vysvětle-
ní, ale jeho duševní obraz se může tak otočit, že bude zcela
odlišný od toho, co vy jste viděli. Tak je to s prorockým vi-
děním. Příkladem toho je Zjevení Jana. Jan obdržel vidění. Na-
psal, co viděl. Ale pro nás je těžké představit si přesný o-
braz těch věcí, které on viděl. Můžeme získat všeobecné posel-
ství: BUb připravuj~ro zemi děsivý program; bezbožníci se do-
čkají záhuby, spravedliví však zdědí Království, Ježíš bude
všechno ve všem /Král králó a Pán Pánó/. Ale na podrobnosti
knihy Zjevení existuje mnoho rozdílných názorů.

2. Abychom zvládli obrovské množství prorockých úseků
Písma, to by vyžadovalo léta odborného studia. Kromě sedmnácti
posledních kijih Starého zákona Icož jsou prorocké knihyl máme
proroctví v Zalmech, ve Zjevení a zrovna tak je najdeme roz-
troušena ve většině jiných knih •.3. Časový prvek v proroctví nebývá obvykle jasný. Může
být dána posloupnost·událostí, ale čas naplnění a časové roz-
pětí mezi' událostmi bývá obvykle zastřeno. Některá proroctví
platila pro blízkou budoucnost, některá pro vzdálenou budou-
cnost. Tyto dva druhy proroctví byly spojovány takovým způso-
bem že se zdály být stejné, ačkoliv tomu tak nebylo. Zde ná-
sleduje příklad takového místa. Můžeme si být jisti jeho vý-
znamem, protože toto vyložil sám Ježíš.Když Ježíš četl Slovo v Nazaretské synagoze ILk 4:16-21/,
četl Iz 61:1-2. Když škončil, co chtěl přečíst, stočil svitek
pergamenu, podal to sluhovi,a sedl si. Jeho ,s~ova k lidem zně-
la: "Dnes se splnil tento vyrok Písma, ktery Jste p~ávě slyše-
li." Iv. 21/ Ale Ježíš nepřečetl celé místo. Zastav11 se upro-
střed věty. Ta část, kterou vynechal, hovoří o soudu, o .tom,že
BUb potře nepřátele svého lidu. První část, ta, kterou Js~e
slyšeli se oaplnila. Ta další polovina poslední věty se Ještě
nenaplnila. Zádný člověk by při čtení Iz 61:2 nebyl schopný
uhádnout, že naplnění proroctví může ~ýt ~ozděleno do časové~o
úseku dlouhého nejméně dva tisíce let· Anl způsob není u pro
roctví dogmatem. Je tolik věcí, které nevíme.
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~ Zakroužkujte správné dokončení věty: Proroctví, které

předpovídá budoucí události, je nejtěžší pro pochopení, protože
a! ~bvykle je to jinotaj.
bl Je v něm.více obrazné řeči než v jiném proroctví.
cl často př1chází k proroku jako vidění, které lze těžko sdělit.
dl v Bib~i není ~ost proroctví, s kterými by se dalo srovnat.
el časovy prvek Je obvykle v předpovědi budoucích událostí za-kryt.

lL Přečtěte si 1. Pt 1:10-11. Poznačte si ll. verš. Čí duch
byl v prorocích a osvěcoval je?.................................

Tento verš dává správný pohled na proroctví. Ježíš je cen-
trem každého z nich. V úplně poslední kapitole knihy Zjevení
122:6-101. Ježíš vystupuje jako osoba nade vším proroctvím. Pro-
to, každé proroctví musíme vidět jako Ježíšova ducha který nám
Isvým dětem! dává "pokyny" a "nitky" okolo cesty, po~áhá nám
pochopit, že jsme na začátku programu, který má zakončení a slav-
nou budoucnost po skončení tohoto života. Přes všechny potíže,
které obklopují výklad proroctví, pro věřící zůstávají proroctví
zdrojem odvahy a víry. Vy jste právě v běžícím programu Ježíše
Krista. V tomto světle je nutno chápat ~šechna proroctví.

Y~2£~_~_~~QQ1~
4. úkol: vysvětlit použití vzorů a symbolů v Bibli
5. úkol: stanovit tři charakteristické rysy vzorů

Definice
Vzor v Bibli je osoba nebo věc ze Starého zákona, kterou

lze považovat za předobraz jiné osoby či věci v Novém Zákoně.
Symbol je něco, co jednoduše zastupuje něco jiného a určitým
způsobem to vykresluje, často bez ohledu na čas, na rozdíl
od vzoru. Ale symbol je někdy spojován s časem, a vzoru se
někdy říká symbol.Vzory jsou skutečně Boží účelné lekce. Představoval je
ve Starém zákoně ve formě proroctví, která se uskutečnila v No-
vém zákoně. Většinu starozákonních vzorů lze spatřit ve Stánku
smlouvy a v tom, jak děti Izraele putovaly divokou pouŠ~í. Ně-
které hlavní předobrazy Starého zákona vysvětluje list ZidŮID.
V 9. a 10. kapitole autor vysvětluje mnohá opatření u Stánku
smlouvy a potom říká: "Tím Duch svatý naznačuje, že cesta ve-
doucí do svatyně není ještě uvolněna, ~okud trvá první stánek.
To je předobraz pro dobu ~ynější •••" IZd.9:~-~/. Potom pokraču-
je a ukazuje, že Kristus Je dokonalá obět, JeJímž předobrazem
byly oběti zvířat.
Charakteristické rysy vzorů

Jsou tři charakteristické rysy biblických vzorů:
1. Vzor se musí skutečně podobat věci, jejíž předobraz

představuje. Například, oběti zvířad byly předzvěstí prolití
krve Pána Ježíše. Byl to typ usmiřující smrti Pána Je~íše.

2. Vzor, nebgli typ musí být na~načen v Písmu bud pří-
mo nebo nepřímo. Zd 3:7 - 4:11 je přlklad pří~ého vysvětlen~
vzoru. Odpočinutí 'zaslíbené Božímu.lidu za MOJžíše a Jozue Je
předobrazem odpočinutí, které nám Je zaslíbeno v Kristu.
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Popravdě řečeno, tam lze najít celé skupiny vzor~ pro odpoči-
nU~í. Neposlu§n~ Izraelité nemohli vejít do země odpočinutí
13.10-1~,. tak Jako člověk, který m~ zlé a nevěřící srdce, ne-
mdže veJít do Božího odpočinutí. V Zd 8. a 9. kapitole jsou
příklady nepřímo naznačených vzord. 'Starozákonn~ Stánek smlou-
~y se zde ukazuje jako význam, ale autor listu Ziddm nevypisu-
Je každou možnou souvztažnost. Podle toho, co řekl, věříme, že
v zařízení a opatřeních u Stánku smlouvy lze najít některé vzo-
ry. 3. Vzory se nemohou přesně do detailu shodovat s tím, čeho
jsou ~ředobrazem. Například, starozákonní Boží muži jsou ozna-
čeni Jako předobrazy Krista. Jedním z nich je Mojží§ ale ani
on, ani kdokoliv jiný nebyli na každý den jako Krist~s.

~ Přečtěte si Žd 3:1-6. Odpovězte na následující otázky:
al Které vlastnosti účinily Mojží§e předobrazem Krista? 13:21
•••• •••••• • • •• •••••• • •••• • • ••• •• •• • •• •• • • •• •• • •• • ••• • • • • • • • ••
bl Vysvětlete 2 věci z Žd 3:3-6, které ukazují, že Mojžíš ne-

byl na každý den jako Kristus.
• •••• ••••••• •••• •• • •••• • •••.............................................................

~ Doplňte každou z následujících vět:
a! Osoba nebo věc ze Starého zákona, která je předobrazem oso-

by či věci z Nového zákona, se obvykle nazývá •• •• •• • •••• •
bl Věc, která často zastupuje něco jiného, bez zřetelu na čas,

se nazývá ...............................................
cl byly skutečně formou proroctví, které

• ••• • ••• • •• • • • •• • •• •BOh používal jako učební lekce, aby učilo událostech, kte-
ré mají přijít v jeho programu.
104 Napište stručně do sešitu tři charakteristické rysy

vzor~.
Ulití vzor~

Bdh užíval širokou škálu předmět~ jako "účelových lekcí"
anebo vzor~. Jestliže déle studujete tento předmět, najdete
i lidi použité jako předobrazy. Někdy se používají jako vzo-
ry i místa jako Zaslíbená země. Mnohé oslavy a svátky za sta-
rého Izraele sloužily jako vzory. I služgy byly použity za
vzory. Sem patřily kněžské služby znázornující Ježíše Krista
jako Velekněze, a levítský zvyk s velikou péčí opatrovat Tru-
hlu úmluvy protože pro toho, kdo by se jí rukou dotkl, to zna-
mená smrt.'/2. Sam 6:6-7i Vzory byly i hmotné věci jako Stánek
smlouvy a jeho zařízení.Pr~ tento kurs jsme vybírali kr~tké knihy, ~teré m~žete
prostudovat, naučit se na nich princ1py, abyste Je mohli apli-
kovat na kteroukoli knihu Bible. Získ~te-li ~lkovnost v biblic-
kém studiu, pravděpodobně vás bude zaJímat, Jak aplikovat me-
tody, které jste poznali, na delší k~ihy. Ze starozék~nních, .
knih bohatých na vzory a sYmboliku, Je to pět knih MOJŽíšovych.
od Genesis po Deuteronomium.
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Sám Pán označil velikonoční jídlo jako vzor s pravdivým
významem. ILk 22:14-16/. Podle tohoto označení m~žeme najít
v událostech Paschy několik zajímavých vzor~.

!lL Přečtěte následující Slova, abyste našli význam vzo-ru u Paschy.
al Ex 12:15, která hmotná látka se měla odstranit z domu iz potravy?

• • •• • • • • • •••• • • •• •• • • • • •• • • • ••••• •••• • • •• • •• •••
bl Mtt 16:5-12, co tato látka Iz dřívější otázkyl v tomto slo-vě označuje?

••••• • •• •• ••• • • •••• ••• ••• •• • •• •• ••• •• • •• •• •••
cl Kdo používá hmotné látky za označení vzoru v Mt l6:5-l2?
•• • ••• •• • • •••• • • • • • •• ••• • • ••• ••• ••• • • • •• • •• •••• •• • • • • •••• ••••

12. Přečtěte si následující Slova a najděte význ~ jiné-ho paschálního předobrazu.
al Ex 12:22, jaká hmotná látka má být umístěna na veřejích ana trám nad dveřmi?

••• • • ••• • • • ••• • • • • • • • •••• • • ••• • • • • •••
bl Žd 11:28, co přimělo Mojžíše, aby nařídil umístit tutohmotnou látku na dveře? ..................................
cl Žd 9:19-22, srovnejte toto místo s Ex 12:22. Pro který

Izraelský obřad v blízké budoucnosti se krev z Paschy
stala vzorem?

• ••••••• • •• ••• • • •••••••• •• • ••••• •• • •• • •••• • •
dl Srovnejte Žd 9:12, Ex 12:22 a Žd 9:19-22. Pro co se stalo

předobrazem to obojí starozákonní užití krve?
• ••• • • •• • •••.............................................................

Symboly
Na začátku tohoto oddílu jste měli symbol definovaný jako

něco, co zastupuje něco jiného a nějakým zp~sobem to dokreslu-
je. Od vzoru se odlišuje tím,že nebere ohled na předobraz té
věci, kterou reprezentuje. Jednoduše ji zastupuje. Musíte dá-
vat pozor jak na symboly, tak na vzory, protože jejich výklad
podává samo Písmo. Nebezpečí je v tom, že dovolíte své před-
stavivosti nesprávná srovnání.

Někdy mají symboly v Písmu více než jeden význam. Napří-
klad, Zjevení nazývá Ježíše "Lvem z Judova kmene" IZj 5:51,
ale s~mbol lva, který chodí okolo a.hledá, koho_pohltit, oz~a-
čuje dábla. /1. Pt 5:8/. Výraz lva Jako obrazu Pána Ježíše Je
silná, královská povaha zvířete. Ježíš je vykreslen také jako
Boží beránek, zabitý od založení světa. Beránek také zobraiuje
nového křestana. Fíkový strom a s~l symbolizují Boží lid. Zně,
svatba a víno byly s~boly pro konec tohoto věku. Symboly se
objevují jak ve Starém, tak v Novém zákoně.

~ Večeře Páně používá symboliky, kterou dobře zná kaž-
dý věřící. Čtěte Mt 26:26-29.
e/ Co symbolizuje chléb? ••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••
bl Co symbolizuje kalich? •••••.•••••••••••••••••••••••••••••
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~ Čtěte Mt 9:35-38. Napi§te do se§itu každý symbol

z tohoto verěe a to, co ten symbol zastupuje. /Pi§te to ve
stejném pořadí jak je to v Bibli/

Poezie~-----
6. úkol: popsat tři druhy paralely v hebrejské poezii

a určit příklady z Písma
Kde ji najdeme

Poezie je roztrou§ená po celé Bibli od Genesis po Zjeve-
ní. Ex 15. k. nám zachycuje krásné písně Mojží§e a Miriam,
Lk~ 1. kapitola dává Mariin chvalozpěv a proroctví Zachariá§e
ve ~ormě poezie. Při stu9iu Bible najdete velké množství he-
brejské poezie. V knize Zalm~ samozřejmě máte izraelský zpěv-
ník: lyrická poezie se měla zpívat.
Charakteristické rysy hebrejské poezie

Hebrejská poezie sevnerýmuje. Délka jejích řádk~ není
d~ležitá. Hebrejská básen je vytvořena okolo my§lenkového
modelu. Básník měl velkou volnos~e vytváření každého řádku.

Hebrejská poezie získává svój styl paralelismem. Para-
lelismus - od slova paralelní Ineboli souběžný, rovnoběžný/
se v tomto smyslu vztahuje na příbuznost mezi každými dvěma
řádky nebo ver§i. Známe tři druhy paralelismu hebrejské po-
ezie. Řeknu vám jejich názvy i vysvětlení každého druhu. Ne-
ní třeba, abyste si pamatovali jejich názvy, ale bylo by do-
bré si poznamenat jejich užití. Až k nim v Písmu dojdete, po-
tom si uvědomíte, že to, co je řečeno, není náhoda, ale plá-
novaná část struktury básně. Ty tři druhy paralelis~u se na-
zývají: Souznačný Isynonymní/, protikladný a sloučený Isynte-
tický/.

Souznačný paralelismus znamená, že druhý řádek v básni
podobvými slovy opakuje pravdu prvního řádku. Příklad najde-
te v Z 24:1."Hospodinova je země se vším, co je na ní,

svět i ti, kdo na něm sídlí."
Protikladný paralelismus znameuá kontrast. Druhý řádek

kontrastuje s prvním. Příklad je v Z 1:6.
"Hospodin zná cestu spravedlivých,
ale cesta svévolníkó vede do záhuby."

Sloučený paralelismus "staví". Druhý řádek přidává něco
k prvnímu. Tak tomu je v Ž 19:8.

"Zákon Hodpodinóv je dokonalý,
občerstvuje du§i."

~ Ke každému vysvětlení přiřadte správné slovo:
a/ Druhý řádek přidává k prvnímu řádku novou pravdu.
bl Myšlenka druhého řádku kontrastuje s my§lenkou prvního

řádku. . íh řádkcl Druhý řádek p020bnými slovy opakUJe pravdu z prvn o u.
1. Protikladný paralelismus
2. Souznačný paralelismus
3. Sloučený paralelismus
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~ Podivejte se, zda u těchto veršů můžete rozeznat parale-

lismus, pokud ano, spojte biblická mista se správným ná-
zvem činnost i.

al ~ 19: 1
bl Z 19:6
cl Ž 30:6

1. Přidává
2. Kontrastuje3. Opakuje

!lL Hebrejskou poezii charakterizuje:
al model rýmu
bl řádky o stejné délce
cl myšlenkový model

Pocity, myšlenky a emoce stoji v hebrejské poezii
óplně nahoře. Bývá obvykle psána v prvni osobě - "Já", a
pojednává o osobnich zážitcich. Hebrejský autor dává do-
hromady konkrétni fakta a skutečné zážitky pomoci obrazné-
ho jazyka, což by mělo čtenářově mysli přinést živý obraz.
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OdpoVědi na otázky
1. al Ježíšovým učedníkům

bl Protože se dívají a nevidí, poslouchají, ale neslyšía nerozumí
10. Podobnost tomu, čeho jsou předobrazem, musí být přímo ne-

bo nepřímo naznačeny v Písmu, nepodobají se tomu, čeho
jsou předobrazem, ve všech detailech.

2. al 2. Pozemský bl 5. Duch. lekce cll. Pravda d/4. Analogie
ll. al Kvas

bl Učení farizeů a saduceů Ikteré se rozumí falešn~ učeními
~I Ježíš

3. aJ Ježíše představuje člověk, který měl sto ovcíbl Radost z nalezené ovce představuje radost v nebi, které
se raduje z těch, kteří se přidají do Království

12. al Krev bl Vira
cl Krví byl pokropen svatostánek a věci používané při osla-

vě ťána
dl Ob~t a krev Ježíše Krista, který vnesl svou vlastní krev

do Nejsvětějšího místa.
4. Farizeové a zákoníci reptali na to, že Ježíš přijímá hříš-

níky a jí s nimi IMožno i jinými slovyl
13. aJ Tělo Páně bl Krev Páně
5. aJ Ethiopský eunuch, který byl vysoce postavenýmmčlověkem.

bl Chtěl vědět, jestli prorok mluví o sobě, nebo o někom
jiném

cl Ježíše
14. al Ovce bez pastýře: ustrašení lidé bez pomoci

bl ea§týř: vůdce
cl ~en Ipole/: lidé, kteří potřebují evangelium
dl Dělníci: lidé, kteří hlásají evangelium
el Pán žně: Bůh
rl Práce: přinášení Ježíše Krista lidem

6. bl je v něm více obrazné řeči než v jiném proro~tví.
cl často přichází k proroku jako vidění, které Je obtížné

sdělit.el v předpovědi budoucích událostí je časový prvek často
zastřen.

15. a/ 3. Slučující bll. Protikladný cl 2. Souznačný
7t. Ježíšův duch
16. a! 3. Opakuje bll. Přidává cl 2. Kontrastuje
8. a! Důvěra v Bohabl Mojžíšovi nepatří taková sláva jako Kristu, on byl jen

sluha, zatímco Kristus je Syn
17. cl myšlenkový model
9. a! vzor bl symbol cl vzory
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,ODD I LIl.

STUD IUM POMOC ř KN lliY PROROKA ABAKUKA-------------------------------------------------------------
5. LEKCE
KOMPOZICE /SKLADBA/ - POZNÁVÁNí ČÁSTí

Tři lekce této části se budou zabývat stránkami syntetic-
ké metody neboli metody celé knIhy. Prozkoušíte si ji na knize
proroka Abakuka. Slovo "syntetická" vás nesmí vzrušovat! Vzni-
klo ze dvou malých řeckých slov, která znamenají "spolu" a
"položit". Tedy - synteticky znamená -dávat dohromady".

V této i v další lekci najdete jiná neobvyklá slova. Ne-
ztrácejte odvahu, jestli jim nerozumíte. Důležitější jsou my-
šlenky, které se za nimi skrývají. Jestli si zapamatujete ně-
kolik takových slov, tím lépe. Tyto lekce budou podkladem pro
celé příští biblické studiumt musíte tedy s určitosti pocho-
pit každý bod, než se dostanete zase k dalšímu.
Obsah lekce
Definice metody celé knihy
Principy skladby /kompozice/
Skupiny literárních prostředkó

Přirovnání a kontrast
Opakování, záměny, souvislost, pokračováni
Rozhodující bod a osa děje /projevu/
Rozčlenění do podrobností a zobecnění
Příčinnost a předmětnost

Jiné literární prostředky
Užití nástrojů
Vysvětleni
Příprava
Shrnutí
Dotazování
Soulad
Zásadní věc
Rozvětvení

l1čely lekce
Po skončení této lekce byste měli být schopni:

_ užít syntetické meto~y v .biblick~~ stud~u ~ určit hlavní
principy kompozice, Jak Jste se JIm naucill.

_ přesně a stručně vymezit každý.z prostředků kompozice, kte-
ré jsou předvedeny v této lekCI.

_ předvést jiným lidem lepší podání Biblické zvěsti
Učební činnosti
1. Čtěte úvodní část, obsah a účely lekce.
2. Zjistěte význam nových klíčových slov.
3. Studujte vlastní lekci s tím, že si písemně vypr9cujete kaž-

""5 cv í.č er f .
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4. Pti procházení lekcemi mějte po ruce sv~j sešit. Kromě

svých vlastních poznámek si napíšete i jiné věty.
5. Sami pro sebe začněte číst knihu Abakuka. Když dojdete

k 7. ~ekci, budete si muset tuto knihu ptečíst najednou.
Jestll nemáte ve zvyku číst Bibli tímto způsobem pomůže
vám, když budete číst kratší části, abyste se dŮ~ěrnějiobeznámili se slovy a stylem psaní.

Klíčová slova
analýza
archeolog
asociace

kompozice
princip

Vlastní lekce

~!!!U1£!_!!!2g~_£!1~_~U1h~
1. úkol: popsat metodu celé knihy neboli syntetickou

metodu studia
Když jďe nějaký archeolog do určité oblasti, aby tam hle-

dal pozůstatky starobylých civilizací, začíná od široké, všeo-
becné prohlídky oblasti a pokračuje až do těch nejmenších čás-
tí, kde úplně prosívá prach, aby něco našel. Jde na pozemek a
podnikne prohlídku půdy. Pak si ji rozdělí na části. Se svou
skupinou pracovníků nikdy nezačíná "kopat" bez předchozí po-
zorné prohlídky, teprve potom skutečně vyhrabávají detaily.
Každý nález se nakonec důkladně prozkoumá, fotografuje a re-
gistruje. Ale archeolog se nedostane ke koncovým detailům,
dokud neprohlédne a nerozměří celý kopec nebo pole, kde plá-
nuje pracovat. Syntetická metoda biblického studia se shoduje
se širokou, všeobecnou prohlídkou, kterou archeolog udělá nej-
dříve. Ten, kdo studuje Bibli, bude schopen nalézt poklad bo-
hatšího významu podrobností Písma, když se bude na knihu nebo
na hlavní úsek, který má studovat, dívat jako na sjednocený
celek!

Pamatujte, že "syntetický" znamená sloučený. Syntetická
metoda /naboli metoda celé knihy/ dává nadhled na knihu, obraz
MZ pt9čí perspektivy". Tuto metodu lze použít na část knihy,
je-li tato část jednotná /tak jako Žalm nebo Kázání na hořel,
aby mohla stát samostatně. .

Prvním krokem v syntetické metodě je přečtení celé knihy.
Pro toto studium jsme vybrali krátkou knihu, takže ji můžete
pročíst najednou. Když se dostanete k aplikaci této metody,
budete hledat zvláštní informaceprávě z pročítané knizy. Kdy!
máte získané informace napsané, uděláte si shrnující obrys
/neboli náčrt/. Možná budete chtít zkusit jednoduchou tabul-
ku. At provádíte shrnutí jakkoliv, máte MV hrsti" přehled oc~
sahu 8 zvěsti knihy. Pak, tak jak ten archeolog se svým po~la-
dem, můžete prozkoumat každý malý oddíl studované knihy. ~Ji-
stíte, že poklad svatého Božího slova nelze vyčerpati Co Jen
budete živi, můžete se zase a zase vracet k místům z Písma a
nacházet pokaždé nové nadchnutí.
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1£ Zakroužkujte pís~eno, za nímž následuje pojem týkaJ'ícíse symtetické metody.

a! metoda celé knihy dl pohled z ptačí perspektivy
bl obraz z nadhledu elskládání
cl studium podrobných detailů fl vyhrabávání detailů

~ Vás plán práce při aplikaci syntetické metody budevypadat takto:
sl čí~t celou knihu,.napsat si hlavičky kapitol a vyhledatneJlepší verše
bl číst hlavní body, rozebrat každý detail a zmapovat poznatky
cl přečíst ~elou knihu najednou, vyhledat specifické údaje ashrnout Je.

~riQ£1E~_~!!~g2~
2. úkol: vyjmenovat hlavní principy skladby a poznat je

v Písmu
3. úkol: stanovit, proč je komunikace hlavním dkolem

skladby
Skladba Ineboli kompozicel je skládání několika částí do-

hromady, aby z nich vznikla jedna věc, celek. Kompozice může
být obraz, hudební dílo, poezie, či psaná řeč. Jakékoliv kom-
pozice vyjadřují jednotu. Má začátek, střed a konec. Je-li to
umělecké dílo, má několik částí, které splýva~í v jednotu.

~ompozice slov musí přenášet myšlenky. Buh dal člověk~
řeč. Hečí přichází příkaz, nařízení a principy, které ~ožnu-
jí komunikaci. V každém jazyce je pořádek, ačkoliv se možná li-
ší od jiných jazyků.

Lidé obvykle neberou v úvahu, že bibličtí pisatelé měli
v mysli plán, když si sedali k psaní toho, čemu dnes říkáme
Písmo. Protože věnujeme příliš mnoho pozornosti inspiraci těch-
to mužů Duchem svatým, pomíjíme to, že Duch svatý užíval pisa-
telových vlastních schopností. Písmo je inspirováno Duchem sva-
tým v obsahu a zvěsti, a Duch svatý užil pisatelů, jejich řeči,
jejich slovní zásoby a literární formy jejich doby. Tak je tomu
od té doby, co Duch svatý sdílí pravdu. I vy mluvíte s lidmi ta-
kovou formou řeči, kterou oni znají!

Nyní je čas vás připravit na studium principů kompozice,
protože jsou důležité. Věřím, že poznáte mnohé myšlenky, které
tyto principy reprezentují.Vezměme v úvahu Pavla. Věděl, že píše dopisy. Psal normál-
ní formou dopisů tehdejší doby. Pozdravy z jeho dopisů se velmi
podobají pozdravům z dopis6, -které z této doby našli archeolo-
gové. David věděl, že píše .poezii. Prob~ali jsme někte~é aspek-
ty hebrejské poezie, lépe Je prodiskutuJe 6. lekce. MOJžíš psal
Boží Zákon s plným záměrem, že se to stane Písmem, které bude
lidem drahé jako požehnání a varování. Vezměte v úvahu Dt 31:24-
-26; "Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy,
přikázal lévijcŮID nosícím schránu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte
knihu tohoto zákona a uložte ji po straně schrány smlouvy Hos-
podina vašeho Boha. Tam bude proti tobě svědkem."VŠichni pisatelé jak Starého, tak Nového zákona psali
s plným uvědoměním, že píší něco, co bude ozn~oyáno. .Nyní když něco píšete, zkoušíte si to uJasnovat. ExistUJí
jednOdUché principy uspořádání , které je dobré znát, protože
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s jejich pom~ci se dá celek.l~pe pochopit. Vy sami je použí-
váte, mož~á Jste nepoznali JeJich názvy nebo jste s! neuvědo-
mili, že ~sou to principy kompozice. Možná připodobnujete něco
k něčemu J~nému. Možná použiváte ilustrace. M~žete zopakovat
myšlenky, Jestliže skutečně chcete, aby ten, kdo po vás čte
pochopil, co chcete zd~ra~nit. M~žete na něco upozornit. M~~
!ete řici své myšlenky i Jiným zp~sobem, abyste je pomohli ně-
komu pochopit. Těchto všech princip~ psani budete uživat je-
stliže skutečně chcete někoho přesvědčit o d~ležitosti V~šichslov.

Nu, bibličti pisatelé dělali totéž. Zd~razňovali, dokres-
lovali, opakovali, srovnávali, ukazovali souvislosti a vyjadřo-
vali věci jiným zp~sobem. Jestli v některém z těchto princip~
vidite stopu toho, co chtěl pisatel sdělit, m~žete ji sledovat
~ rozeznat moti~aci p~satele. Oči vašeho pochopeni se otevřou,
Jakmile zpozoruJete, Jak mocně Duch svatý uživá těchto princi-
p~.

'1~ Vyjmenujte názvy čtyř výše uvedených principó skladb~.............................................................~

••••••••• • • • • • • •• • • • • • • •• ••• •••• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
-,

~!~E1~_!!~~r~rQf£h_Er2~~£~9!~
Přirovnáni a kontrast
4. úkol: popsat, co zd~razňuje srovnáni a co zdórazňuje

kontrast
~irovnáni zahrnuje sdruženi dvou nebo vice věci , které jsou
nějakým způsobem shodné nebo podobné. Někdy vám slova "jakože",
"zrovna tak", nebo "jak" daji klič toho, že se srovnává dvě
nebo více podobných věci. Když vidite tohle, už vite, že autor
zd~raznuje podobnost. Když si uvědomite, že se k sobě přirovná-
vá dvě nebo více podobných věci, řekněte si: "Toto je prostře-
dek kompozice - přirovnání!" Móžete najit připodobněni lidi,
mist, věci nebo myšlenek.

Přirovnáni je prvni z dvaceti prostředk~ kompozice, které
poznáte v této lekci. Každý prostředek bude vysvětlen a dokres-
len očíslovanÝm příkladem z Písma. Odpovědi na tyto příklady si
máte napsat do svého sešitu. Na konci této části /Skupiny lite-
rárnich prostředk~/ máte cvičeni /spojit správně to, co k sobě
patřil na podkladě 12 definici v tomto oddíle. Potom bude po-
dobné cvičeni na spojování toho, co k sobě patří, na podkladě
zbývajicích osmi prostředk~ z oddilu Jiné literárni prostředky.

4. p;iklad: 1. Sam 13:5, co se v tomto verši k něčemu při-
rovnává? Dávejte pozor na sl~vko "jako"./

Kontrast zahrnuje rozdil mezi dvěma ~evy. Někdy ty věci,
které spolu kontrastují, se od sebe navzáJem liši velice m~lo,
ale jindy zase stoji úplně proti sobě. Protiklad signalizuJi
slova jako "ale", "nebo", "jinak-, "a!šak". Podstata ~rotikladu
však neni v těchto slovech, ale ve zdurazněni rozdilnych vlast-
nosti. Hledejte tedy kontrast!

5, přiklad: Žalm 1. Celá stav~a toho~o Žalm~ se zakládá
na kontrastech. Dva druhy těch steJných l~dí 'stoJi proti sobě
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ve ver~~ 1, 2; Jí 4, 6. JBké skupiny ljdi to jsou? Která slovanaznačuJl protiklad ve verš1ch 2, 4 a 67

Opakováni, záměna, souvislost, pokračováni
5. úkcl; rozlišit podobné literární prostředky - opaková-

ni, záměnu, souvislost a pokračování.
Opakováni znamená použít vícekrát tatáž slova frázi ane-

bo větu pr~ zdůrazněni. Například - ve 2. k. Abakuka je pět krát
varování:. Běda tomu, kdo ••••", vyvolává prorok. V Mt 23. ka-
pitole naJdeme několikrát sIeve: "Běda vám zákoníci a farize-
ové, pokrytci!t. Je to zdůrazňuJící opaková~í. Sjednocuje my-~lenku určitého místa.

~. přiklad: Iz 9:12, 17, 21, 10:4. Co se v těchto veršíchopakuJe?

V záměně uvidíte zvláštní druh opakování ve kterém se
střídavě opakuje určitý vzor. Krásný příklad toho je v Lk 1. a
2. kapitole, kde se střídá téma narození Jana Křtitele a naro-
zeni Ježíše, zvěst o narozeni Jana Křtitele a zvěst o narození
Ježíše. Užití záměny zesiluje kontrast nebo přirovnává. Tento
~rostředek je velice dobrý, pokud se ho používá účelně, takJak tomu bylo u Lukáše.

1. příklad: 1. Jan 2:12-14 Určete střídavý vzor a jehoopakování v těchto místech.
Souvislost, neboli vzájemná vazba je zřejmá v těch úsecích,

kde se opakují více či méně podobná slova. Lze ji vidět v opako-
vaném vyjádření myšlenky pomocí podobných slov. Toto může směřo-
vat k jádru biblického mista: Například v Am 1:6 - 2:6 se opaku-
je věta: "Toto praví Hospodin: "Pro trojí zločin •••, ba pro
čt~reý, toto neodvolám: •••" Opakuje tuto větu pro Gázu, Tyrus,
Edom, Amon, Moáb, Judu a nakonec pro Izrael. Hříchy těchto ná-
rodó se navzájem nějak liší, ale podstata je stejná. Odsouzení
pokračuje tak, že se víc a víc blíží k Izraeli, lidu, o který
Bůh má horlivý zájem. Souvislost je opakování podobných slov
nebo frází za účelem vyjádření jedné stejné myšlenky.

8. příklad: Žd 4:1-11. Které~éme, určené mnoha způsoby,
vnáší vzájemnou vazbu mezi v~echny tyto verše?

Pokračování zahrnuje rozšířené zpracování částečného té-
matu. Po uvedení tématu je dále rozvíjíte. Podstata pokračová-
ní spočívá v postupu rozšířeným tématem. V souvislosti ~ h~-
brejskou poezií jste poznali paralelismus. Pokračo~ání Je uzce
spjato se sloučeným paralelismem, kde se myšlenky Jednoho.řádku
doplňují nebo rozšiřují v dalším řádku. Když zrovna studuJete
určité místo z Písma, zvykněte si ptát se sam~ sebe: "Co ~e ~de
děje?" Pokud autor bere jednu myšlenku, rozvíJí a rozšiřuJe Ji,
užívá zásady pokračování. Toto najdete zvlá~tě ve vyprávěních,
anebo v místech, která popisují nějaký příběh. Celá kniha pro-
roka Jonáše nám předvádí zásadu pokračování.

~. příklad: Jonáš 1:1-6. Provedte stručné shrnuti, jak po-
stupoval Jonáš v jednotlivých krocích podle 3. verše.
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Rozhodující bod a osa děje Iprojevu/
6. úkol: popsat vzájemnou vazbu mezi rozhodujícím bodem

příběhu a osou děje Iprojevul ve vyučujícímúseku
Rozhodující bod Idosl. "klimax"1 znamená dosáhnout vy-

vrcholení příběhu nebo vyprávění. Autor staví od menšího k vyš-
šímu až k nejvyššímu bodu zajímavosti a důležitosti. Potom ná-
~l~duje krátké obdob~ ~mětující ke konci, kdy se děj opět spo-
JUJe~ napětí ~e uvolnuJe a ~idíte, jak to všechno dopadlo.Roz-
hoduJící bod Je ten kriticky bod. Kniha Exodus je uspořádána
směrem k rozhodujícímu bodu. Ten je ve 40:34-35. Po celém vy-
právění o východu z Egypta, obdržení Zákona, po obdržení pří-
kazů a podrobností o Stánku smlouvy, konečně oblak a oheň Boží
přítomnosti zakryl a naplnil Stánek. Toto je rozhodující bod
celé knihy!

10. příklad: Mk 1:14-45. Vytvořte nadpis pro každou z ná-
sledujících částí: v. 14, v. 16-20, 26, 28, 38-39, 41-42, 45.
Vaše nadpisy by vám měly zobrazit, jak se tyto verše uspořádá-
vají směrem k rozhodujícímu bodu. IVaše nadpisy se možná budou
lišit od těch, které jsou v odpovědích, ale měly by ~ít podobný
význam.1

Osa projevu je příbazná rozhodujícímu bodu, ale najdemefji
ve vyučujících místech častěji než ve vyprávěních anebo v úse-
cích, které podávají příběh. Ve vyučování by to měl být stěžej-
ní bod diskuse, střed, okolo kterého se točí záležitost diskuse.
V knize Gal*tským je mnoho taKových stěžejních bodů, protože
kromě hlavní linie řeči jsou tam ~poddiskuse". Hlavním, ústřed-
ním bodem celého listu je Gal 5:1 "Tu svobodu nám vydobyl Kris-
tus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otroc-
ké jho.•" První čtyři kapitoly vedou k tomuto stěžejnímu bodu.

Avšak v listu Galatským jsou i jiná důležitá místa. Jedno
z nich najdeme v Gal 3:16. Pavel ukazoval, že izraelský Zákon,
nedostačující pro spasení, je vskutku spjat se smrtí Ježíše
Krista 13:13/. Potom pokračoval a ukazoval, jak Boží zaslíbe-
ní daná Abrahamovi opravdu směřovala k Ježíši Kristu, v němž
se všechna naplnila. Hlavním, stěžejním bodem, na.němž toto
vysvětlení závisí, a bez něhož by padlo stranou, Je verš 3:16.
Zaslíbení byla dána Abrahámovu potomku /jednotné číslo, ne množ-
né/. .Tedy, osa projev~ je stěžejní neboli ústřed~í bod VYUČUJí-
cích úseků. Lze ji naJít ve vyprávěních nebo v príbězích, ne
však jako vyvrcholení nebo rozhodující bod, ale jako qstřední
bod. V knize Rut je například ústřední bod tam, ~de Boz sed~
v bráně a vyjednává s jiným příbuzným. Jestli.ted věc~ nepŮJdou
správnou cestou, všechno padne stranou. Toto Je stěžeJní bod.

ll. příklad; Jan 11:45-54. Který verš tohoto místa vám
ukazuje, že postup služby Pána J!~íše se začal vyvíjet tragicky,
protože už více nekonal to, co drlve7 /Tento verš je stěžejním
bodem, představuje osu děje./

Rozčlenění a zobecnění
7. úkol: rozlišit směr myšlenek u rozčlenění od směru

myšlenek u zobecnění
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Roz~lenění je pohyb myšlenek od obecného k částečnému,

podobně J~ko vaše syntetické Islučujícíl studium se bude pohy-
~ovat od urovně celé knihy ke studiu podrobností. V rozčlenění
Je myšlen~o~ý postup od celku k částem, od ohecného ke konkrét-
mimu. Jinym~ slovy m~žete mít tikové zobecněni: "Všichni zh~e-
šili a nemaJí slávy Boží." Ale "John Doe zhřešil" nebo "Já jsem
zhřešil" přechází do konkrétnosti. To je rozčleně~í zvané také
někdy dedukce. '

12. příklad: Mt 6:1-18. Jakými zp~soby Ježíš rozčleňuje
svou úlohu, vykonání kněžské služby?

Zobecnění je induktivní postup, přechází od konkrétních
příklad~ k obecné zásadě. Je to opak rozčlenění.

13. příklad: Jaky2. Jakub začíná 2. kapitolu konkrétními
příklady chování křestana: Jednat s lidmi laskavě bez ohledu
na jejich oděv, uznávání chudých, láska k soused~, poslušnost
nadřízeným. Postupuje od těchto konkrétností k obecné zásadě
v posledním verši kapitoly. Napište tuto obecnou zásadu.

Od~vodnění, hledání příčin
8. úkol: rozlišit postup u hledání příčin a u od~vodnění.
Zásada hledání příčin postupuje od d~vodu k účinku, pojed-

nává nejdříve o p~íčině něčeho, potom o následku dané věci. To-
to'vidíme v Ab 2:5: "Avšak pyšný rek je jako křísovité víno, ne-
usadí se; rozevírá chřtán jako podsvětí, z~stane jako smrt nena-
sytný, i kdyby pro sebe zabral všechny proná~ody a všechny náro-
dy shromáždil k sobě." Příčina: Chamtivost! učinek: Válka!

14. příklad: Abakuk 2:17. Podle první části verše, jaké
dva modely postupu od příčiny k účinku zde najdete?

Od~vodnění je opakem hledání příčin. Od~vodnění příčiny se
pohybuje od účinku k příčině. Něco se stane. Důvod je vysvětlen
později. Kl~čovým slovem u tohoto literárního prostředku je
"protože". Reknu: "Bolí mě prst." Někdo se zeptá,proč~ Odpovím:
"Protože jsem se popálil." Toto je jednoduchá ilustrace, ale
postup ukazuje.

15. příkladi Abakuk 2:17. Jaký příklad odůvodnění vidíte
ve druhé části verše?

~ Projděte si prvních dvanáct,prostředků kom~ozice, kte-
ré jste poznali. Spojte správně každy prostředek s Jeho popisem.
aJ Zahrnuje podobnost jevů 1. Rozhodující bod
bl Zahrnuje protiklad jev~ 2. Obměny
cl Opakuje stejná slova ). Přirovnání
dl Opakuje podobnými slovy 4. Rozčlenění
el Rozšířená úprava 5. Souvislost .
fl Postup od účinku k příčině 6. Hledání p~íč1ny
gl Postup od příčiny k účinku 7. Od~vodnění
hl Vyvrcholení p~íběhu 8. Kontrast
11 Stě žejni bod rozmluvy 9. Zobecnění
jl Střídavě se opakující vzor 10. Pokrač~vání .
kl Postup od obecného ke konkrétnímu ll. Osa děJe IproJevul
1/ Postup od konkrétního k obecnému 12. Opakování
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9. úkol: přesně vymezit každý literární prostředek

z této části lekce
Užití nástrojů

Užití nástrojů zahrnuje prostředky, nástroje či pomůcky
kterých se užívá, aby něco způsobily. Klíčová slova jsou "sk~-
ze", nebo "pomocí" Iněk'yvtaké 7.pád - čím?l, jako např. v po-
slední větě Jak 3:5: "Hledte, jak malý oheň a jak velký les
zapálí!" IDosl. Jak velký-hvozd může býti z~pálen malinkýmohněml.

17. příklad: Jakub 2:21. Pomocí čeho byl Abraham osprave-
dlněn před Bohem?
Vysvětlení

Vysvětlení ujasňuje, analyzuje, nebo přímo vysvětluje.
Například - Lk 2:4 nám vypráví, jak šel Josef z Nazareta do
Betléma. To proto, že byl potomkem Davida.

18. příklad: Mt 13:58. Tento verš vysvětluje, proč Ježíš
ve svém rodném městě neučinil mnoho zázraků. Hekněte toto ty-
světlení svými slovy.
Příprava

Příprava je úvod, který tvoří přípravný článek vzhledem
ke zbylé části kapitoly či knihy. Například v Lk 1:1-4 autor
podává krátký úvodní článek, který říká, jaké jsou jeho cíle
a jakých metod se drží. Není to část vlastního evangelia, je
to předmluva.

19, příklad: Mk 1:1, 1. Kor 1:1 a 1. Jan 1:1. Která
z těchto knih začíná předmluvou, která nejlépe souhlasí s tím,
jak jsme si ji popsali?
Shrnutí

Shrnutí je zhuštění údajů do krátké formy. Shrnujete, co
jste už napsali nebo řekli. Jste struční a vyjadřujete se hut-
ně. Vybíráte podstatu věci. Například, Gen. 45 je kapitola
shrnutí celého příběhu o Josefovi. V krátké formě udává, co
vedlo až k tomuto bodu.

20. příklad: Joz 24:1-14. Udejte stručně svými slovy, co
zde Jozue shrnul, než ve 14. verši řekl lidu: "•••bojte se Hos-
podina ••• , a služte Hospodinu."
Dotazování

Dotazování je pokládání otázek. NěkdYvbibličtí pisatelé
položí otázku a za ní pokračují odpovědí. Casto to dělá Pavel.
Příklad najdeme v Řím 3:31. "K~yž takto mluvíme o ~íře, pro-.
hlašujeme tím Zákon za bezcenny?" Okamžitě následUJe odpověa.
"Naprosto ne! Naopak: jenom Zákon utvrzujem~.~ Jiné otázky.
mají řečnický význam, to znamená, že odpověd Je tak samozřeJ-
má že na otázku netřeba odpovídat. Gal 3:5 dává pFíklad: "Te-
dy'ten, který vám uděluje Ducha a dělá mezi vámi zázraky, činí
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to proto, že konáte, co nařizuje Zákon, anebo proto, že jstepřijali víru, jak vám byla hlásána?"

21. příklad: Mall. k. Vyjmenujte v této kapitole ver~e,
v nichž jsou příklady pOkládání otázek.
Soulad

Soulad zahrnuje jednotu souhlasu nebo shody. Je-li vyty-
čena určitá myšlenka, jiné myšlenky dále v tomto úseku musí
s ní souhlasit! Nazývá se to "zákon" harmonie ve skutečnosti
je to ~šak "pravd~"; uji~tuje, že všechny oddíly mluví pravdu.
Písmo Jako celek 11ustruJe harmonii. Soulad lze jasně spatřit
v místech, kde je určitý problém a odpovídající řešení: nemoc
a lék, slib a naplnění.

22. příklad:~Řfm 3:21-31. Toto místo dává příklad harmo-
nie. ~e to odpověd 'neboli řešeni problému, který Pavel popisu-
je v Rím 1:18 - 3:20. Co popisuje v 1:18 - 3:20?
Hlavní věc

Hlavní věc není pouze samostatně stojící hlavní myšlenka,
to zahrnuje hlavní myšlenku podepřenou podřazenými myšlenkami.
Je to nadřazenost a podřazenost. Zásadou je dQbrá ilustrace
hlavní věci. Hlavní nadpis stojí mimo, odděleně od podnadpis~,
které přispívají k podrobnostem. V Písmu tento literární pro-
středek ilustrují Ježíšova podobenství. Už jste se dozvěděli,
že každé podobenství učí jedné hlavní neboli dominantní lekci.
Ta lekce, kterou podobenství má učit, se odehrává na pozadí
menších detailů. To všechno pomáhá vytvořit podobenství, ale
jedno dominantní ponaučení, ta lekce, stojí stranou. Při vý-
kladu Písma je důležité cvičit své oči a svou mysl, aby upře-
ly pozornost na to,co je podstatné, hlavní, a mít schopnost
určit ty věci, které jsou druhotné, podřazené.

23. příklad: Mt 13:47-50. Co je hlavníw bodem ponaučení,
které dává to podobenství? Jaké jsou alespon dva podřadné body?
Rozvětvení

U rozvětvení všechno bud směřuje k jedné určité věci,
anebo všechno vychází z jedné určité věci. Názorným příkladem
rozvětvení mohou být větve stromu anebo paprsky v kole od vo-
zu. V Písmu tento prostředek krásně předvádí Žalm 119. Jeho
176 verš~ je rozděleno do 22 strof. Všechny ge větví okolo
t~hož tématu Ineboli bodu/: síly, velikosti a znamenitosti
Božího Zákona.

24. příklad: Jan 15:5. Jakým způsobem je v to~to verši
použit prostředek rozvětvení?

~ Projděte si těchto p~slední~h osm prostředk~ kompo-
zice, začněte od užití nástroJ~. SpoJte správně každy prostře-
d~k s jeho popisem.
al proetředky, pomocí nichž k něčemu dojde 1. Vysvětlení
bJ I.{jasnujea rozebírá 2. Dotazováni
cl úvodní fakta 3. Příprava
dl zhuštuje informace 4. Rozvětvení
el pokládání otázek 5. Soulad
fl body nebo myšlenky, které souhlasí 6. Užití nástrojů
s/. hlavní myšlenka 7. Shrnutí
hl směfuje od jednoho bodu nebo k jednomu 8. Hlavní věcbodu
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. Ještě několik slovo těchto literárních prostředcích:
ZJistíte, že se překrývají. Pro případ, zjistíte, že se ně-
kolikrát pokládají tytéž otázky. Takto by se překrývaly
prostředky dotazování a opakování. Snad jedno nebo druhé by
převládalo. Jakmil~ čtete, začněte si tyto prostředky zname-
nat. Nakonec, vždyt individuální stránky kompozice se někdy
počítají k zásadám kompozice, jindy k literárním prostředk~,
jako v případě přirovnání a opakování v této lekci.

Odpovědi na otázky
13.

14.

15.

16.

Tak jako tělo bez ducha je mrtvé, tak víra bez skutkd je
mrtvá.

1. aJ metoda celé knihy
bl obraz z nadhledu,Násilí na Libanonu se
ti nažene děsu

2. cl Je třeba pročíst najednou celou knihu, vyhledat speci-
fické údaje, shrnout je.

Lidé budou pobiti za prolitou lidskou krev, protože pá-
chali na zemi násilí.

3. Vaše odpověď může zahrnovat čtyři Ikterékolivl z následu-
jících:Přirovnání, ilustrace, opakování, varování, ukázat příbuz-
nost, říci něco jiným způsobem.
al 3. Přirovnání
bl S. Kontrast
cl 12. Opakovánídl 5. Souvislost
el 10. Pokračování
rl 7. Odůvodnění

4. Zde se množství bojovníkd
na mořském břehu.
Abraham obětoval svého syna Izáka na oltáři
V každém případě stojí proti sobě spravedliví a bezbožní.
Slova "nj'br!" a "ale" signalizují kontrast. IE. P.I
Ježíš ve svém rodném městě neučinil mnoho zázrakd, proto-
že-tamější lidé mu nevěřili.

6. Opakuje se: "Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka
zůstává napřažena."
1. Korintským

7. Střídavý vzor: "Píšu vám, děti, ••• , Píšlu4vám'xoitcovéi·oompíšu vám, mládenci ••• " se opakuje ve • ver~ se s ove
"Napsal jsem vám".
Jozue shrnul, co Bůh učinil pro svůj lid od časů Abrahama.

8. ~éma odpočinutí
Malachiáš 1:2, 6, 1, a, 13
Jonáš se vydal na cestu, aby ute~l od Hospodina, šel do
Joppe, našel lod,ykterá jela do Spanělska. Zaplatil cestu
a nastoupil na lode

d/obraz z ptačí perspektivy
el skládání dohromady

obrátí proti tobě, pobíjení zvířat

BI 6. Hledání příčiny
hl 1. Rozhodující bod
if ll. Osa děje Iprojevu/
jl 2. Obměny
kl 4. Rozčleněni
1/ 9. Zobecnění

přirovnáv~ k množství písku

17.
5.
18.

19.

20.

21.
9.
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22. Vinu a odsouzení
10. Verše: 14. Ježíš začíná kázat

16-20. Ježíš povolává učedníky
26. Ježíš ukazuje autoritu
28. Zvěst o Ježíši se rozšiřuje
38-39. Ježíš káže v městečkách
41-42. Ježíš uzdravuje malomocného
45. Odevšad k Ježíši přicházejí lidé

23. Hlavní bod: Oddělení spravedl~vých od bezbožníků na konci
tohoto věku. Podřazené body: Udaje týkající se rybáře, sí-
tě, ryb a nádob. II když tyto detaily dokreslují ponaučení
podobenství, nejsou podstatnou naukou tohoto podob€nstvíl

ll. Verš 54. ukazuje, že služba Pána Ježíše se začíná vyvíjet
tragicky, protože už nikdy nechodil veřejně mezi židy.

24. Je to vykreslení Krista jako vinného kmene, v němž musí
zóstávat věřící Ivyobrazeni jako vinné ratolesti/. Tento
verš používá literárního prostředku rozvětvení, aby nás
naučil, že všichni věřící musí zůstat spojeni s Kristem,
aby nesli duchovní ovoce.

12. Prokazováním dobrotivostr, modlitbou a půstem.
25. al 6. Užití nástrojó el 2. Dotazování

bll. Vysvětlení rl 5 '. Soulad
cl 3. Příprava gl 8. Hlavní věc
dl 7. Shrnutí hl 4. Rozvětvení
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6. LEKCE

SYNTÉZA SKLÁDÁN f ČÁST f DOHROMADY

Duch svatý dal každému biblickému autorovi odli§nou ten-
denci psaní. Va§i tendenci v psaní určují čtyři věci: 1. poj-
my va§eho psaní /CG chcete říci slovy, kterých používáte/,
2. struktura va§ich podklad~ /j~k si je uspořádáte/, 3. kte-
rá literární forma je nejlepší /zp~sob psaní, jaký si zvolíte/,
a 4. atmosféra, cítění, které vaše psaní s sebou nese.

Pojmy, struktura, literární forma i atmosféra budou v té-
to lekci podrobně vysvětleny. Tyto rysy musí stát odděleně,
abychom je jasně vysvětlili, ale ve skutečnosti se budou pře-
krývat. Například, na prostředky kompozice, kterým jste se na-
učili v 5. lekci, se nebudete dívat jako na "strukturu".

Obsah lekce

Pojmy jako slova
Stavba literatury
Literární atmosféra
Literární forma
Postup v literatuře

Účely lekce
Až ukončíte tuto lekci, měli byste být schopni:

- definovat literární "pojmy" a "strukturu" a vysvětlit je-
jich důležitost pro pochopení Bible

- uvést literární atmosféru i formu do vztahu k citovému a
rozumovému obsahu Bible

- užít va§eho pochopení literárního postupu k tomu, abyste
zakusili zbožného r~stu v duchovních věcech.

Učební činnosti
1. Než začnete s touto lekcí, udělejte si trochu času na to,

abyste si znovu pro§li 5. lekci.
2. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
3. Zjistěte si význam klíčových slov, která jsou vám nová.
4. Studujte vlastní lekci a obvyklým zp~sobem odpovězte na

učební otázky.

Klíčoyá slova

kategorie
chronologický

kritický
rutina
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Vlastní lekc~

rQj~_j~~2_~!QY~
1. úkol: přesně vymezit pojmy a vysvětlit jejich dOleži-tost pro studium Písma
Pojmy v literatuře znamenejí jednoduše slova, kterých se

užívá v daném k~ntext~. Všechna slova v Bibli jsou dOležitá,
ale ne všechna ~sou vyznamná pro stejný smysl. Některá / slova
jak~ "a", "i", ženi jsou rutinní slova se samozřejmou funkcí
spOJování vět. Jiná slova jsou dOležitá, protože když známe
jejich význam, záleží na tom správný výklad Bible. Tento druh
slov by se měl stát pro nás takovým praporem, který dává zna-
mení, že těmto slovům je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Která slova by se měla stát tOijvlajkou? Nu, každé slovo,
kterému nerozumíte, potřebuje zvlášt prostudovat. Vždycky by-
ste měli studovat s tužkou a sešitem. Dojdete-li k jakémukoliv
slovu, které nechápete, měli byste si jej napsat. Zkuste ze
slovníku nebo nějakou jinou cestou zjistit, co znamenají.

Rozhodující slova, názvy věcí, činností, popisná slova,
tato všechna. jsou dóležitá pro pochopení úseku, tato si pot~e-
bujete zvlášt poznamenat. Rozhodující slova nejsou vždy nej-
delší. Jak zakrátko uvidíte, někdy jsou dOležitá slova ta nej-
kratší, protože naznačují změnu jednání nebo nálady či myšlen-kového směru.

Pojmy, které vyjadřují hluboké představy, je třeba stu-
dovat. Například, jakým druhem "změny" prošel Ježíš u Mk 9:2?
Toto je třeba dále proz~oumat. Potřebujete rozlišovat. Ne kaž-
dé slovo je třeba zvlášt prošetřit. Je třeba si také všimnout,
zda je určitých slov užito doslovně anebo obrazně. Nezapomeňte,
že doslovné se vztahuje k normálnímu, běžnému významu slov.
Obrazné se vztahuje k symbolickému užití, když slovo zastupuje
něco jiného.

~ Přečtěte si Gn 2:16 a Řím 11:24. Z každého verše si
poznamenejte slovo "strom". V kterém verši je slovo "strom"
řečeno obrazně?

Dokonce i když možná nerozumíte mluvnici nebo částem řeči,
můžete se n~učit poznávat klíčová slova. /jiná než oa začátku
lekce/ Křestanské nauky jsou přece jen stanoveny, at se k tomu
používá jakkoli rozmanitých slovních dfuhO. Názvy osob, míst
a věcí jsou dOležit~ podstatná jména •.Ci~~osti jsou"d~~ežitá
slovesa. Popisné pOJmy, které nazoačuJf Jak rychle, Jak roz-
sáhle" atd. jsou klíčová slova. Sest věrohodných služebníkó
/Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? Proč?/, o nichž jste se učili v jedné
dřívější lekci, vám mohou pomoci nalézt klíčová slova. Všimně-
te si příkazů rad, varování, příčin, cílO, důkazó a dósledkó.
Pilně hledejt~ slova, která vyjadřují tyto věci a napište si
je. Často tvoří klíče k pochopení celého úseku •.

Existuje kategorie kratších slov, která neJsou rutinní.
Známe je jako předložky a spojky, protož~ ukazují př~buzno8t.
Za prvé, jsou to spojky, které signalizu~í čas: říkaJí, k~y
se něco odehrálo. Zde máme některé: ~o, Jakmile~ před, ted,
když, pak, dokud, zatímco. Snad přemyšlíte ~ o Jiných, al~ ty-
to mají zabrzdit vaši pozornost. Napříkla~ Jestli vidíte. Po-
tom ••• , ale nyní •••", mělo by být samozřeJmé, že zde stOJí ně-
jaký druh přechodu a snad byste měli hledat postup. /V této
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lekci se dozvíte o druzích postupu/. Za druhé, místní nebo
zeměpisná p~edlo~ka je hlavně slovo "kde" - signalizuje místo.

~ P~ečttte si tyto čtyři ver§e z Písma, potom podlevzoru al doplnte do řádků b, c, d p~íklad p~edložky.
VERŠ: PŘEDLOŽKA S IGNALIZUJE: SLOVO:
al Mk:1:23 Qas "po'toa"bl Mk 1:9 Qcl Mk 1:14 Č:: .
dl Mk 1:28 Místo •••••••••••• • •• • ••

Za třetí, naučíte si v§ímat logických spojek, to jest
takových, které se týkají důvodu, kvůli němuž se něco stalodůsledků toho, co se stalo, účelu, proč se to odehrálo, tý-'
kající se i protikladu nestejných věcí a přirovnání jednévěci k jiné. Proberme si je ted.

Lagické spojky ukazující důvod, pro který se ně~o odehrá-
lo, jsou: PtO, proto, že; protože. Vidíte-li slova "Ríkám to
pro" nebo "Ríkám to proto, že•••" - autor dává příčinu. Nyní
je dejte do ·vztahu k prostředkům kompozice. Který literární
prostředek postupuje od účinku k příčině? Odůvodnění. V§ech-
na tato slova jsou znaky odůvodnění a takto se potom stávají
klíčem k výkladu. Logické spojky, které se týkají/¥ýk.8Q~
důsledků, jsou: Tedy, a tak, proto; to je, proč; a proto.
Všímáte si, že tato slova jdou od příčiny k účinku? Který li-
terární prostředek postupuje od příčiny k účinku? Hledání pří-
činy. Když vidíte slova "tak, tedy, proto; to je, proč; a tak-
to," - budete hledat příčinu: Jedna věc zapřičinuje něco jiné-
ho.

~ Najděte a udělejte seznam lve stejném pořadí, jak jsme
uvedli ver§e z Písma! předložek, které signalizují příčinu lal,
a které signalizují důsledek Ib/.
al Řím 1:11, 1:26, 1:28, 2:15
bl Gal 2:17, 1. Kor 8:11, 9:26

Logické spojky související s účelem Icílem/, jsou: v dů-
sledku toho, takže, a tak Inebo podobné výrazy.Logické spojky, které naznačují kontrast, jsou: ačkoliv,
ale mnohem více, mnohem vět§í, nicméně, jinak. Tyto řady ne-
jso~ vyčerpávající. Možná najdete při studiu jiná slova, ~te-
rá slouží tomu stejnému cíli a li§í se od těch zde uvedenych.
Tato slova jsou náměty pro vaši pomoc, abyste začali přemý-
šlet těmito směry.Logické spojky naznačující přirovnání jsou: T~ké, tak~
tak, jak; takto, taktéž, takže, stejně tak, tak i. ExistuJe
mnoho kombinací.

~ Najděte a napi§te lve stejném pořadí, jak jsme.zad
ú
8čleliverše Z Písmal předložky a spojky, které Ia! signaliZUJí

nebo cíl, lbI kontrast, Icl přirovnání.
a! Řím 4: 16
bl Řím 2:10, 5:15
cl Řím 11:31, 1:27
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Překlad Bible, který používáte vám trochu odli§í ta

slova, která budete moci najít. Proto, ty my§lenkyr. příčin
~ó~~edku, cíle, kontrastu a přirovnání budou dóležitěj§í n~!
JeJlch přesné slovní vyjádření. Ta daná slova by vám měla po-
moci, a~yste věděli, co máte hledat. Kromě těchto tří katego-
rií spoJek a předložek jsou ještě tti. Doposud jste studovali
~asové, místn~ a logické spojky. Ted ty tři poslední druhy spo-Jek sign~lizuJí série fakt, podmínku a dóraz.

SpoJky, které naznačují sérii fakt, jsou slova: "a' v pr-
vní řadě, naposledy, nebo. Spojka určující podmínku bývá obvy-
~le "jestli~e": "Jestliže to, •••• , tak ono." Cástice naznaču-
Jící-d1lraz JSou: "skutečně" a "jedině". Někdy -se užívá silněj-
šího slova: například místo obyčejného "říkat" se poví "horlit"nebo "volat".

~ Najděte a napište Iv takovém pořadí, jak jsou zadány
verše z Písmal slova, která lal signalizují sérii fakt, lbipodmínku,lcl dóraz.
a/ 1. Tm 2:1; 1. Kor. 15:8
bl Ř 2 :25
cl i. Kor 9:24, Ř 9:21b

Budete-li pohotoví u těchto jednotlivých pojmó, pomohou
vám projít mluvnicí a vyložit význam Písma. Jsou to významná
slova, po kterých i já sama vždycky při studiu Písma Inebo
čehokoliv jinéhol pilně slídím, protože ona tvoří nitky v or-
ganizaci myšlenky.

Literární struktura-------------------
2. úkol: definovat strukturu a vysvětlit její d~ležitost

pro studium Písma
Jsem si jista, že začínáte chápat, nebot knihy Bible ne-

jsou dezorientovanou sbírkou nesouvislých myšlenek. Vidíte, že
v aibli jsou strukturované celky s rozumně propojenými částmi.
Autor musel vybírat a uspořádat. Musel vybrat d~ležité věci,
které třeba zahrnout, a uspořádat materiály co nejjasněji a
pochopitelně. Jan vysvětluje, že při psaní svého evangelia vy-
nechal spoustu z toho ,-co Ježíš uč inil Iviz Jan 21: 251. ..

Móžete se ztratit v podrobnostech biblických veršů, at
jsou jakkoliv d~ležité, a nikdy nespatřit mocnou zvěst knihy
jako celku. Individuální pravdy, jak jdou verš za veršem, se
vztahují k celku. Celek je vysvětlen uspořádáním částí. Vše-
chny se k sobě navzájem vnitřně vážou. Struktura je kostra,
rámec, a podléhající nárys, což dává knize jednotu.

Slova~sou stavební prvky jazyka, nejmenší jednotky pře-
nosu významu. Slova se spojují do frází, neboli částečných,
nekompletních jednotek myšlenky. Věta je ucelená myšlenka.
Když se spojují dohromady věty s příbuznými myšlenkami, ut!O-
ří odstavce. /Některé Bible se člení do odstavcO, to Q3nadqu-
je studi~.1 V biblickém studiu je dobrý názor o PREMYSLEN!
V ODSTAVC!CH. To jest, najít hlavní myšlenku odstavce a dát
jí stručný, popisný nadpis. Seznamem nadpis~ /hlavních myšle-
nek/ jste vyhledali všechny odstavce v kapitole nebo knize,
pro vykreslení náčrtu si uspořádáte hlavn~ body. Kromě těch
odstavců v nichž jste hledali podrobnosti - to budou podbody
vašeho náčrtu. V následujícím cvičení si zkusíte hledat hlavní
body v odstavcích.
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~ Čtěte.každý odstavec v Řím 12. k. a napište sv~j

~adpis vedle Jeho.označení. Až sestavíte nadpisy, porovnejte
Je s těmi, které JSou předloženy. /Vaěe nadpisy mohou být stej-né nebo lepší než navrhované./
Odst. 1. /12:1-2/
Odst. 2. /12:3-8/

• • • •• • • •• • • • ••• • • • • • • •• ••••• • • ••• • • • • • •• ••Odst. 3. /12:9-13/
••• • • • • • • •• • •• • • • ••••••• • •••••• • •• •••• • •• •Odst. 4. /12:14-16/
•• • • • • • • •• •• •• • ••• • • • • •• •• • • ••• • •• •• •• • • •Odst. 5. /12:17-21/

·.........................................

•• ••• • •• •••• ••••• • • •••• ••• •• • •••••• •• •• • •
. Naznačili jsme, že ve struktuře jsou si části skladby

vzáJemně příbuzné. Tuto souvislost lze vyjádřit jakýmkoliv
z literárních prostředk~, kterým jste se učili. V každém
úseku nelze najít věechny. Měli byste si znovu projít věe-
chny ty prostředky z 5. lekce, dokud se s nimi dobře neobe-
známíte. Jestli začínáte poznávat, jak je celek spojen do-
hromady, jak se jeden ús~k Písma vztahuje k jinému, získátenové pochopení celku. Budte si vědomi struktury.

~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivétvrzenI.
sl biblické knihy jsou sbírkou nesouvislých myšlenek
b/ literární prostředky jako kontrast, rozvětvení apod. senevztahují ke struktuře
c/ nejmenší jednotky jazyka, které přenášejí význam, jsouslova.

Literární atmosféra-------------------
3. úkol: definovat literární atmosféru a určit ji

v Písmu
Literární atmosféra je příslušný tón či nálada zřejmá

v psaní.,Jskou náladu nebo nálady autor sdílí? Nálada n~boli
nádech m~že být zoufalství, dík~vzdání, horlivost, bázen a
úcta, naléhavost, radost, pokora, něžnost, zlost, přesvědči-
vost, odsouzení, vyzvídání, zájem nebo znepokojení, odvaha.
Lze najít celý řetěz lidských pocit~, které vytvářejí nádech
literárního díla.

8 List Jakuba se liší uvnitř ve svém nádechu neboli
tónu.~ečtěte si následující úseky a připište ke každému
z nich slovo, které popisuje jeho atmosféru.
8/ Jak 5: 1 .•••..••.•..••••....•..•...............•.........

bl Jak·4:10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cl Jak 2: 14 ••••••••.•...••..•.•.•.•...•••••••..•••..••••••••

Literární forma
4. úkol: určit hlavní literární formy a vysvětlit

užití každé z nich
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Literární forma se vztahuje k druhu neboli typu psaní

kterého autor užívá, aby osvědčil své podklady. Všechny hl~v-
ní.druhy literatury lze v Bibli najít. Pokud autor potřeboval
vYJádřit hluboké osobní pocity chvály, smutku, radosti či lí-
~os~i nad hříchem, psal poezii. Jestliže potřebo~al vysvětlit
Jinym lidem, co se odehrálo v minulosti, psal prozu. Chtěl-li
vyučovat d~ležitou věčnou pravdu, anebo dát logické d~vody
těm argument~m, které předváděl, užil pojednání. Jestli chtěl
vykreslit pravdu vnímavým lidem, zatímco jiným ji chtěl za-
střít, užil podobenství. Jestli se snažil odkrýt něco z bu-
doucnosti, bez toho, že by prozradil příliš mnoho duchovních
tajemství, psal apokalyptiku /zjevení/.

Pojednání /nebo i výklad/ je literární typ určený k to-
mu, aby vyhlašoval pravdu logicky zd~vodněným zp~sobem, který
by apeloval na rozum. Mnohé epištoly užívají tohoto stylu.
Ježíš ho používal ve svém vyučování, stejně tak jako proroci
ve svých dílech. ,

Vypravěčská proza je životopis nebo příběh. Najdeme ji
v Genesis, v evangeliích, a všude tam, kde se události a si-
tuace popisují v chronologickém pořadí. Příběhy p~sobí na
představivost a city. Obvykle zahrnují zajímavé podrobnosti.
Z tohoto druhu literatury byste neměli násilím vytahovat kaž-
dý detail jako duchovní ponaučení. Například příběh o Petrově
vidění ze Skutk~ 10 je hodnotná pravda. Ale některé detaily,
jako v čím domě byl Petr, denní doba, kdy spatřil vidění - to
vám pom~že pochopit příběh, ale nejsou to tak dóležité deta-
ily, jako odvozená nauka, která se toho týká.

Poezii najdeme všude v celé Bibli. V některých Biblích
je všechna poezie tištěna pomocí oddělených řádkó, a každý
nový řádek začíná velktm písmenem. Potom poezii v Bibli na-
jdeme tak snadno jako Zalmy.

Už jste poznali něco málo z hebrejské paezie. Víte, že
je hluboce osobní a citová, nerýmuje se. Každé dva řádky ne-
boli dvě strofy jsou si příbuzné některým druhem paralely.
Buďto druhý řádek opakuje myšlenku prvního řádku, nebo dot~á-
ří první řádek tím, že k němu něco nového přidá, anebo stOJí
v protikladu k prvnímu řádku.Poezie užívá v širokém rozsahu obrazného jazyka za úče-
lem názornějšího vyjádření věcí. Zde máme čty~i druhy obr~z-
né řeči /neboli obrazce řeči/, které často naJdeme v bibl~cké
poezii: o í I "O~"1. Podoba. Přirovnání dvou věcívS použ~t m s ov Ja~
neba "jako". "Jsou jako stromy •••" /Zalm 1:3/ "O "2. Metafora. Přirovnání dvou věcí be~ pQuŽit~ slov Jak
nebo "jako". "Efrajim, přilba mé hlavy ••• /Z 108.9/8//3. Hyperbola. neboli nadsázka. Účelné přehá~ění, nadsáz-
ka mimo dÓvQd. "Jsem jako ••• d~emnot mě vsadil Jak od věk~
mrtvé •••" /Z 143:3/ "ř' ti ž4. Aooit~Qfa, Oslovení neživé věci. Mo e, co Je , e
utíkáš, •••? Z 114:5/

Pro toho, kdo studuje Bibli, je zvlá!tě ~óležité pochopit
obraz ou řeč U Jana 6:51-52 Ježíš říká: Jé Jsem chléb živo-
t "~idé si'to vyložili doslovně a urazili se. Můžete udělat
p~dobné chyby, dokud nebudete pozorně s!edovat a dókladně, ne-
stranně a poctiv~ vykládat!
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. 2& Doplňte tyto věty tak, že každé slovo použijete jenJednou:
Pojednání Ivýklad/, poezie, vypravěčská próza
al Literatura, která nejsilněji p~sobí na city, se nazývá

••••• • • • •••••
bl •••••••••••••• Je určeno k logickému, zd~vodněnému hlásání

pravdy.
cl Příběh o r~zných událostech a lidech se nazývá

••••••••••
ID, Spojte každý jazykový obrazec

aI "Hospodin je m~j pastýř" IŽ 23:1/
bl "Pro úpornou bolest se změnil m~j

~děv, sevřela mě jako pás suknici,
J$em smeten do bláta, podoben pra-
chu a popelu." IJb 30:18-19/

cl "Unikli j~me jako ptáče z osidla
lovc~." IZ 124:71

dl "Chvalte ho, slunce s měsícem,
chvalte ho, všechny jasné hvězdyJ" IŽ 148:31

s citací Písma.
1. Podoba
2. Metafora
3. Hyperbola Inadsáz-kal
4. Apostrofa

Podob~nství tvoří odlišný tYP,literatury, známý jako
parabolicky, neboli parabolická proza. Už jste se o nich
učili. Jestli si potřebujete znovu projít oddíl podobenství
ve 4. lekci, abyst~ si byli jisti, že rozumíte tomu, jak se
liší od ostatní prozy, udělejte ~o hned.

Drama, neboli dramatická proza je příbuzná poezii v to~,
že p~sobí na city. Zosobnuje příběh tak, že slova všech po-
stav příběhu jsou v 1. osobě. Lidé se navzájem k sobě obrace-
jí těmi slovy, kterých by používali ve skutečném, živém pří-
běhu. Dramatická literatura dosti často obsahuje živé líčení,
které p~sobí ua představivost. Takovou knihou je Job. Cte se
to jako hra. Písen ~alomounova má také styl dramatu. Když te-
dy najdete v Písmu úseky, v nichž lidé mluví se sebou navzájem
přímo, v,první osobě, řeknete si: "To je drama", nebo "drama-
tická proza."

Apokalyptika je poslední literární formou. Znamená "od-
krytí" nebo "zjevení". Tento druh literatury je snad nejtěž-
ší na pochopení. Když jste probírali proroctví a symboliku ve
4. lekci, setkali jste se s některými stránkami tohoto druhu
literatury. Je bohatý na jazykové obrazce, symboly, vzory a
popisy vidění. Klasickým příkladem tohoto typu díla je kniha
Zjevení. .

Zde máte jednoduchou tabulku, která vytyčuJe v Písmu pří-
klady r~zných literárních forem, jak jste se jim v tomto od-
díle naučili. Tyto formy se někdy překrývají, ale čtením těch-
to míst podle formy, jakou máte zde, jenom získáte.

::::::~;;;;::::::][~~~~~!:~~~][:::~~;;~;~::
Pojednání Ivýk~apl Mt 5:17-48
Vypravěčská proza Sk 16:16-38
Poezie Jer 9 :21-22
Podobenství Lk 14:16-24
Drama Jh- 32:5-14
Apoka1yptika Ezechiel 1------------------------------------------------



65

~11!r~rg~_E2~~~E
5. úkol: určit druhy literárního postupu a udat, co je

v~em druhům společné
My~lenka, která provází postup, je ZMĚNA. Když čtete při

studiu místo z Písma, hledáte změnu! Které 'věci se mohou v ú-
seku z~~nit? M~že přejít s~řed pozornosti ze života jedné oso-
by na J1nou osobu, nebo z Jeho života na život jeho potomk~.
To by byl životopisný postup. Příběh se m~že vyvíjet od udá-
losti k události. Je-li příběh předveden pomocí slov, která
označují, kdy se něco odehrálo, /zaprvé, za druhé, •••/, máte
chronologický postup. Jsou-li události podány pomocí slov,
která označují místa, kde se co odehrálo, je to zeměpisný po-
stup. Změny myšlenek, idejí samotných také mohou být základem
pro úseky P1sma. Toto se nazývá myšlenkový neboli ideový po-
stup. Někdy najdete úplnou změnu předmětu. Tato hloubková změ-
na se nazývá předmětový postup.

Postup je ve skutečnosti model, kterého autor užívá, aby
vinul téma daným úsekem Písma. Ten model se může táhnout jed-
ním nebo více odstavci, anebo se m~že rozšířit na celou knihu.
Postup může směřovat k vyvrcholení, ale to není nutné. Pokud
určení postupu není samozřejmé, je jedna pom~cka: srovnat
počáteční a koncová tvrzení. Je-li mezi nimi příbuznost, máte
postup. A samozřejmě, hlavními prostředky určení postupu je
hledat některé z výše uvedených druh~ změn.

!lL Jaký druh postupu najdeme v Gn 12:50 v náčrtech
života Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa? • • ••••• • •• •• ••• • • • •

12. Jaký druh postupu najdeme v knize Exodus, která se
soustředuje na událostech putování Izraele z Egypta do Kanánu?
• • • • • ••• •••• ••• • •• •• • • •• ••• • ••• • ••• ••• •• •• •• •• • ••• • •• • • • ••••

~ Jaký druh postupu najdete v ep. Římen~, kde Pavel
dává logické argumenty pro opodstatnění křestanství? ••••••••••

Po~hopení postupu v literatuře by vám mělo pomoci lépe
pochopit duchovní postup, který je nutný pro duchovní r~st.
Změna je taktéž klíčovou známkou duchovního postupu: 2. Kor
3:18: "Na odhalené t1áři nás všech se zrcadlí slavná zář Pá-
ně a ta~ jsme proměnováni k jeho obrazu ve stále větší slá-vě'- to vše mocí Ducha Páně." Poddejme se Duchu svatému, tak,
aby On nás mohl měnit v Kristovu podobu.
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Odpovědi na otázky
1. cl Nejmen§í jednotky jazyka, které přená§ejí význam,

jsou slova.
1. Řím 11:24
8. aJ Zoufalstv.í bl Pokora cl Zaujetí
20 bl v těchto dnech cl když dl v§ude, po IE. Pol
9. al poezie bl pojednání Ivýkladl cl vypravěčská próza
3. aJ abych, abychom; proto, protože, jak, poněvadž

bl proto, jenže tak, tedy IE. P.I
10. al 2. Metafora

bl 3. Nadsázka
cll. Podoba
dl 4. Apostrofa

4. al aby, tak
bl av§ak, ale, v§ak, oč spí§e
cl tak i, aby také, a stejně i, a tak

ll. Životopisný
50 aJ na prvním místě, jednomu, druhému

bl Jestliže, j,estliže
cl Jen Ijedenl, Jen Izbytek/

12 Cl Historický
6. 1. Obětovat samých sebe

2. ~třízlivě užív~t dar~
3. Zít podle křestanských zásad
4. Žít s ohledem na druhé5. Usilovat o pokoj se v§emi

130 Ideologický /my§lenkovýl

IE. P.I

IE. p.I
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T. LEKCE
APLIKACE STUDIUM METODOU KNIHY

Nyní jste připraveni začít skutečně aplikovat syntetické
studium na knihu Abakuka. Jakmile dokončíte syntetické studi-
um, potom m~žete jít až do takových podrobností v každém ver-
ši, nakolik máte čas /intenzivní studium/, a také m~žete tuto
knihu dát do SQuvislosti a srovnat s jinými knihami Bible /ex-
tenzivní studium/. Tedy, syntetická metoda není konec biblic-
kého studia, ale právě začátek. Náš cíl je naučit vás samo-
statnému syntetickému studiu Bible. Tato lekce bude modelem,
vzorem k následování, doufám, že až ji ukončíte, vyberete si
jinou knihu Bible a stejně jako zde budete aplikovat své do-
vednosti na vybranou knihu.

Snad byste si měli naplánovat, že tuto lekci budete dělat
na vícekrát, ne najeqnou. Vyžaduje opakované čtení, zapisování
a shrnutí pod~lad~. Ukoly možná vypadají krátké, ale zaberou
dost času. Ted následujte 'krok za krokem a udělejte si vždycky
tolik času, abyste ukončili každý krok dříve, než se pustíte
do dalšího. Určitě si zkuste odpovědět na otázky dřív, než se
podíváte na ty odpovědi, které jsme vám před19žili. ~a některé
otázky existuje více než jedna správná odpověd. Neměnte své
odpovědi, abyste je přizp~sobili našim, jestliže ty vaše ne-
potřebují opravu.

Obsah lekce
Kroky pozorování1. krok: Objevení hlavního tématu

2. krok: Rozvíjení hlavního té~atu
3. krok: Pojmy, nádech, literární forma
4. krok: Literární prostředky a postup

Náčrt knihy Abakuka
Aplikace

Účely lekce
Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

_ objevit hlavní téma knihy Abakuka a vysledovat jeho vývoj
pomocí syntetického studia

_ seřadit to, co jste zjistili syntetickÝm studiem knihy Aba-
kuka, do uceleného náčrtu

_ žít v souladu s pravdou, kterou jste objevili při syntetic-
kém studiu knihy Abakuka

Učební činnosti
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
2. Zjistěte si význam nových klíčových slov
3. Při studiu vlastní lekce pozorně sledujte ~a~d~ úk~la~k~d-

povězte na otázky. Ve studování Bible neex s uje z r •
Bibli musíme číst, abychom ji mohli studovat.
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Klíčová slova

arogantní
tematický

Vlastní lekce

~£Q!~_EQ~2£Qy~u1
1. úkol: sledovat příslušné kroky v pozorování u synte-

tického studia knihy Abakuka
Kroky syntetické metody jsou opakováním tohoto modelu:

Čti, po~oruj, próběžně ,si znamenej, čti, pozoruj, průběžně si
znameneJ. Toto pokračuJe, dokud nemáte vyhledané všechny úda-
je, které jste chtěli zjistit, nehledě na to, kolikrát je tře-
ba číst. Hlavní myšlenka je dobře se obeznámit s celou knihou
kt~rou studujete. Pročíst si ji celou najednou pokaždé, když '
dOJdete k takovému kroku, kdy je třeba číst - to je způsob, jak
se s knihou dobře obeznámit.

Naše pokyny vám mohou říci, ai si knihu přečtete jednou
kvůli zjištění urč itých informací. ·Nezjistíte-li je napoprvé,
budete ji potřebovat přečíst vícekrát. Opak je také pravdou -
móžete číst, abyste našli určité údaje, a současně abyste vi-
děli jiná fakta dóležitá ke studiu. Móžete si zaznačit, co jste
uviděli a snad i vynechat jedno čtení. Chystáte se číst knihu
mnohokrát a jakkoliv, takže začnete žít touto knihou. Konečný
výsledek vašeho studia by měl bit takový, že se ta kniha stane
vaší součástí - jak vašeho křestanského života, tak součástí
vašeho sdílení Slova s jinými lidmi.

A ted, jestli čtete pomalu, naplánujte si na tentokrát ví-
ce času, než by bylo potřeba jindy. Skutečně, jste-li pomalí
čtenáři, je dobré číst knihu více, ne méně. V tomto případě
možná budete chtít přečíst knihu Abakuka jednou nebo dvakrát,
a to dříve, než opravdu začnete "lovit" informace, abyste si
osvojili slova a styl knihy.

1. Nyní si připravte v sešitě stránku, kam si budete psát
své pOZnatky při čtení knihy Abakuka. Rozdělte si list na čty-
ři sloupce, jak máte nakresleno níže. Do prvního sloupce si
napište následující hesla, a to tak, že mezi každým vynecháte
aspoň čtyři řádky: 1. Hlavní téma knihy~ 2~ Rozvíjení /tj. ~de
se hlavní téma objevuje/, 3. Oznámení tykaJící se obsah~ /tJ.
kde autor s předstihem říká, co bude následovati, 4. POJmy,
5. Struktura, 6. Atmosféra Inádechl, 7. literární forma,
8. Literární prostředky, 9. Postup.

------------- ------------- ------------- -------------
1. KAPITOLA 2. KAPITOIA 3. KAPITOLA

-============= ============= ============= =============

2.Rozvíjení

1.Hlavní té-
ma knihy
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Tato hesla na předešlé stránce znamenají to co budete v kni-
ze Abakuka hledat. Jakmile ~e najdete, zápíŠete si je do vaší
tabulky v sešitě. To,. co najdete v 1. ~apitole, napíšete do
sloupce s hlavičkou 1. KAPlTOLA. Co naJdete ve druhé kapitole
umístíte do sloupce pro 2. kapitolu. Co najdete ve třetí ka- '
pitole, napíšete do sloupce pro 3. kapitolu. .
1. krok: Objevení hlavního tématu

2. úkol: Určit hlavní téma knihy Abakuka tak, že přečte-
te celou knihu najednou.

S .mo~l~tbou pročtěte celou knihu Abakuka najednou, aby-
ste obJevlll hlavní téma. Toto téma lze najít jako nit, která
běží přes všechny kapitoly. Možná si budete potřebovat přečíst
tuto knihu vícekrát, než se vám námět ozřejmí. Je velice d~-
ležité číst knihu najednou Idosl. "na posezení"l, protože prá-
vě v tom "posezení" spočívá to, že vám téma vstoupí do vědomí.
Někdy, když přerušíte své čtení, nezískáte plné působení knihy.
Ta~e je to dobrý postup, pročíst celou knihu najednou, abychom
obJevili hlavní námět. Nyní odložte tuto učebnici a začněte si
číst knihu proroka Abakuka. Až ji celou přečtete, pokračujte
touto učebnicí.

Jestli si po přečtení knihy Abakuka nejste jisti hlavním
námětem, odpovězte na tyto otázky: Ja~é témaJ neboli námět,
mají tyto následující verše společné? - 1:2,0,8,9,12;
2:4,.6,.7,9,12,15,.16,17,19; 3: 1-15. Který klíčový verš v úse-
ku 2:1-4 podepírá hlavní téma?

2. Ještě dříve, než se podíváte na danou odpověd, napiš-
te hlavní téma knihy Abakuka a klíčový verš k němu do svého se-
šitu.
2. krok: Rozvíjení hlavního tématu

3. úkol: Vysledovat rozvíjení hlavního tématu knihy Aba-
kuka, tím, že přečtete celou knihu najednou.

~ Sledujte rozvíjení hlavního tématu v knize Abakuka,
když hledáte verše odsouzení a trestu. Tyto verše si poznačte
do sešitu. Shrněte to, co jste našli v několika slovech ke kaž-
dému poznačenému verši.

Oznámení týkající se obsahu pomáhají vysledovat hlavní
námět. Taková oznámení jsou tvrzení, která autor vypovídá
v předstihu, říká, co následuje. Například evangelium Matouše
začíná takovým oznámením: "Listina rodu Ježíše Krista, syna
Davidova, syna Abrahamova." /Mt 1:11 Zde je oz~ámení týkající.
se obsahu a vy nejste překvapeni, že za tím naJdete genealogil.

V 1. Kor 7:25 Pavel říká: "Co se týká neprovdaných, •••"
To je oznámení týkající se obsahu. Pomůže vám př~prav~t se na
to, co přijde, a dá vám klíč k tematické~u rOZVOJi knlhy. Nyn~
si znovu přečtěte knihu Abakuka celou naJednou. Potom vypracuJ-
te následující cvičení.

~ Napište do příslušných sloupc~ do sešitu čtyři stručná
oznámení týkající se obsahu li s ozn~čenim ka~ito~y a v~~šel,
potom srovnejte své odpovědi s našiml. IJestllže Jste .prl opě-
tovném čteni Abakuka nenašli tato oznámení, prozkoumeJte verše
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1:1, 2:1, 2:4, 3:1, než uděláte toto cvičení./
Tato oznámení vám později v této lekci po~ohou rozdělit

knihu do významových úseků pro vykreslení náčrtu.
3. krok: Pojmy a slova, nádech, literární forma

4. úkol: Vytyčit pojmy, které potřebují dále prostudovat
atmosféru, a literární formu knihy Abakuka tak '
že přečtete celou knihu najednou. '

Odpovědi na otázky.tohoto oddílu by vám měly pomoci sou-
středit pozornost na pOJmech, nádechu a literární formě. Pře-
čtěte si ty ttázky dříve, než začnete číst knihu Abakuka. Po-
tom si přečtěte znovu knihu Abakuka najednou, hledejte pojmy
/které potřebují prostudovnt/, nádech a literární formu. Ná-
sledovně si vypište do sešitu do příslušných sloupc~ odpovědi
na otázky 5, 6, 7, 8 a srovnejte své odpovlai s navrhovanými.

~ Pojmy. Našli jste nějaká slova, kterým nerozumíte?
Našli jste pojmy, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost?
Našli jste nějaké hluboké pojmy /či hluboká pojetí/, které
vyžadují dalšího studia? Napište je do sešitu s označením ka-
pitoly a verše.

~ Atmosféra. Všimli jste si nějakého rozdílu mezi tónem
prvních dvou kapitol a poslední ~apitoly7 Jestli ne, znovu si
pročtěte knihu Abakuka a soustředte se zvláště na ten rozdíl.
Vyberte slovo, které vám popisuje nádech neboli pocit, který
jste získali z 1. a 2. kapitoly, potom jiné slovo z 3. kapitoly.

lL Jaká literární forma je na začátku knihy?
~ Kde se literární forma mění? Na co se mění?

1. krok: Literární prostfedky a postup
5. úkol: Užít svých znalostí literárních prostředků a literár-

ního postupu pro dokonalejší pochopení poselství kni-
~y Abakuka.

Chystáte se hledat literární prostředky, které jsme pro-
brali v 5. lekci. Při sledování vám vyvstanou některé otázky.
Nepouštíte se do toho, že byste poznali v knize každý jeden
z těchto prostředk~, ale najdete ty, které vám pomohou pochopit
knihu Abakuka jako celek. Například, .je-li tam.model, kterého
jste si začali všímat v celé knize, Je samozřeJmě d~ležité
vidět jeho vztah k celku.Na moment se zamyslete nad ep. Kolosenským. V.tomto listu
je velice zřejmý model obměn neboli střídavost. Vš~mně~e 2s~.2too:
hoto modelu v těchto čtyřech místech z listu Kolosenskym
_ 3:10, které jsou rozčleněny na úrovně A, B, A, B.

A "Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli •••" /2:20/
B "Protože jste byli vzkříšeni s Kristem •••" /3:1/
A "Proto umrtvujte své pozemské sklony •••" ./3:5/
B "•••svlecte se sebe starého člověka i s Jeho skutky

a oblecte nového •••" /3:9-10/
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Tato místa ukazují d~sledky smrti s Ježí~em a oživení s Ježí-
~em. List Kolosenským nepochopíte, jestli v něm neuvidíte pro-
střede~ obmě~. Tento prostředek je živý! Vidíte, že verš A se
vztahuJe k predchozímu A, verš B se vztahuje k předchozímu B.

Při hledání literárního postupu si pamatujte. že máte
hledat změnu. Z putování Izraele z Egypta na pou~t Sinaj jste
poznali historický postup. Jsou však i příklady ideového postu-
pu od smrti k životu. Kniha Abakuka má několik ideových postu-
p~~ Budete hledat všeobecné, celkové změny od ~ačátku do konce.
Tea, když jste už přečetli knihu mnohokrát, ted se ~í stávátetrochu lépe obeznámeni!

Následující otázky vám pomohou soustředit pozornost na li-
terárních prostředcích a postupu. Své odpovědi na každou otázku
napište do příslušného sloupce a úrovně do sešitu. /Potřebuje-
te-li více místa, pokračujte na další straně. Otázky si přečtě-
te, než začnete číst knihu Abakuka, anebo při tom. Na odpovědi
se podívejte teprve až dojdete k vlastním závěr~m./

~ Jaký literární prostředek vyniká v první části odstavce
1:2-4 a v poslední části odstavce 1:12-13?

12L Kdo klade otázky v 1:2-48 1:12-13?
ll. Kdo a kde odpovídá na tyto otázky? /Označte kapitoly

a veršel
12. Jaký l~terární prostředes vyniká v celé posloupnosti

otázka-: odpověd, otázka - odpověd, kterou najdete v 1:2-4,
1:5-11, 1:12-17, 2:2-20?

~ Kniha Abakuka začíná otázkami a nářkem /1:2-4/. Zkus-
te sVÝmi slovy sestavit stručnou otázku, která shrnuje tento
nářek.

1iL Svými vlastními slovy sestavte stručné tvrzení, které
shrnuje odpovědi /1:5-11/ na tyto otázky a nářky.

~ Druhý takový úsek otázek a nářk~ je v 1:12-17. S vě-
domím toho, že zlo se rozmohlo dokonce mezi Izraelity, vlastní-
mi slovy sestavte stručnou otázku, která shrnuje tento druhý
nářek.

~ Svými slovy sestavte stručné tvrzení, které shrnuje
odpověd·/2:2-20/ na tyto druhé otázky a nářky.

!lL Udejte literární prostředek a ~lova, která jej vyja-
dřují ve verších 2:6,9,15,19. Potom udeJte slovo, které vyja-
dřuje tentýž literární prostředek ve verši 3:17.

18. Pojmenujte literární prostředek ve ve~ši 2:5.a jiný
l1terářňí prostředek z verše 2:8, vysvětlete, Jak stOJí proti
sobě navzájem postup u prvního a u druhého literárního prostřed-
ku.

~ Který literární prostředek vyjadřuje spojení "Což •••
•••náhle ne ......ve verši 2:7? /E. P./

20 V celé 3. kapitole je příklad lit. prostředku pokra-
čován~se vztahem k osobnímu názoru proroka. Verše 3:1-15 ma-
jí určitý ráz neboli tón. 3:16 je pokračovatelský verš, ale
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s odlišným tonem, 3:17-19 se také mění. Přečtěte si 3. k.
s tím, že máte v mysli tyto tři oddíly. Hledejte, jestli m~-
žete vymyslet tři slova, která popisují žádoucí vývoj v tomtopokračování.

21. Zkuste určit praktické duchovní ponaučení, které m~-
žeme Z1škat z rozvoje prostředku pokračování ve 3. kapitole.

v22. Od první části knihy až po poslední lze spatřit
aspon~yři myšlenkové postupy. Z vašeho několikerého pročí-
tání knihy Abakuka, dokázali byste doplnit myšlenkové postu-
py, které lze najít v následujících úsecích?

al 2:4, 3:8) 3:18 Od hříchu k •••
bl 2:2, 3:lb Od samých otázek k •••
cl 2:4, 2:15-17 Od špatného soudu k •••
dl 2:2-4, 2:17, 3:2 Od voláni po odplatě Ihněvul k •••

6. úkol: udělat předběžný náčrt knihy Abakuka, pak ho
rozvinout do uceleného náčrtu

Zachycení hlavních rysů knihy Abakulas~R8rnuje jiné čte-
ni této knihy. Nyní je vaším cílem vyvinout předběžný náčrt.
Strukturu knihy najdete mnohem snadněji, když pro každý odsta-
vec knihy napíšete stručné nadpisy a všimnete si příbuznosti
mezi těmito nadpisy. Rozdělila jsem knihu Abakuka na 19 odstav-
ců a v následujícím cvičení uvádím jejich seznam.

~ Napište si každý z těchto odstavců na jeden řádek
do sešitu. Pozorně si přečtěte každý odstavec a vymyslete
stručnýmdpis, který by obsahoval jádro významu odstavce.
Tyto nadpisy umístěte hned vedle veršů. INapište je ke každé-
mu verši dříve, než se podíváte do odpovědí./

1:1 2:1 3:1
1:2-4 2 :2-4 3 :2-15
1:5-7 2:5-6 3:16
1:8 2:7-8 3:17-19
1:9-11 2:9-11
1:12-17 2:12-14

2:15-17
2:18-19
2:20

Všimněte si, jak život spravedlivých 12:4/, poznání
Hospodinovy slávy 12:14/ a jeho přítomnost na zemi 12:201
poskytují jasnou nitku víry, která se vine plátnem odsouze-
ní: vira, která dává požehnanou naději každému věřícímu.

Abyste mohli dát vaše předběžné náčrty, nadpisy odstavců
do komplexní zásadní formy, prohlédněte si své nadpisy, aby-
ste poznali,'které budou sloužit jako označení hlavního téma-
tu~ které budou podřízené hlavnímu tématu a kte~é b~dou ozna-
čovat podrobnosti Ipište je pod sebe, ne ve steJné urovni/.
Zde je náš model označení a oddělení úrovní pro váš hotový
náčrt: I. Hlavni téma

A Podtéma
1. Podrobnost
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Poznáwka: Měla by vám vyjít aspoň dvě označení pro každou
úroven. Nemóžete-li najít žádné podtéma a, které by se hodi-
lo k podtématu A, zkuste skombinovat podtéma A s hlavním té-
matem. Nemóžete-li najít žádný detail č. 2, který by se hodil
k 1. detailu Ipodrobnosti/, zkuste 1. detail skombinovat s pod-tématem.

V případě, že máte přístup k jiným zdrojóm biblických
informaci, jako jsou biblické slovníky a komentáře, byl by zde
vhodný čas, abyste je prokonzultovali a porovnali vaše náčrty
s náčrty z těchto knih. Když porovnáváte nějakou knihu Is tim
sv.ým vytvořeným náčrtem/, tak nečekáte, že najdete dóvod, aby-
ste zahodili své náčrty! Nechcete přece slučovat své náčrty
s něčími jinými, chcete své vlastní! Jestliže porovnáváte své
náčrty s jinými, jednoduše se budete snažit přizpósobit své
náčrty jiným v těch místech, kde se to móže silně lišit. Totéž
se vám nabízí při srovnání vašeho náčrtu s tím, který předklá-
dá učebnice. Nemyslete si, že vaše náčrty musí být přesně ta-
kové, jako naše příklady v oddíle odpovědí.

Připravte si v sešitě stránku pro ucelený náčrt. Budete
potřebovat asi 18 řádkó. Obvykle, každý z vašich nadpisó odstav-
có bude tvořit jeden řádek náčrtu, některé budou označovat hlav-
ní témata, některé podtémata,-některé podrobnosti. Odpovědi na
otázky z následujících cvičení by vám měly pomoci rozlišit mezi
hlavními body a podbody. Pročtěte si každý úsek knihy Abakuka
8 nadpis, který jste mu dali, budete to brát v úvahu při odpo-
vídání na tyto otázky. IOdpovědi pište do sešitu.1

~ Zamyslete se nad verši 1:1, 2:1, 3:1.
al Co jste zjistili ve 4. cvičení, co tyto verše obsahují?
bl Jestliže každým z těchto tří veršó začíná jeden ze tří

hlavních oddí1ó obsahu knihy, jaké místo budou samozřejmě
zaujímat jejich nadpisy ve vašem uceleném náčrtu?

cl Jak myslíte, že jsou verše 1:8 a 1:9-11 příbuzné verši
1:5-7?

~ Napište do sešituO~i8~¥ první kapitoly, s tím, že
se budete dívat na nadpisy odstavcó 1. kapitoly a budete mit
stále v mysli odpovědi bl a cl z předcházejícího cvičení. Pak
svój náčrt porovnejte s naším.

~ Vezměte v úvahu své nadpisy k odstavcóm 2. kapitoly.
a/ Jaká jsou označení dvou veršó pro dva odstavce této kapitoly,

které se .vztahuj~ na chamtivost?
bl Když spojíte oba" odstavce z 2. kapitoly, které se týkají

chamtivosti, do jednoho řádku ve vašem náčrtu, kolik podrob-
ných vět budete mít pod podtématem "Bezbožníci budou zniče-
ni, ale spravedliví zachráněni"? Které to jsou?

'-'L. Napište do sešitjťh~,ul2. kapitoly s tím, že se bu-
dete dívat na nadpisy odstavcó 2. kapitoly a budete mít v my-
sli odpovědi na body al a bl z předešlého cvičení. Potom náčrt
srovnejte s naším.

28--1-Napište do sešiťuo~w' 3. kapitoly s tím, -že _b~dete
mít stále v mysli nadpisy odstavcó 3. kapitoly. Potom JeJ po-
rovnejte s naším.

Nyní máte v sešitě kompletní, ucelený náčrt. Chcete-li
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později tento základní náčrt rozšífit, Dáte dobrý začátek. MO-
žete pfidat detaily, jakmile na ně pfi studiu narazíte.

!E!l!~£~
7. úkol: cvičit se v poslušnosti vOči duchovní pravdě,

kterou jste objevili pomocí plnějšího pochopení
Božího slova

Ve druhé lekci jste poznali základní kroky biblického
studia: pozorování, výklad, shrnutí, zhodnoceni, aplikace
vyhledání souvislostí. Ty lekce, které jste dokončili, se'
soustfedily okolo utváření dovedností, které potfebujete pro
počáteční kroky studia. Aplikace se od jiných kroků trochu
odlišuje, a to v tom, že zahrnuje víc než pouhé dQvednosti.
Zahrnuje postoj, vOli, vztah k Pánu a motiv.

Také jste po~nali, že byste měli k Božímu slovu pfichá-
zet v postoji úcty a zbožnosti. Všeobecně je ta Boží vzkaz
člověku, ale je to také Boží vzkaz Tobě osobně a mně osobně.
Bible se v tomto ohledu liší od všech jiných knih. Vaše inte-
ligence a dovednost se musí spoj~t s pomocí Ducha svatého,
abyste správně vykládali a aplikovali Písma. Abyste správně
pochopili Bibli, musíte být znovuzrozeni skrze víru v Ježíše
Krista. Boží vzkaz se vám stane jasným, když Boží Duch osvítí
vaše srdce.

~ zakroužkujte písmeno, za nímž následuje správné dokon-
čení věty: Abyste správně pochopili Písmo, musíte
aJ znát Řečtinu.
bl být znovuzrozeni vírou v Ježíše Krista.
cl se vždycky řídit podle toho, co o něm říkají jiní lidé.

~ Jak vzájemně mezi sebou souvisejí tato slova: pozoro-
vání, výklad, shrnutí, zhodnocení, aplikace, vyhledání souvi-
slostí?
al Jsou to nahodilá slova vzatá z první lekce.
bl Je to šest kroků biblického studia.
cl Jsou to zaměnitelné pojmy prcrvýuku.

Jste-li znovuzrozeni a máte propracované tyto lekce,
pravděpodobně jste už spatřili mnohé způsoby, jak aplikovat
Písmo v osobním životě a ve svém okolí.

Tato aplikace je velikou částí práce a služby Ducha sva-
tého vám a pro vás. Ježíš řekl: "Ale Přimluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připo-
mene vám všecko, co jsem vám řekl." IJan 14:26/. "Jakmile
však pfijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, ne-
bot nebude mluvit sám ze sebe, ale oude mluv~t, ~o uslyší. A
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, nebot vám bude zvěsto-
vat co pfijme ode mne." IJan 16:13-14/., Protože Bůh k vám mluví při čtení a studiu Písma osobně,
v žádném případě nemůžete nechat před sebou ležet všechny ty
situace a okolnosti, v nichž byste aplikovali dané Písmo na
svůj život. Bůh vám má dát co nového pokaždé, když otevřete
jeho Slovo! hJsou různé směry ve kterých můžete spolupracovat s Duc em
v tým abyste pochopili osobní aplikaci Písma. Ta osobní apli-

~a~e siova musí být koncovým výsledkem vašeho studia.

" ' ..... ).", ..
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l!L Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivé
tvrzeni:
a( Při studiu biblického kursu jako je tento se naučíte

odpovědět na všechny otázky o životě.
bl Dobrý kurs biblického studia vám odhalí řešení všech

vašich problémů.
cl Kurs biblického studia by vám měl ukázat, jak rozumět Bo-

žímu slovu, tak, aby k vám Duch svatý mohl skrze Písmo
hovořit osobně.

Vezměme v úvahu některé způsoby, jak můžete spolupraco-
vat s Bohem při získávání jeho osobního vzkazu pro vás. Exi-
stují pozitivní věci, které můžete a máte dělat, abyste zvět-
šili proud Božího světla pro vaše osobní potřeby, jak pro po-
z~ané potřeby, tak i pro nepozna~é. To by mělo být koncovým
vysledkem ~iblického studia. PteJte se sami sebe. Ptejte se
Pána. DáveJte si otázky, které očistí váš život Ilépe řečeno
"posvětí"l, motivy a postoje.

Chodím v tom světle Iv tom porozuměníl, jaké už mám?
Na tuto otázku byste měli být schopni odpovědět "Ano." Jestli
Duch svatý zjeví svou vůli pro váš život a vy odmítnete být
poslušni jeho vůli, zatemníte si svoje srdce. Ale jestli bu-
dete žít v poslušnosti vůči Slovu pravdy, které jste objevi-
li, vždycky najdete ještě více pravdy proudící do vašeho
srdce. Začnete chápat hlubší pravdy. Bůh zjevuje svou pravdu,
protože hledá lidi, kteří by jí byli poslušni.

~ Přečtěte si následující slova: Jak 1:23,25; Jan 15:14;
Mt 5~19, 23~3. Jaké společné téma každé z nich ukazuje? •••••••
•• • • • •••• ••• • ••••••• •••• • • •• • •••• • • • • • • • • •••• •• • • • • • • • • • • •• •• ••

Tedy to, že získáváme lepší, větší poznání, spočívá v po-
slušnosti chápání Písma. Tato poslušnost s sebou nese časté
vyznávání hříchů Pánu. Ano, dokonce i věřící musí so~stavně
přicházet k Ježíši pro očištění. I. Jan 1:9 nás ujištuje, ~e
když přijdeme, Jež~š nás očistí. Toto očištění překročí zed,
která by nám zabranovala v pochopení Boží pravdy.

Další otázky, které si potřebujete položit, jsou tyto:
Když přicházím k Písmu, mám postoj důvěry? Mám postoj usilov-
ného hledání? Mám postoj akceptování lochoty přijmouti? Je můj
motiv ryzí, když hledám pravdu pro ~ůj,život, v~c, než když
hledám jen pro to, abych mohl říci Jinym, co maJí dělat? Toto
jsou důležité otázky. Někteří lidé, co st~dují BoŽí.slovo, si.
rádi utrhují a vybírají to" čemu budou věrit. Pošetlle odmítaJí
ty pravdy, které by změnily něco v jejich způsobu života. Ne-
budte jako oni. Akceptujte všechno z Boží pravdy, dokonce i
když to znamená, že musíte přizpůsobit svůj život novým smě-
rům podle této pravdy.

~ Plnější pochopení duchovní pravdy vždycky přichází
skrze:
a! poslušnost poznané pravdě
bl soustředěné studium nejasných míst v Písmu
cl akceptování vybraných částí duchovní pravdy.

P~ejte se Pána, ptejte se Bible, to vám pomůže najít
praktickou aplikaci, kterou potřebujete.

Letnlenl blbllckó ak.ademl,
V Zldkóch 402
280 02 Kolín 1\

4
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Boži zákony a postoje se nemění. Jestli za Starého záko-
na B~ ~ám prohlásil, že nenávidí rozvod /Mal 2:16/, můžete
si byt Jisti, že dnes, když to čtete, Bůh zrovna tak stejně
nenávidí rozvod, jak v době, kdy mluvil skrze Malachiáše.
A proto, když studujete Písmo, proste Pána, aby vám ukázal
věčné pravdy, které jsou v daném místě zjeveny. Ptejte se
Pána těmito specifickými otázka~i: "Je to něco, v co bych
měl věřit? Je to něco, čemu mám~řit a podle toho jednat?
Je to něco, co bych měl jakýmkoliv způsobem aplikovat na
Sv.ůj život?" Jeden dobře známý biblický učitel užívá fráze
"srovnatelné ekvivalenty". Tím myslí: "Je v mém dnešním ži-
votě taková situace, která odpovídá biblické situaci?"

Při studiu Bible se soustavně sami sebe ptejte: "J e k
set o v z t e huj e n a mě?"

Vypracujte následující cvičení, abyste viděli některé
způsoby, jak se toto vyhledávání praktické aplikace dá u-
platnit v knize Abakuka. Odpovězte na ně písemně.

~ Napište stručný článek popisující dnešní život,
v kterém ukážete srovnatelné ekvivalenty /výše vysvětleno/
mezi situacemi, se kterými se střetáváme dnes a situacemi
popsanými v Ah 1:2-4 a 2:5.

~ Čtěte Ab 1:6, 2:2-4,2:20, 3:19. Jaká ujištění
mohou Bož! děti dnešní doby obdržet z těchto veršů?

~ Čtěte Ab 1:12, 3:16, 3:18 ~ 3:19. Aby vás mohl B~
tak potěšit, jako Abakuka, která uprímná prohlášení, tak Ja-
ko on učinil v těchto ver~ích, byste museli vy učinit ve
svém srdci? /Odpověd vyjádřete vlastními slovy/
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Odpovědi na otázky
1. Vaše odpověd. /Pokyny pro vypracování této odpovědi jsou

v učebnici./
36. Pane, Ty jsi nejen B~, ale jsi m~j B~, Svatý a věčný.

Budu tiše očekávat. Budu radostný a ětastný ne proto, !e
se mi dobře daří, ale proto, že Bůh je mým Spasitelem.
Hospodin mi dává sílu a udržuje mne v bezpečí.

2. Odpovědi se mohou rOznit. Navrhované hlavní téma: Soud.
Klíčový verš - Ah 2:4.

35. Uj;ištění, že Bůh všechno kontroluje; spůsobf , že špatné
situace se změní na dobré, a dá vám sílu pře~onat, zrov-
na tak, jak ji dával Abakukovi.

3. NavrQov~ná odpověd. /Vaše se m~že lišit, ale musí být
aspon stejně správná jako tato./
1:2 "Zachra~ nás'."
1:6 "Kaldejci jdou, aby dobyli naši zem."
1:8-9 "Útok, postup, dobytí."
1:12 "Hospodin uložil nepříteli, aby trestal."
2:4 "Bezbožník nepřetrvá."
2:6 "Chamtivci dojdou odplat,."
2:9 12,15 "Běda bezbožník~.
2:ll "Pohana, kalich zlořečení."
2:17 "Násilí se obrátí proti tobě."
3:7 "Midjánci se chvějí strachem."

34. V dnešním životě existuje zloba i těžkosti, jako tehQy.
Jsou hádky a boje. Zákony se často zdají bezúčelné. Cas-
to se jedná nespravedlivě. Zdá se, že bezbožník~ se da-
ří. Lakomci jsou stále pyšní, nemají stání a boháči jsou
stále zákeřní.

4. 1:1 "Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk."
2:1 "Odpověz na moje bědování."
2:4 "Bezbožný nepřetrvá, ale spravedlivý bude žít."
3:1 "Modlitba proroka Abakuka."

33. al poslušnost ji! dříve poznané pravdě.
5. Slova, která navrhujeme k dalšímu prostudování. INepochyb-

ně máte na mysli i jiná./
1:4 "Zákon je ochromen, právo se neprosadí."
1:6 "Povolám Kaldejce, pronárod •••"
2:1 "•••budu stát na hlásce •••"
2:2 " •••zaznamenej je na tabulky •••"
2:6,9,12,19 "•••Běda tomu, •••"

)2. Je dóležité činit to, co říká Boží slovo. /Slova ,se ijlohou
lišit, ale myšlenka by měla být ne-li stejná, alespon po-
dobná.1

6. Nádech 1. a 2. kapitoly: Znepokojení, strach, bědování.
Nádech 3. kapitoly: Víra, pozitivní postoj

31. c/ Kurs biblického studia by vám měl ukázat, jak rozumět
Božímu slovu, tak, aby k vám Duch svatý mohl skrze
Písmo hovořit osobně.

1. Literární forma na začátku knihy: drama.
30. bl Je to ěest krokO biblického studia.
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8. V Ab 3:1 se literární forma mění v poezii /poezie, kterávyjadřuje modlitbu./

29. bl být znovuzrozeni vírou v Ježíše Krista.
28. III. Předmluva k modlitbě Abakuka /3:1/A Vyjádření strachu /3:2-15/

B Strach je vystřídán ujištěním /3:16/
C Posílení a rozšíření víry /3:17.-19/

9. Dotazování.
27. II. Očekávání Boží odpovědi /2:1/ /2:2-4/

A Bezbožníci budou zničeni, ale spravedliví zachráněni.
1. Odsouzení chamtivc~ /2:5-8/
2. Chamtiví pleticháři /2:9-11/
3. Potrestání vrah~ /2:12-14/4. Potrestání bezbožník~, kteří ničí své bližní /2:15-17.
5. Ničemnost modlářství /2:18-19/B Boží přítomnost /2:20/

10. Otázky klade Abakuk, neboli člověk.
26. a/ 5-6 a 7-8bl Pět: Lakomci, nadutí pleticháři, trest vrahů, trest

bezbožníků, kteří ničí své bližní, ničemnost
modloslužby.

11. B~ odpovídá v 1:5-11 a 2:2-20.
25. I. Předmluva k Božímu výnosu /1:1/

A Nářek proti bezbožníkWm /1:2-4/
B Kaldejci jako dobyvatelé /1:5-7/

1. Kaldejští koně /1:8/
2. Kaldejské vojsko /1:9-11/

C Nepřítel překračuje danou pravomoc /1:12-17/
12. Obměny.
24. a/ Oznámení týkající se obsahu.

b/ Nadpisy odstavc~ 1:1, 2:1 a 3:1 budou sloužit jako
označení hlavního tématu v náčrtu.

c/ 1:8 a 1:9-11 se zdají být podrobnostmi podtématu
1:5-7 - Kaldejci jako dobyvatelé.

13. Navrhovaná odpověd: Proč nějsou bezbožníci potrestáni?
23. 1:1 Úvod k Božímu'vzkazu

1:2-4 Nářek proti bezbožníkWm
1:5-1 Ka1dejci jako dobyvatelé
1:8 Kaldejští koně
1:9-11 Kaldejské vojsko
1:12-17 Nepřítel překračuje denou pravomoc
2~1 Očekávání na Boží odpověd
2:2-4 B~zbožníci budou zničeni, ale spravedliví zachráněni
2:5-6 Lakomci
2:7-8 Vyplenění 1akomc~
2:9-11 Nadutí pleticháři
2:12-14 Trest vrahů
2:15-17 Trest těch, kteří ničí své bližní
2:18-19 Ničemnost modlářství
2:20 Boží přítomnost
3:1 Úvod k modlitbě Abakuka
3t2-15 Vyjádření strachu z.Hospodina
3:16 Strach je vystřídán UJištěním
3t17-19 Posílení, rozšíření víry
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14. Bezbožníci budou potrestáni
22. al spasení cl správný soud

bl d~věra dl modlitba o milosrdenství
15. Proč ti větší bezbožníci jsou použiti k tomu, aby po-

trestali ty, kteří nejsou tak bezbožní?
21. To, čeho se bojíme, musíme p~ekonat vírou v Boha!
16. Ti větší bezbožníci také neujdou trestu.
20. 3:1-15 - strach

3:16 - ujištění
3:17-19- víra

11. Ve verších 2:6,9,12,14,.19 se opakuje "~ěda tomu, •••"
Ve verši 3:17 se opakuje "I kdyby •••N Iv E. P. není vyjá-
dřeno./

19. Kontrast
18. Hledání příčiny v 2:5 postupuje od příčiny k účinku,

zatímco opodstatnění 1od~vodnění/ v 2:8 se pohybuje
od účinku k příčině.
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ODD f LIlI.

JINÉ METODY STUD TA-------------~----------------------------------------------
8. LEKCE
Ž lVOTOP ISNÁ METODA STUD IA

Biblické postavy byli skuteční lidé. I když se někdy
zdáli méně skuteční, než lidé, jak je vidíte každý den. Ni-
kdy jste je neviděli. Setkali jste se snimi jen na stránkách
Bible. Váě život se pravděpodobně velice liěí od jejich ži-
vota. Archeologové vykopávají kosti těch, kte~í žili v dáv-
ných dobách; nalézají jejich výtvory /nástroje a pomůcky,
jaké ti lidé používali/, které nám pomohou si p~edstavit,
jaký byl život před stovkami nebo tisíci let. Ale to je
po~ád ěerá minulost, obtížná na to, abychom ji akceptovali
jako skutečnost.

Ja~ můžete lépe poznat biblické lidi? Jak se můžete
skutečně použit z jejich chyb? Jak můžete mít užitek z jejich
zbožného života, tak abyste dědičně obdrželi ta zaslíbení,
která oni dědičně obdrželi~ Jak je můžete hodnotit jako sku-
tečné, ač nedokonalé lidské byt08t~ jako jste vy sami? Studi-
um biblických postav bude p~edmětem této lekce.

Obsah lekce
P~edmluva k biblickému životopisu
Druhy životopisu

Jednoduehé vyprávění
Vypravěčský výklad
Charakterový výklad
Argument
Shrnutí životopisu

Proces životQpisného studia
. Shromáždování údajů

Výklad údajů
Se~azení údajů

Životopisné studium Amose
Účely lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:
_ vysvětlit, za jakým účelem autor užívá každého z: základních

druhů biblického životopisu a definovat proces žIvotopisného
studia

_ mít větěí naději na věčný život následováním p~íbladu pro-
roka Amose a jiných biblických postav

Učební činnosfi
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.z. Čtěte vlastní lekci a jakmile p~ijdete k otázkám, odpověz-

te na ně.
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Vlastni lekce

~t~g!!~!~_~_Q1Q!1£!~!~_~!!Q!QE1§Y
1. úkol: použít novozákonních okolností k popisu

tehdejšího živote starozákonních lidí
Nas~ouchejte slovů~ Pána Ježíše, když jednoho dne mluvil

k davu ~~dí IMt 8:11/. Pravím vám, že mnohí od východu i zá-
padu př~Jdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem
v království nebeském." Při jiné příležitosti řekl Ježíš ne-
věřícím saduceům, že BOh pověděl: "J& jsem Bdh Abrahamův Bdh
Izákův, Bdh Jákobův." IMt 22:32/. On je Bdh živých ne ~tVých

Protože tato lekce se zabývá životopisnou met~dou studia •
budete se učit o životech biblických PQ$tav, tak, jak je žili'
před dávnými časy. Jeden způsob, jak vám pomoci brát biblické
lidi jako skutečné je to, že vezmete v úvahu některá biblická
fakta. Zbožní lidé, s nimiž se setkáte na stránkách Písma
stále dnes žijí. Toto je vzrušující poselství Ježíše Krista!
Protože On žije, dává věčný život těm, kdo k němu přijdou Iviz
Jan 5:24-26/. Starý zákon posvěcuje Izbožné lidi! stejně tak,
ti, kteří slo.Ží sVQu víru v J~žíši Kristu, obdrží věčný ži-
vot skrze něj lčti Rím 4. kl. Casto si myslím, že není zcela
férové studovat život biblických postav {protože žili velice
dávno, s celou svou nedokonalostí, zrovna tak jako ty a já!
h~z pochopení, že oni už nejsou v tom postavení, jak o nich
čteme v Bibli. Mají už za sebou staletí věčného života, od
doby, co se počítá zemský čas, kdy se učí, rozvíjejí a rostou
k dokonalosti u samého Pána.Odkud to víme? Nu, slova Pána Ježíše, jak výše citujeme,
nám dávají některé stopy~ A v celém Novém zákoně najdeme roz-
troušené jiné stopy. Při jedné příležitosti, když Ježíš hovořil
G nevěřícími farizeji, jim řekl některá fakta o sobě samém.
Rekl jim, že je světlo světa. ~ekl jim, že přichází shora.
A mnoho věcí, které nechtěli slyšet. O tom všem si můžete pře-
číst u Jana 8. K. V několika následujících odstavcích zdůraz-
níme některé věci z této kapitoly.Farizeové se před J9žíšem chvástali, že patří k rodině
Abrahamových potomků. Ježíš jim ukázal, že i když jsou fyzic-
kými potomky Abrahama, nejsou skutečnÝmi AbrahamovÝmi dětmi
Iv. 33-39/. Nakonec jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, kdo
zachovává mé slovo, nezemře navěky." Iv. 51/.Na to ho nařkli, že je posedlý démonem! Trvali na tom, že
jejich otec Abraham umřel Iv. 531. Každý to věd~ll Ale Ježíš
pokračoval svou řeč o Abrahamovi, ukazova:, ~e Je~o ži:ot.ne-
skončil fyzickou smrtí: "Váš otec Abraham, rekl Jim, zaJásal,
že spatří m~j den, spatřil jej a zaradoval se." Iv. 56/.

Farizeové se ptali: "Ještě ti není ani padesát - a viděl
jsi Abrahama?" Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve,
než se Abraham narodil já jsem."/v. 57-581. Tyhle skutečnosti
tak rozzuřily ty, kteř! Ježíši nevěřili, že ho zko~šeli ukame-
novat. Iv. 59/. i AbJindy zase Ježíš odhalil trochu více o působnost ra-
hama po jeho fyzické smrti. Lk 16:19-31 zaznamenává příběh,
který Ježíš vyprávěl, nebylo to jako po~obenství, ~rotože _
Ježíš skutečně pojmenoval ty lidi, kterych se to tykalo. V tom
to případě Ježíš vyprávělo rozhovoru mezi Abrahamem.a nevěří-
cím boháčem který viděl žebráka Lazara, ~ak se radUJe naihos-
tině u Abrahama. Tedy, když v Bibli studUJete o Abrahamov ,
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mějte na mysli, že k tomuto ptiběhu patti ještě něco více!

Mojžíš ~ Eliáš jsou živí lidé. Stovky let poté, co opu-
stili zemi, Je učedníci viděli hovotit s Ježíšem na hote. Teh-
dy mluvili s Ježišem o jeho blížicí se smrti. "A hle rozmlou-
vali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš, zjevili se v slá-
vě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě."
Lk 9:28-31/. Když studujete z Bible Mojžíše a Eliáše, pamatuj-
te, že k to,~to příběhu je tam vice!

V ep. Zidóm ll. k. je mnoho "kapsiček" se životními pří-
běhy starozákonních věřícich, kteři ve víře žili a umfeli.
Tvrzeni ve 13. verši "Ve víte zemřeli i ti všichni •••" nazna-
čuje'wže tito lidé jsou stále živi.

Zádná kniha by nemohla obsáhnout výčet všech životn~ch
příběhó, které začaly na zemi a pokračují v nebi. V ep. Zd
12:22-2~lnajdeme shrnuti popisu života v nebi: "Vy stojíte před
horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před
nesěetným zástupem anděló a slavnostním shromážděnim cirkve
prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem,
soudcem všech, a pted zesnulými spravedlivými, kteří již dosáh-
li cile, a před Ježíšem, prostřední~em Nové smlouvy, a před
~eh~ krvi, která v.ás očištuje, nebot volá naléhavěji než krev
Abelova. ..

Jako věřící jste již občany téhle velké společnosti! S tě-
mito fakty v mysli se učte, jak studovat život biblických lidí.
Uč.te se víře z jejich 'víry. Učte se z jejich zemských zkuše-
nosti, jak vám Bóh určuje. Následujte jejich stopy, abyste,
tak jako oni, dědičně obdrželi věčný život I

~ Které z těchto tvrzení je pravdivé?
al Ježíš hovořil o životě po fyzické smrti pouze jako o

budoucí věci.
bl Ježíš mluvil o Abrah~movi jako o současné žijící osobě.
cl Ježiš se nikdy nezminoval o posmrtném životě.

~ Které z těchto tvrzeni je pravdivé?
al Mojžiš a Eliáš po.opuštění země nebyli myslícími luvědomělý-

mi, n. přemýšlejícími! lidmi.
bl Biblické postavy byly pouze pohádkovévf~gurky.
cl List Židóm ll. k. nade všechno zd~raznuJe víru.

~£~~_~!!2~2E!~~
2. úkol: určit čtyři základní druhy životopisu v Bibli

a vysvětlit, proč, z jakého d~vodu autor použil
toho kterého druhu.

Jednoduché vyprávění
Životopisná informace je v Písmu za specifickým úče~em,

který měl autor na mysli. 2. Tm 3:16 učí, že c~lé Písmo Je
užitečné. B~ inspiroval pisatele, aby zahrnu~1 d~ Písma ty
údaje které On určil že by tam měly být. ObJevuJí se čtyři
dóvody proč bibličtí'pisatelé zahrnuli ži~otopisy do Písma.

P;vní d~vod je jednoduše seznam fakt Jako záležitost zá-
znamu Tomu se říká Jednoduché vyprávění. Jednoduše podává
fakta· formou příběhu. Je to běžný druh životopisných informa-
cí které lze najít v Písmu, dá se snadno studovat s přihlédnu-
ti~ k mnoha jiným biblickým postavám. Postupně si všimnete, že



83

ty čtyři záměry, s jakými jednotlivec může studovat život bi~
blických postav, jsou v přímém vztahu k těm stejným čtyřem zá-
měrdm, s nimiž autor položil tyto informace na první místo.

Vypravěčský výklad
Druhým důvodem, proč autor začleňuje do Písma životopis-

né informace, je užití vyprávění Ipříběhu o něčím životěl jako
prostředku pr~ získání h~storické~o ponaučení. V tomto případě
fakta znamenaJí víc než Jednoduchy záznam, jsou tam pro ponau-
čení. Studujete celé rozpětí života dané osoby, zvláštní po-
zornost věnujete Božímu jednání v jejím životě a působení té
osoby na vlastní národ. Je-li cílem takového životopisu histo-
rické.ponaučení, příběh té osoby, kterou studujete, se stává
vedleJším ve vztahu k hlavnímu tématu - Božímu zájmu a péči o
svůj lid. Příkladů tohoto druhu životopisu je ke studiu méně,
protože počet lidí, kteří sehráli v historii rozhodující roli,
je omezen. Avšak lidi jako Daniele, Pavla, Abrahama, Izáka,
~osefa a jiné lze do této skupiny začlenit.

CharakterovÝ výklad
Třetím důvodem, proč autor zahrnuje do díla životopisné

informace, může být předvedení neboli vyučování charakteru.
Toto se úzce váže k vypravěčskému výkladu, ale s odlišným ná-
zorem. V tomto případě se autor zajímá v prvé řadě o předve-
dení fakt, která se vztahují k duchovnímu pokroku a charakteru
studované osoby.Judští a izraelští králové propůjčují sami sebe k tomuto
druhu studia. Podrobnosti jejich života jsou podány velice peč-
livě, podle Božích prohlášení o nich. Tato prohlášení znamena-
la v některých případech pochvalu, v jiných kruté zavržení.
K tomuto druhu studia lze použít mnoho biblických lidí: učed-
níky, proroky, zbožné lidi ~ mnoha společenských vrstev, jejichž
příběhy jsou začleněny do Písma.

Argument v

Čtvrtým la posledním běžnÝm! důvodem, proč autor začlenu-
je do ·Písma životopisy, je dokázat určitou myšlenku •.F8kt8.0
životě člověka mají někoho o něčem.přesvědčit. Tu a tam uV1dí-
te tento záměr v evangeliích, týkaJících se života Pána Ježí-
še, anebo v dopisech apoštola Pavla.

lL P~mo obsahuje fakta o životech lidí kvůli:
al prvku náhodybl specifickým záměrům, které ~ěl autor na mysli
cl zájmu čtenářů.

~ Spojte každý druh životopisu s důvodem, proč ho au-
tor u!Ivá.
a! jednoduchý záznam údajů
bl dává historické ponaučení
cl dává charakterové ponaučení
dl dokazuje určitou věc

1. Charakterový výklad
2. Jednoduché vyprávění
3. Argument4. Vypravěčský výklad

Shrnutí životopisu
Základní kroky pro jakýkoli~ dr~h životopisného studia

budou stejné. R02díl bude v tom, ko11k podkladů můžete najít,



a jaký druh podklad~ najdete. Autor~v cíl, který diktoval co
uznal za vhodné začlenit, silně, ovlivní i váš cíl studia.'

U kteréhokoliv ze čtyř druh~ životopisného studia musíte
číst, pozorovat a dělat si poznámky. Pak byste si měli ze svých
poznámek sestavit náčrt, aby vám pomohl vyložit informace kte-
ré jste sebrali. To, co najdete, a jak se to nabízí k usp~řá-
dání, bude určovat hlavní body vašeho náčrtu.

Zpracováváte-li jednoduché vyprávění, jenom uvedte fakta
iako u záznamu; hlavní body vašeho náčrtu mohou být: .

I. Narození a mládíII. Obrácení Ipovoláníl a službaIII. Příbuzenská vztahyIV. Zhodnocení charakteru
V. Konec životních zkušeností a smrtVI. Autor~v záměr, n. cíl psaní
Podtámata a podrobnosti by se uspořádala podle tohoto

rámce. Možná byste nenašli dostupná fakta ke každé z těchto
kategorií, ale použili byste všechno, co jen byste mohli najít.
Náčrt u jiných typů životopisného studia bude následovat ten-
týž vzor. Důraz se bude lišit. U argumentu budete usilovat o
pochopení toho, jakou věc zkoušel autor dokázat. O čem zkoušel
někoho přesvědčit? O čem zkoušel někoho ujistit? U charaktero-
váho výkladu bude hlavním ohniskem pozornosti duchovní život
a vliv osoby na její okolí, ten zbytek budou vedlejší informa-
ce. vNěkdy se Bible zminuje o jednom člověku ve více knihách.
V tomto případě téměř potřebujete mít přístup k biblické kon-
kordanci. V ní je abecední seznam biblických slov s označením,
kde je kterého slova z tohoto seznamu v Bibli použito. Nemáte-li
konkordanc~ budete muset užít knižní metody. To jest, získat
všechny dané informace z jedné knihy a na tom pos~avit své stu-
dium.

~ Před pravdivé věty napište P, před nepravdivé N.
al Jsou čtyři hlavní cíle~ kvůli nimž bibličtí autoři za-

členili do biblického záznamu životopisy.
bl Jsou čtyři naprosto odlišné metody studia života biblic-

kých postav.
cl Základní kroky studia jsou přibližně stejné pro každý

druh životopisného studia biblické postavy.
dl Biblická konkordance je pro životopisné studium absolut-

ně nutná.
el Základ jakéhokoliv studia biblické postavy je velmi po-

zorné čtení textu, pozorování a zapisování toho, co jste
zjistili.
ť!2£!~_~1~g!~_~!Y212El§~
3. úkol: definovat tři základní kroky v procesu studia

životopisu a vytyčit jejich pořadí.
Shromaždování údajd

První část prvního kroku studia životopisu je pozorné
čtení. Čtěte, abyste shromáždili informace. Vaše pozorovací
dovednost bude v tomto kroku d~ležitá. Informace, které na-
jdete, musíte napsat.Jeden autor navrhoval napsat si každou informaci, kterou
najdete, na malý kousek papíru. Když je čas seřadit tento
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materiál v té či oné formě, tyhle kousíčky papíru mohou být
urovnány tak, aby dávaly náčrt. Náčrt lze setřídit pomocí se-
skupení papírk~. Zda budete používat této metody anebo jed-
nodu!e psát do sešitu - toto jsou otázky následujících odstav-c~.

Poznačte si každý význam jmen. Nejen jméno té osoby kte-
rou se zabývá~e, ale i jména.lidí a názvy míst, se kter~i je
tato osoba spJata. Napište Sl všechny činy Islovesal spojené
s tím člověkem anebo s jeho příběhem. Budete si potřebovat za-
psat povahu přátelských vztah~ této osoby a časové umístění
ve kterém daná osoba a její současníci žili. '

.. ~ěli byste ~i zaznamenat jakoukoliv informaci o rodičích
a Jlnych příbuzny~h tohoto člověka. Zapište si okolnosti jeho
~arození, ra~ou v~chovu, domácí živo~, a význam jeho jména /či
Jmenl. PozděJší Žlvot naší sledované osoby je také důležitý.
Vezměte v úvahu cesty, vyučování, úspěchy, nezdary, vliv na
vrstevníky nebo na další generaci. Vyhledejte všechno co m~-
žete, o jeho osobních zvláštnostech, charakteru, životních kri-
zích a účinnosti jeho práce. Sledujte také podrobnosti ze ži-
vota jeho dětí.Jak vidíte, řada možností je dlouhá. O každém člověku ne-
najdete kompletní informace. V některých případech zase jsou
informace tak hojné, že m~žete studovat tuto osobu několika
způsoby. O jiných biblických postavách jsou pouze zmínky, tak-
že jejich život nelze skutečně studovat. U některých jsou do-
bře dokumentované pouze úseky jejich života, ale zbytek infor-
mací v záznamu chybí.

~ Abyste mohli studovat životopis biblické osobnosti,
potřebujete číst a poznamenat si:
aI v.ěechno, co p~sobí na její život, covho ovlivňuje
bl všechna podstatná jména a slovesa, at se jí týkají nebo ne
cl to, co je o ní řečeno v mimobiblických knihách.

~ Co je první částí prvního kroku studia životopisu?

Výklad údajů
Údaje, které jste shromáždili v prvním kroku studia ži-

votopisu, musíte ve druhém kroku vyložit. Druh podkladů, kte-
ré jste byli s to najít, určí, jaký druh studia můžete vykonat.
Možná máte seznam fakt, která jsou v Bibli čistě pro záznam.
V tomto případě ze svého studia životopisu uděláte jednoduchý
příběh a předvedete údaje informativním zp~sobem. Tomuto druhu
studia se říká, jak si určitě pamatujete, Jednoduché vyprávění.
Jestli se podrobnosti vaší studované osoby nějak vážou k větším
historickým událostem, budete sestavovat vypravěčský výklad. By-
lo by to studium, kde část vyprávění či příběhu dané osoby by
byla použita k tomu, aby dávala historické ponaučení.

Jestli jste zjistili, že autor do díla začlenil hodně in-
formací o charakteru osoby, at už dobrých či špatných, jeho cíl
ovlivní cíl vašeho studia. Jeho cíl Inaučit vás něčemu z charak-
teru/ vás bude provázet /anad i vyuč~vat/ při studi~ c~arakteru
dané osoby. Tento druh studia se nazyvá charakterovy vyklad.

Na několika místech možná zjistíte, že autor tam dáv0
informace ze životopisu, aby dokázal určitý smysl. Vzpomente
si, že tento druh informací jsme nazvali argumentem.
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Uspořádání údaj~

Seřazení údajů je třetím krokem v procesu studia životo-
pisu. U pros~ého vyprávění budete hodnotit fakta podle katego-
rií. V drív~Jším oddíle této lekce jste dostali hlavní body
pro ukázkovy náčrt. Podtémata a podrobnosti se uspořádají oko-
lo těchto hlavních bodů.

~ Podívejte se zpátky do oddílu Druhy životopisu, naj-
děte ukázku hlavních bod~ náčrtu, jak je navrhujeme, a přepiš-
te si je do sešitu. IJestli ji chcete rozvinout nebo opravit
klidně to udělejte. Tento náčrt je pouze předlohou.1 '

U vypravěčského výkladu uspořádejte podklady do kategorií
podle každého důležitějšího období života dané osoby. Každé
období by mělo svůj hlavní nadpis. Cokoliv, co se stalo tomu
člověku během daného časového období, by přišlo pod hlavní nad-
pis tohoto období. Například život Josefa IOn 37-50 k.1 by bylo
možné rozdělit do tří hlavních úseků: Jeho rané mládí u rod!ny,
život Josefa jako sluhy v Egyptě, jeho život jako vládce Egypta.
Poslednim bodem v každém období by byl zlom, který uvádí do dal-
šího období. V případě Josefa by úsek jeho raného mládí u rodiny
skončil tou kritickou událostí, kdy ho bratři prodali jako otro-
ka karavaně směřujicí do Egypta. Období služby by skončilo tím
zlomem, kdy mohl vyložit sen egyptskému faraonovi.

~ Vypravěčský výklad je druh studia životopisu, kde se
informace uspořádají podle:
aJ hlavních období života dané osoby
bl přátel a příbuzenských vztahů dané osoby
cl narození a rané výchovy této osoby.

Výklad charakteru je napsán za účelem prozkoumání charak-
teru a duchovního rozvoje osoby. Proto by měl být uspořádán do
kategorií podle charakteru. Hlavní témata se mohou soustředit
na rozhodnutí, která tento člověk učinil, jsou to klíče k jeho
charakteru. Podtématem těchto hlavních rozhodnutí by mohly ~ýt
osobní vlivy nebo okolní vlivy prostředí, které působily na
jeho rozhodnutí. Jiná záhlaví by mohlI tvořit převládající po-
vahové rysy člověka, jeho hlavní výkony, jeho náboženské zkuše-
nosti a stopy, které by šlo nalézt v jeho příbuzenských vzta-
zích k jiným lidem.

10. Studium charakteru se v první řadě spojuje:
al s hlavními fázemi života osoby
bl s morálními a etickými vlastnostmi jedince
cl narozením a ranou výchovou dané osoby

Studujete-li život osoby a tušíte, že autorův záměr ži-
votopisu byl argument, nejdříve budete chtít zkusit odpovědět
na tyto otázky: "K jakému závěru chce autor dovést čtenáře?
Co zkouší dokázat?" Potom byste měli zkusit odpovědět na t~to
otázky: "Dokreslují životopisná fakta tento argume~t? Zd~raznu-
jí argument? Jsou použita ke zdůraznění argumentu? Nakonec
vezměte v úvahu i to, zda posloupnost vyprávění Ipo~adí událos-
tíl, morální poučení vyprávění a charakter osoby něJak zesilu-
j~ argument.
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~ ~tě~e ~k 22~ Vv~éto kapitole se Pavel obhajuje tím,

že uvádl svůJ žlvotnl prIběh. Až to přečtete, písemně do seši-tu odpovězte na následující otázky.
al K jakému závěru se snaží autor Lukáš dovést čtenáře? Liší se
, to od Pavlova záměru, s jakým pronášel svou řeč?
bl Jestli se to liší, které lidi se Pavel snažil definitivněpřesvědčit?
cl Jsou fakta Pavlova životopisu určena k tomu, aby dokreslila,zdůraznila či dokázala argu~ent?
dl Má pořadí událostí něco společného s argumentem?
el Má ~orální ponaučení tohoto příběhu něco společnéhos argumentem?
fl Má charakter osoby něco společného s argumentem?

§~~2~~~-~~Y2~2E~~~_E£2£2~~_~~2~~
4. úkol: udělat textový Idoslovnýl náčrt známého životaproroka Amose
Tento oddíl zdůrazňuje aplikaci životopisného studia.

Náčrt, který si uděláte z knihy Amose, se liší od ukázkového
náčrtu, který jste dostali v oddíle Druhy životopisu. Bude to
doslovný náčrt, který se bude řídit verši z Písma v posloup-
nosti, jak se vyskytují. Kroky budou stejné jako u kteréhoko-liv jiného studia životopisu.

1, krok: Přečtěte si knihu Amose, abyste shromáždili in-
formace lúdaje/, tak jak jste to probírali v oddíle Proces
studia životopisu. Určitě si zaznamenejte biblický verš ke
každé~u tvrzení a příslušné informaci, které najdete.

2. krok: S použitím poznámek z 1. kroku zkuste rozhod-
nout, jaký asi byl záměr, s nímž Amos začlenil životopisné
informace do dila, které je v první řadě proroctvím.

12, Tento záměr Icíll si napište do sešitu. Potom napiš-
te, co si myslíte, že přimělo Amose k tomu, aby řekl v této
knize i něco málo ze svého životopisu.

3. krok: Uspořádejte svůj textový náčrt. Rozdělte si
stránku v sešitě do čtyř sloupců, jak vidíte zde.

Nadpisy sloupců skutečně samy sebe vysvětlují. Ja~ bude-
te vypracovávat následující cvičení, dejte své odpovědI na pří-
slušné místo na stránku v sešitě.

--------------žIv~TOPlš~1-~~čŘT-~NřHt-A~ošĚ---------------
========~=====:====~==================t==================
VERŠE FAKTA OTÁZKY ODPOVĚDI

-------- ---------- ------------------- ------------------
~ Do sloupce veršů si napište v textovém náčrtu Am 1:1.

Do sloupce s nadpisem FAKTA si napište šest poznatků z tohoto
verše.

~ Které nezodpovězené otázky můžete vyvodit z těc~to
poznatků, o nichž byste chtěli najít něco více? Napište Je
do sloupce otázek.

Pro odpovědi na tyto otázky jdete do kterýchkoliv dostup-
ných zdrojů. Některé odpovědi najdete za týden. Abyste našli
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některé jiné, může vám to zabrat léta, pokud nemáte knihy a
mapy, ze kterých byste mohli studovat. Zna~ená to, že byste
neměli klást takové otázky? Ne, jestli se skutečně chcete
stát studentem Bible, musíte se učit klást otázky. Pro vás
to možná znamená nezdar, pokud nemáte místo, kde najit odpo-
vědi, ale možná někdy budete moci shromáždit více zdrojů pro
použitelné podklady. I ti největší učenci maji Qosud nezod-
pověz~né ~tázky. Pište tedy své otáZky~~dyž.~ed pro vás od-
povědl neJsou dostupné. Pro otázky z nasleduJlcich cvičeni
najdete odpovědi v této učebnici. Své odpovědi napište do
sloupce odpovědí, vedle otázek. Potom je porovnejte s našimi
navrhovanými.

~ Do sloupce veršů napište Am ]:8.
al ~o sloupce fakt napište poznatky opírající se o verš Am 3:8.
bl Ctěte Joel 4:16 IE. p.I a Amos 1:2, potom napište do sloup-

ce otázek tuto otázku: "Které účinky na přírodu Joel a Amos
spojovali s Božím promlouváním k člověku7"Ted své odpovědi na-
pište do sloupce odpovědí a porovnejte s našimi.

16. Do sloupce veršů napište Am 5:1.
~I Do sloupce fakt napište poznatky podložené timto veršem.
bl Vzhledem kvto~uto pozorování si do sloupce otázek napište:

HProč?" Ted si pfečtěte ~m 5:3 a do sloupce odpovědí napiš-
te odpověd na tuto otázku.

17. V Am 7:1,4,7 a 8:1 je čtyřikrát zminka o něčem, co
dává osobní informace o tomto prorokovi. Napište Sl tyto in-
formace do sloupce fakt.

~ Do sloupce veršů si napište Am 7:10. Jo sloupce fakt
napište poznatky z tohoto verše.

~ Pozorně si přečtěte Am 7:14. Najděte tři fakta z po-
zorování tohoto verše a napište je do sloupce fakt. ,Jakým dru-
hem životopisu se zdá být Am 7:147 Je to jednoduché vyprávěni,
vypravěčský výklad, charakterový výklad anebo argument? V prvni
řadě se zdá být argumentem.

20 Do sloupce otázek vedle poznatků z ver~e 7:14 napište
tuto ~zkU: "Co se snaží Amos gokázat svým,argumentem?" Do
sloupce odpovědí napi~te odpověd na tuto otBzku.
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Odpovědi na otázky
10. bl morální a etické rysy osoby
1. bl Ježíš mluvilo Abrahamovi jako o současně žijící osobě.
ll. al Jak Pavlova řeč, tak Lukáš~v záznam této řeči směřova-

ly k tomu, aby životem a zkušenostmi Pavla ukázaly že
Ježíš Kristus je dokončením a naplněním židovského'ná-
Qoženství.

bl Zidy, oslovuje je "br~tří a otcové".
cl V Pavlově případě splnují všechny tři účely. Fakt ze

svého života používal proto, aby dokreslil svou horli-
vost jako Žida Ip~vodem i vzděláními. Svého osobního
svědectví používal proto, aby dokázal, že ví, o čem
hovoří.

dl Ano, rané mládí Pavla jako zaníceného Žida jej vedlo
k pozdějším prožitk~m a zkušenostem.

el Ano, morální poučení vyzdvíhá, že Pavelypomáhal při
kamenování Stěpána a pronásledoval křestany proto, že
nesprávně pochopil smysl morální odpovědnosti.

rl Ano, Pavel doufal, že jeho vystupování jako vzdělaného,
vychovaného Zida s etickou úrovní by mu mělo pomoci
vyhrát jeho spor.

2. cl Žd ll. k. nade všechno zd~raz~uje víru.
12. Možné účely nebo cíle, které měl "Amos, když do své knihy

zahrnul i údaje ze svého života, mohou být následující:
Snad Amos jako prorok chtěl dokázat svou bezúhonnost a
věrohodnost. Amos řekl něco ze svého dřívějšího života,
jak se stal prorokem, a tím dal na vědomí, že on si ne-
žádal prorockého povolání 17:15/. Ten fakt, že B~ určil
Amose k prorockému úkolu, naznačuje, že Amos prorokoval
pravdu.

3. bl specifickým záměr~m, které měl autor na mysli.
13. 1. Amos byl pastýř Iskqták/

2. Amos pocházel z Tekojského města
3. Amos obdržel Boží zjevení
4. Toto zjevení se týkalo Izraele5. Dva roky po tomto zjevení nastalo zemětřesení
6. Uziáš kraloval nad Judou a Jeroboám II. nad Izraelem.

4. al 2. Prosté vyprávění
bl 4. Vypravěčský výklad
cll. Charakterový výklad
dl 3. Argument

14. Navrhované otázky ke studiu:
1. Kde bylo Tekoa?2. Ve kterém období panovali tito dva králové?
3. Jaké bylo datum zemětřesení?
4. Je to zaznamenáno ještě někde jinde?

5. a! - P; bl - N; cl - P; dl - N; el - P.
15. aI Neomez~ný BUb mluví k člověku. INení to jediná správná

odpověd.1bl Nebe a'země se budou třást, pastviny a tráva uschnou.
6. a! všechno, co ovliv~uje a působí na její život
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16. a/ Bůh zpívé žalozpěv nad Izraelem

b/ Protože brzy všecko izraelské vojsko zahyne v bitvě
i. Pozorné čtení
17. Amos dostal/příkaz/ viděni od Hospodina.
8. I. Narození a mlédí

II. Povoléní a služba
III. Příbuzenské vztahy
IV. Zhodnocení charakteru
V. Konec životních zkušeností, smrt
VI. Autorův cíl psaní

18. Amaziáš, Bethelský kněz, nařkl Amose ze spiknutí.
20. Snažil se dokázat, že není náboženským řemeslníkem,

který se živí prorokovéním.
19. 1. A~os neproro~ovAl za ~zdu.

2. Amos se staralo fíkovníky.
3. Amos je pastýř.

9. a/ nlavn í ch období života dané osoby.
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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
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10. LEKCE
posVĚCUJící METODA STUDIA

Unavený, hladový poutník najde na opuštěném místě krásný
strom obtěžkaný chutným ovocem. Jeho jedinÝm přáním je sníst
kousek ovoce, aby zahnal hl~d a občerstvil se. AŽ se nají,
možná pouvažuje nad stromp.m. Může si všimnout, kde strom ros-
te, jaký tvar mají listy a větve, jaká je barva a vůně ovoce.
Nezáleží, na kolik uspokojil svou zvědavost na samotný krásný
strom, to teprve když snědl ovoce, uspokojil svůj hlad a občer-
stvil své tělo. Ta část stromu, kterou jíte, je tím, co vám
dává život.

Tak je tomu i s Božím svatým Slovp.m, Biblí. Každá jeho
stránka uchvacuje. Žádný lidský rozum nik~y nem~že obsáhnout
jeho hlubiny či výšiny, protože tak jako jeho Autor je věčné
a neomezené. Tak dlouho, jak budete studovat Písmo, se vám bu-
dou stále otevírdt nové stránky, nové aspekty důvěrně známých
ver šů , Tak jako ten krásný strom se svým ovocem, ta část Pfsma ,
kterou sníte, je tím, co vám dává životo

Jak já mohu jíst Písmo? Musím začít se čtením Písma, ale
také musím udělat víc než jenom to. Musím je dostat do sebe
skrze posvěcující studium. Musím si přivlastnit jeho učenío

Když toto dělám, Pismo se stane mou duchovní stravou a dává mi
duchovní život. Ježíš řekl: "•••Slova, která jsem k vám mluvil,
jsou duch a jsou život." /Jan 6:63/

Obsah lekce
Úvod k posvěcující~u studiu Bible
Posvěcující studium verŠe
Posvěcujíci studium odstavce
Posvěcující studium delšího úseku

rtčelylekce
Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

- vysvětlit sounáležitost mezi odborným procesem posvěcujícího
studia Bible a hlavním cílem posvěcujícího studia Bible
míst větší duchovní sílu a hlubší duchovní život, z toho,
když budete aplikovat posvěcující studium Bible z této lekce.

Učební činnosti
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekceo
2. Čtěte vlastní lekci, s tím, že jakmile přijdete k otázce,

odpovězte na ni.
3. Na každou otázku odpovězte do sešitu, kromě velice krát-

kých otázek.
4. Při studiu otevřete své srdce Duchu svatému, tak, aby se

vám Boží slovo stalo skutečně chlebem života.
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Vl8.stní lekce

Q~2~_~_E2~~~~~~i~i~~_~l~~~~_~~~!~
1. ~kol: po~sat duchovní a textovou /doslovnoul skltidbu

posvěcujícího studia Bible
Jeden autor leklo posvěcujícím biblickém studiu: "Není to

ani tak postup, jako spíše duch. Je to duch horlivosti, kte-
rý usilovně hl~cá Boží mínční, je to duch pokory, který ochot-
né naslouchá Božímu hlasu, je to duch uctívání Idosl. "zbož~o-
vání"l, který spočívá v Boží přítomnosti. IH. F. Vos, Účelné
biblické studiu, Zondervan, 1956, str. 1721

V celém tomto kursu jsme na vás naléhali, abyste z tohoto
studia udělali více než pouhá rozumovn cvičení. Tento posvěcující
neboli duchovní postoj jste si uvědomili pokaždé, ce jste na-
stoupili studium Písma s otevřeným srdcem, a zjistili jste, že
Písmo hovoří k vám osobně. V této lekci skutečně nejsou předve-
deny 7.ádné nové posupy. Posvěcujícího studia dosáhnete kombinací
všech nástrojů a dovedností, jimž jste se naučili. Avšak zde
je důležité naučit se cíli.

Hlavní cíl posv~cujícího biblického studia je osobně se živit
Božím slovem, umožnit mu, aby se vám st~lo životem! Je to usi-
lovné hledání Božího mínění. Je to naslouchání Božímu hlesu.
Znamená to stíhat Boží vůli. Znamená to odpočívat v'jeho SVaté
přítomnosti v oslavě a velebení. Toho lze dosáhnout užitím
všech možných prostředků k pochopení toho, co říká Písmo, a
potom tím, že budete odpovídat Pánu v milé poslušnosti.

Posv{cující, pravé duchovní studium by mělo být částí každo-
denní činnosti ka7.dého křestana. Je silně osobní. Zatímco může
být i tak, že si někdo připr~vuje posvěcující studium, aby je sdí-
lel s jinými, hlavní cíl zůstává osobní. Co říká Duch svatý
mně? Posvěcující studium mi pomů7.e nalézt odpověČ.

Protože křesťané mají nepřítele, který je zkouší vytrh-
nout z poznání a vykonávání Boží vůle, možná, že když studu-
jete tímto zp~sobem, najdete více překá~ek. Petr nás v~ruje:
"Bučte střízliví! Bučte bdělí! Váš protivník, čábel, obchází
jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, za-
kotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy." ll. Pt 5:8-91

~ Před pravdivá tvrzeni napište P, před nepravdivá N.
al Posvěcující studium Bible byste si mĚli připravit jen když

musíte mluvit ke skupině lidí.
bl Posvěcující studium Bible by měl ~rovádět každý, kdo věří

v Ježíse, a to každý den.
cl Posvěcující studium by mělo zaujmout především rozum.
dl Posvěcující studium by mělo především nakrmit ducha.

2. Projděte si znovu první odstavec vlastní lekce.
Podle-něho doplňte následující věty týkající se posvěcujícího
studia.
al Je to duch ••••..•.............•.......•..................•
bl Je to duch ••.••.......•...•.•.....•...•...........•...•.••
cl Je to duch ••.•......•.....•...•...................••..••••

Textem pro posvěcující biblické studium může být slovo, verš,
odstavec nebo delší úsek Písma. V této lekci nebudetp. provádět
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posvěcující studium opírající se pouze o jedno slovo,
protože takovéto studium by vyžadovalo mít přistup k naučným
podklad"m, které by vám mohly dát větší rozhled, jak se kte-
rých slov uživá v originálních řeckých a hebrejských textech.
Tento druh studia nem~žeme do tohoto kursu zahrnout. Vaše
studium se bude zakládat na verši, odstavci a delším úseku -
všechno z epištoly Filipenským.
Rozděleni na verše a kapitoly

Oddíly verš~ a kapitol v řeckých a hebrejských originál-
ních biblických textech nenajdeme. Písmo takto tradičně rozdě-
lili překladatelé, aby rozkouskovali text do menších částí
pro lepší srozumitelnost. Tu a tam možn~ zjistíte, že první
verš jedné kapitoly by se lépe hodil k poslednímu verši před-
cházející kapitoly, anebo naopak. Tento výběr, kde začít a
ukončit kapitoly, byl proveden před několika staletími. Ta
veliká výhoda, že máme Písmo rozděleno do oddílů, které lze
snadno najít, nám vyváží každý problém s tím, který verš by
měl zakončit kapitolu! Vždycky máte volnost začít nebo ukon-
čit své studium na kterémkoliv logickém místě. BUdte si však
jisti, že váš z~čátek nebo ukon~ení nemění význam toho úsekuoMusíte začlenit všechna slova, která doplňuji myšlenku do cel-
ku.
Odstavce

Moderní překladatelé obvykle Písmo rozděluji nejen na ka-
pitoly a verše, ale i na odstavce. Odstavec je seskupení vět,
které se V8ŽOU k jednomu hlavnímu tématu. Prvni řádek této sku-
piny vět je určen k tomu, aby naznačil přechod od jedné myšlen-
ky k jiné. Odstavec je vhodnou jednotkou pro studium.

Tyto malé "kousíčky" Písma budou pro posv£cující studium
d.jležité. Když satan pokoušel Ježíše, Ježíš citoval slovo, kte-
ré říká: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst." /Mt 4:41 Ježíš citoval Dt ~:3.
Budete studovat malé části Písma tak intenz!vně, jako byste se
na ně dívali přes mikroskop. Kuždou fázi zkusíte co nejjasněji
pochopit. Budete dávat Bibli otázky, tak jak jste se tomu na-
učili ve druhé a v páté lekci.
Delší úsek

Někdy možná budete chtít využít delšího úseku, jako něko-
lika odstavc~ nebo více než jednu kapitolu. Délka textu není
tak důl~žitá jako vnímavé, nastlouchající srdce.

~ Nejvhodnějším textem pro posvěcující studium by byl/a/:
al biblická kniha
bl odstavec z Písma
cl skupina knih, tak jako čtyři evangelia

4. Zakroužkujte písmena, za nimiž následují správná zakon-
čení vety: Rozd~lení Písma na kapitoly a verše
al je výhodné pro čtení a pochopení.
bl nemá pro studenty žádnou cenu.
cl najdeme v původních řeckých a hebrejských textech.
dl bylo vytvořeno překladateli před staletími.
el nedávno přidali moderní překladatelé.
fl vždycky označuje, kde má studium začít nebo skončit.
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f2~y~£~ji£i_~!~~1~_Y~£~~
2. úkol: aplikovat porovnání a výklad na posvěcující studium

Fp 2:1.
Je pravda, že při posvěcujícím studiu je důležitější postoj

srdce než rozumový postup. Pravdou je i to, že metodické stu-
dium má větší hodnotu než namátkové, náhodilé studium. Dobrý
student Bible skloubí správný postoj srdce s nejlepší metodou
studia. Budete odpovídat Božímu slovu, abyste nasytili svého
ducha, a k tomu použijete všechno, čemu jste se při studiu
Bible naučili.

V tomto oddílu lekce vezmete v úvahu tři vhodné kroky
posvěcujícího studia. Pak po vás budeme chtít, abyste aplikovali
dva poslední z nich na verš Fp 2:1. Ty kroky jsou: vybrat .
text, pozorovat fakta, vyložit fakta.
Výběr textu

Prvním krokem je rozhodnout se pro verš ke studiu. Cele
se spolehnete na Ducha svatého, aby vedl vaši pozornost k své-
mu slovu pro vás přesně pro tuto dobu. Tato závislost se dá
komukoliv těžko vysvětlit, protože je tak osobní. Ale jestli
jste křestan a trávíte čas nad Božím slovem, pravděpodobně si
uvědomujete, jakým zp~sobem Duch svatý zbystří vaši mysl na
určitá slova. Slyšela jsem křestany říkat takové věci, jako:
"•••zdálo se, že ta písmenka už už vyskakují ze st ránky s " Nebo
"•••zdálo se, jako by tyto verše byly vytištěny zlatým písmem. ,.
Každý z vás, kdo usilovně hledá Boha, aby jej provÁzel studiem
Slova, ví, že Duch svatý má svou zvláštní cestu, jak přitáhnout
jeho pozornost!

Temy, jeden zp~sob výběru verše je věnovat větší pozornost
danému místu z Písma. Možná vás při čtení upoutá nějaký verš.
Někdy zase čtete Bibli a značíte si ty verše, které vás zaujmou.
Ty verše, které se samy prop~jčují k posvěcujícímu studiu, obsd-
hují směrnice k následování anebo varování, jež stojí za pozor-
nost.

Co když nedostanete žádné "zvláštní" vedení? Znamená to,
že byste neměli studovat Slovo? Ani nápad! '~eškeré Pismo pochá-
zí z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově. ve spr-avedLnos t f ;" /2. Trn 3:16/ Tak, jestli vás nijak
zvlášt nepřilákal žádný verš, vyberte si takový, který obsahuje
pokyny k následování nebo varování, jež stojí za pozornost.
Pozorování fakt

Druhý krok je mnohokrát pečlivě pročíst tento verš. Když
čtete, položte si v mysli otázku: "Kdybych měl tomuto verši dát
nadpis ze tří nebo čtyř slov, jaký by byl?"

Tím vymýšlením nadpisu verše uchopíte jeho hlavní myšlenku.
Když máte hlavní myšlenku verše, pročtěte si jej a sestavte se-
znam všech fakt, která jen v něm můžete najít. Hledejte ta fbk-
ta, at už přímo udaná nebo samozřejmě předpokládaná tímto ver-
šem. Hledejte odpovědi na otázky, které jste se naučili klást
ve druhé lekci: "Kdo?" "Co?" "Jak?" "Kdy?" "Kde?" IV každém
studovaném verši nebudete moci najít odpověo na všech t~chto
pět otázek./ Poznačte si názvy věcí, slova činů, popisná slova
/podstatná jména, slovesa, přídavná jména./ Všechny tyto poznat-
ky byst~ si měli zapsat do sešitu.
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Výklad :fakt
Třetím krokem je vyložit ve~s tak, že napíšete jeho vý-

znam vlastními slovy. Tím odpovíte na otázku, která je klíčem
k výkladu: "Co to znamená?" Pro své posvěcující studium se
zeptáte podruhé: "A co to znamená pro mě?"

V případě posvěcujícího studia vás bude více zajímat
hledání pravdy, abyste nasytili svého ducha, než technické
záležitosti. Avšak kdykoliv studujete Bibli, máte se zamě-
řit na text všemi dovednostmi, jimž jste se naučili. Do-
volte mi znázornit, co říkám. V páté lekci jste se dověděli,
že opakování je principem skladby. Při studiu Písma jste se
naučili všímat si opakování, protože v ruce obratného pisate-
le je to působivý literární prostředek. Opakování ~řináší do
úseku Písma jedn~tu. Naznačuje důraz. Důvod k opakování je to,
co se jim zdůraznuje. Když se učite poznávat opakování, nic na
'tom není, než že si řeknete: "Tato pravda musí být důležitá,
'nebot Duch svatý ji zdůraznilopakováním!" Vaše technické zna-
losti by vám měly pomoci přesněji ovládnout pravdu. Ty všechny
jimž jste'se skrze tento kurs naučili, se stanou nástroji, aby
vám pomohly pochopit pravdu pro váš osobní prospěch!

5. Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje správné tvr-
zení.
al Biblické verše, které se samy nabízejí k posvěcujícímu studiu,

obsahují směrnice k následování anebo varování, jichž si
je třeba všimnout.

bl Měli byste studovat pouze ty verše, které cítíte, že vás
zvlášt přitahují.

cl Celé Písmo je užitečné k vyučování pravdy a k výchově ke
spravedlnosti.

dl Druhý krok přípravy posvěcujícího studi~ je výklad.
el KlíčOV8 otázka k výkladu Písma je: "Co to znamená?"

Znovu si projděte druhou lekci tohoto studijního ~růvodce.
Zvláště si poznamenejte, co jste se naučili o krocích pozorová-
ní a výkladu ve studiu Písma.

~ Opakování je důležité v první řadě proto, že
al je principem kompozice
bl je "technickou" znalostí
cl naznačuje důraz

7. Které z těchto tvrzení, týkajících se přípravy posvěcu-
Jlcího studia, je pravdivé?

al Když usilovně hledáte duchovní potravu, můžete ignorovat
studijní dovednosti, jimž jste se naučili.

bl Pravdu objevíte a pochopíte, když oddaným, pečlivým způso-
bem upotřebíte všechny dovednosti, jimž jste se naučili.

cl V první řadě je důležité, abyste mohli říci, že jste po-
znali zásady kompozice.

Nyní jste připraveni aplikovat posvěcující studium na je-
den verš: Fp 2:1. Ve všech následujících cvičeních je krajně dů-
ležité, že každý pokyn vykonáváte sami, píšete si všechny po-
znatky do sešitu před tim, než se podíváte na odpovědi do u-
čebnice. Očekávejte, že vaše odpovĚ.di se budou trochu lišit
od těch předložených. At se vám nezdá, že musíte své odpovědi
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změnit, dokud nejsou samozřejmf špatné. První krok, výběr
textu, je pro vás už hotový. Na~ište si verš Fp 2:1 na za-
čátek stránky v sešitě.

8. Přečtěte si vícekrát Fp 2:1. Měli byste se ho naučit
zpamětI. Napište pro něj tří- nebo čtyřslovný nadpis.

9. Sledujte fakta, která jste našli v několikerém čtení
Fp 2:1: Napište stručné odpovědi na otázky: "Kdo? Co? Jak?
Kdy?'"

10. Výklad fakt. Svými slovy napište rozšířené tvrzení
tohotoverše, s tím, že mfst o zájmen "vy" /E. P. - 2. os. č ,

mn./ použ í j et e zájmena "já" /2. IJS. č , jedn. vztahující se na
"mne"./ Pište pečlivě a opravdu s modlitbou, mějte na mysli
dvě klíČlJvé otázky: "Co to znamená? a Co tlJznamená pro mne?"

E2~yg£~ji£i_~!~9!~~_~S~1~Y£~
3. úkol: aplikovat pozorování a výklad na posvěcující

studium Fp 2:1-5.
Posvěcující studium odstavce je vel~ce podobné

posvěcujícímu studiu verše. Odstavec, kterým se budete v tomto
IJddílu zabývat, je Fp 2:1-5. Za prvé, pozorně si přečtěte každý
verš a přiřacte mu krátký tří-nebo čtyřsllJvný nadpis, tak jak
jste to udělali pro Fp 2:1.

Za druhé, budete pozlJrovat faktao To jest, klJlikrát je tře-
ba, přečíst, abyste našli odpovědi na pět faktických otázek:
"Kdo? Co? Jak? Kdy? Kde?" PlJznačte si dějlJvá slovesa, pravdivá
tvrzení, příkaz a varov8ní. Když začnete jasně rozumět odkazu
tohoto odstavce, napíšete k němu tří - nebo čtyřslovný nadpis.

Třetím krlJkem bude výklad. To bude zahrnovat, že napíšete
vlastními slovy tvrzení o významu tohlJtlJodstavce. Toto tvrze-
ní složí dohromady všechna sledování a výklady za každý verš
do jednoho celku.

Následující otázky vás povedou studiem Fp 2:1-5. Své od-
povědi na ně pište do sešitu dříve, než se podíváte do odpově-
dí v učebnici. Odpovědi se mohou lišit, nemyslete si, že je mu-
síte zm~nit, dokud vážně nebudou potřebovat opravito

ll. Přečtěte si několikrát každý jeden verš z Fp 2:1-5. -
Každému-verši· dejte dvou- nebo tříslovný nadpis, který by
stručně shrnul hlavní my€lenku verse. Napište ty nadpisy do
sešitu tak, jako by to byly hlavní body náčrtu /osnovy/. Me-
zi nimi vynechte několik řádk~, tak, abyste tam mohli umístit
svá pozorování fakt při rozvíjení osnovy. /Znovu si projděte
postup vytvlJření náčrtu v 7. lekci v oddíle Osnova knihy pro-
roka Abakuka./ Nahoru na stránku v sešitě si napište krátký
nadpis vaší osnovy, který shrnuje myšlenky odstavceo

12. ZnlJvu si pročtěte každý verš Fp 2:1-5 s pěti faktic-
kými ot8zkami v wsli: "Kdo? Co? Jak? Kdy? Kde?" /Samozřejmě
nenajdete odpověd na.každou z těchto otázek v každém verši./
Budete hledat tvrzení, v nichž je pravda, příkaz, varování a
principy skladby - klíče k tomu, co Duch svat~ určil pro zdů-
raznění. Majíce tlJtovšechno v paměti, napište svá podtémata
pod každý z pěti nadpis~ veršů, a ke třetímu verši napište
k podtématu i podrobnost.
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Poznámka: U odpovědi na předchozí cvičení jste neměli tolik
míst~, abyste ucelili náčrt každého pozorování, ale prosíme
vás - poznamenejte si u 2. verše následující slova: "stejné
mysli, stejnou lásku, jedné duše, jednoho smýšlení." Které
literární prostředky zde vidíte? Opakování? Souvislost? Ano.
Je zde i pokr~čování, které rozšiřuje myšlenku. Je-li úsek
stavěn tímto způsobem, stává se velice působivÝm. Oznamuje
nám, že tato předvedená myšlenka je Bohu velice důležitá.
Osnova předložená v oddílu odpovědí této učebnice nebude ob-
sahovat všecky tyto druhy pozorování, ale vy určitě mějte
své poznámky ucelené, se vším, co můžete zpozorov~t.

13. Nyní jste připraveni k třetímu kroku, jím~ je vý-
klad. Pamatujete si klíčoyé otÁzky - "Co to znamená? a Co to
znamená pro mne?" Svými slovy nap í š t e rozšířené tvrzení o vý-
znamu F~ 2:1-5, místo zájmen "vy" a "váš" užijte 7.ájmena "Já"
a "moje". lKoneckoncll toto posvěcující studium sLouž f k osobnímu
prosp~chu a k tomu pomůže, když si dÁte odstavec do první
osoby./ Vaše tvrzení by mělo zahrnovat všechny věci, jež jsou
středem pozornosti tohoto úseku, j~k jste je našli. Když to
s modlitbou napíšete, svatý Boží Duch to učiní pro vás životem!

f~~~~£~ji£~_~!~9~~~_9~!~i~~_~~~!~
4. úkol: aplikovat pozorování a výklad na posvěcující

studium Fp 2:1-11
Postup, jímž jste studovali verš a odstavec, lze rozší-

řit na další úseky. Pro posvěcující studium si budete chtít vybrat
místa, v nichž jsou všechny verše nějak příbuzné. To by mohlo
být np-kolik odstavců nebo celá kapitola, ale pro tento druh
studia byste mfli být schopni vidět pokračování tématu v celém
úseku.- Zde jsme vám vybrali úsek ke studiu.

Vybrali jsme Fp 2:1-11, takže můžete spatřit, jak se stu-
dium jednoho verše a odstavce můž e vztahovat ke studiu delšího
úseku, který obsahuje tento verš a odstavec. Můžeme ušetřit
čas i místo tím~ že budeme stavět na tom studiu, které jste
doposud ukončili, a uděláme z něho část studia delšího úseku.
V tomto oedílu prozkoumáte verše 6+11. Své poznatky si napište
do sešitu hned za studium veršů 1-5. Kroky budou tytéž jako
předtím, až na to, že u delšího úseku možná budete chtít najít
klíčový verš. Zapamatujte si následující kroky.

Za prvé, přečtěte si pozorn~ každý verš a přiř8dte mu
krátký nadpis. Za druhé, sledujte fakta. Přečtěte si úsek t~li-
krát, kolik je třeba, abyste našli odpovědi na pět faktických
otázek: "Kdo? Co? Jak? Kdy? Kde?" Poznačte si slovesa nebo dě-
je, tvrzení o pravdě, příkazy a varovéní. Určitě si zjistěte
význam těch slov, která neznáte; V delším úseku pravděpodobně
uvidíte k nalezení více principů skladby a literárních prostřed-
ků, které jste poznali. Napište si všechny své poznatky. Užijte
formy osnovy, jak jste to dělali u Fp 2:1-5. Vytvořte nový krát-
ký nadpis pro celý úsek. Za třetí, vyložte a napište své poznat-
ky , odpovězte na důleži té otázky: "Co to znamená? a Co to pro
'mne znamená?" Do sešitu napište odpovědi na následující cvičení
tak, aby navazovaly na studium veršů 1-5.
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14. Přečtěte si několikrát celý ~sek /Fp 2:1-11/. Dopo-
sud jste se seznámili s první částí Jseku, ale potřebujete
si to přečíst znova, abyste viděli, jak se to vztahuje k ver-
š~m 6-11. Když vidíte celý úsek jako jeden celek, vyberte
jeho klíčový verš a napište jeho označení. Měl by t0 být je-
den verš, který shrnuje hlavní myšlenku všech veršů, anebo
jeden verš, 0 nějž se opírají všechny myšlenky t0hoto Jseku.

15. Znovu prozkoumejte nadpis přiřazený verš~ F~ 2:1-5.
M~žete-jej ponechat, je-li to nutné, i upravit, abyste jej po-
užili ~ro celý oddíl 1-11. Tea napište ten nad~is, jaký jste
vybrbli pro celý úsek.

'16. Poněvadž jste již ukončili studium ~rvních pěti ver-
š~, začnčte šestým veršem. Pozorně si přečtěte verše 6-11. Na-
pište ke každému verši stručný shrnující nadpis o třech nebo
čtyřech slovech. Až skončíte, srovnejte své nadpisy s těmi
v učebnici. /Mohou se různit./

17. Tea vyberte a napište nadpis /opírDjící se o klíčový
verš ~I pro verše 6-11.

18. Jste připraveni sledovat fakta z F~ 2:6-11. Svých
nadpi'S'l)"užijtejako hlavních bodů osnovy , jako u ver šů 1-5.
Pročtěte si tyto pokyny ve 12. cvičeni. Protože studium ver-
Š'~ 6-11 má být pokračováním př eť'chozfho úseku, pokr-aču j t a
číslováním hlavních bodů tam, kde jste přestali - u pótého
verše. Další hlavní bod bude mít číslo VI. Nyní si napište
u ka7-dého nadpisu veršů 6-11 podtémata.

Tato učebnice obsahuje pouze základní 0snovu. Vaše osnova
by m~la obsahovat ka7dou podrobnost sledování, nd kterou jste
přišli při ~ečlivém a modlitebním hledání toho, co ta slova skuteč-
ně říkají. Nyní jste připraveni nu~sat výklad veršů 6-11. Tento
oddíl je jeden z nejhlubších, nejvýznamnějších v celém Písmu.

Nikdy nebudeme schopni pochopit plný význam toho, C0 Je-
žíš pro nás učinil, když sestoupil na svět jako člověk, šel ze-
mřít na kříž, a potom obdržel to nejvyšší jméno a nejvyšší
slávu z rukou Boha Otce. Přest0 máme mít "Kristovo smýšlení"
/v , 51.

19. Projděte si pokyny 13. cvičení. S modlitbou pouvažuj-
te naaverši 6-110 Napište k nim odpovědi na tyto otázky: "Co
to znamená? a Co to pro mne znomená?" Podle svých nejlepších
schopností 0dpovězte, tak, jak vám dává Duch svatý.

20. Nakonec, napište vůdčí tvrzení o významu celého úseku
Fp 2:I=Il. IToto tvrzení vysvětlí, jak se Fp 2:6-11 vztahuje
k Fp 2:1-5.1
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Odpovědi na učební otázky
1. a! - N; bl - P; cl - N; dl - P
10. V Ježíši Kristu mám všechno, co potřebuji pro to, abych

zůstal pevný, vytrvalý a bezpečný, abych jako věřící byl
~íc než vít~z! Ta s~utečnost, že můj život je v Kristu,
Je mým zdroJem síly' On nikdy nezklame! Když potřebuji
útěchu, najdu ji v jeho lásce. Mám společenství s Duchem
svatým, nejsem ni~dy sám! Společenství znamená spojení
a sdílení zájmů. Cím víc přizpůsobím svůj život Ježíši
Kristu, tím užší se stává toto spojení. Můj postoj a
jednání vůči spoluvěřícím má být určen laskavostí a
soucitem, taktéž .i jejich postoj ke mně.

2. aI •••horlivosti, který usilovně hledá Boží míněni,
b/ •••pokory, který ochotně naslouchá Božímu hlasu,
c/ •••uctívání, který spočívá v Boží přítomnosti.

ll. KŘESŤANSKÉ VZTAHY
I. 1. verš: Bůh, já sám, jiní
II. 2. verš: Křest~nská jednota
III. 3. verš: Kře~tanské motivy
IV. 4. verš: Kře~tanský zájem o bližnív. 5. verš: Křestanský postoj

3. bl odstavec z Písma
v v ,12. KRESTANSKE VZTAHY

I. Bůh, já sám, jiní
A Síla ze života v Kristu
B Útěcha pocházející z Krista
C Společenství s Duchem svatým
D Laskavost a soucit s jinými

II. Křestanská jednota
A Mít stejnou mysl
B Sdílet stejnou lásku
C Být jedné duše, jednoho smýšlení

III. Kř~sianské motivy
A Spatné motivy

1. Sobecká ctižádost2. Ješitnost /Marná touha po něčí chválel
B Správné motivy

1. Vzájemná pokora2. Pokládat vždy jiné za přednější než sebe
IV. Křestanský zájem o bližní.

A Ne za svými vlastními záJmy
B Mít ohled na zájmy jiných

V. Křestanský postojA Postoj ln. smýšleníl, jaký měl Ježíš Kristus
B Toto věřící potřebují

4 a! je výhodné pro čtení a pochopení. .
• bl bylo vytvořeno překladateli před staletíml.
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13. Fp 2:1-5 ukazuje, že základem všech správných osobních
vzt ahů je můj život v Je.iíšiKristu. Jedině tehdy, když
jsem silný v Pánu ; se mohu spr-ávně obracet k jiným. Když
ve mně proudí plnost Kristova života, mám vnitřní sílu,
útěchu a společenství. Pak jeho láska, zářící skrze mne,
m6že prokazovat jiným laskavost a soucit. Cílem jiných
křestan6 i mne je však více než lsskavost a soucit, je
jím to, že budeme jedné mysli, duše i jednoho smýšlení,
budeme mít vzájemnou lásku i lásku k Pánu. /Viz Ježíšova
modlitba, Jan 17:21-231 Zdá se to možná těžké, ale 3-5.
verš mi pomáhají spatřit to, co mám dělat, abych i já
vnesl Boží přání do jeho rodiny. Musím střežit svého du-
cha proti sobecké ctižádosti nebo marné touze po slávě.
Všimnu-li si u sebe této slabosti, musím to ihned ozna-
čit za to, co se Pánu nelíbí. Místo chvástání budu pě-
stovat pokoru vůči jiným věřícím. Každý z nich je jaksi
lepší než já. Na to musím myslet, a musím se starat o
zájmy jiných věřících tak, jako kdyby to byly moje zájmy.
Musím mít tentýž postoj, jaký měl Pán Ježíš. Zapamatuji
si, že toto je mým cílem, a bude cvičit svého ducha, aby
byl takovým člověkem. To se mi může podařit jedině proto,
že to způsobí život Ježíše Krista, moje spojení 8 obecen-
ství s ním!

5. al Biblické verše, které se samy nabízejí k posvěcujícímu
studiu, obsahují směrnice k následování anebo Varo-
vání, jichž si je třeba všimnout.

cl Celé Písmo je užitečné k vyučovéní pravdy a k výchově
ke s~ravedlnosti.

el Klíčová otázka k výkladu Písma je: "Co to znamenÁ?"
14. Klíčový verš: Fp 2:5.
6. cl naznačuje důraz.

15. /Odpověd se můž e trochu r-ůzrrí tl Váš navr-hovaný nadpi s
Inovýl pro Fp 2:1-11: KRISTOVA MYSL VE MNĚ

7. bl Pravdu objevíte a pochopíte, když ~ečlivým~ůsobem
s modlitbou upotřebíte všechny dovednosti, jimž jste se
naučili.

16. 6. verš: Způsob bytí, moc rovnost
7. verš: Ochotně vzal na sebe způsob služebníka
8. verš: Poní~enost, poslušnost až k smrti
9. verš: Obdržel nejvyšší jméno
10. verš: Před ním se skloní každé koleno
ll. verš: Ježíš Kristus je Pán

8. Vše, co potřebuji. nebo Plnost v Ježíši /Odpověd se může
lišit.1

17. JEŽf~UV POSTOJ
9. Kdo? Vy, Kristus, Duch, a jiní věřící.

Co? Síla, láska, společenství, dobrota, soucit.
Jak? Silou v Kristu, útfchou jeho lásky, společenstvím
Ducha, dobrotou a soucitem v~či jiným věřícím.
Kdy? Teč. /Všechna dějová slovesa jsou v přít. čase./

/Odpov~di se mohou lišit/
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18. VI. Způsob bytí, moc, rovnost

A Vždy měl Boží povahu IByl roven Bohul
B Na své rovnosti nelpěl

VII. Ochotně vzal na sebe způsob služebníka
A Ze své vlastní, svobodné vůleB Vzdal se všeho
C Stal se jako člověk
D Vzal na sebe podobu člověka

VIII. Pooíženost, poslušnost až k smrti
A Sel cestou poslušnosti
B Tato cesta jej vedla na kří!

IX. Obdržel nejvyšší jméno
A aůh jej vyvýšil nade vše
B Bůh mu dal jméno nad každé jméno

X. Před ním se skloní každé koleno
A Všechna stvoření v nebi
B Všechna stvoření na zemi
C Všechna stvoření pod zemí
D Aby vyvýšili jméno Ježíš

XI. Ježíš Kristus je Pán
A Každý jazyk bude otevřeně vyznávat
B Bude to činit k slávě Boha Otce

20. D~ch svatý jasně ukazuje, jak postoj Ježíše Krista Iv. 6-111
odpovídá tomu postoji, který já musím na tomto světě mít
Iv. I-51. Protože Pavel vyžaduje ve verších 2-4 určité dru-
hy jednání a smýšlení, rozumíme, že to zahrnuje moji vůli;
musím si vyvolit být jako Ježíš. Moje vůle musí v životě
ze dne na den rozhodovat, a musí být podřízena Ježíši. Je-
žíš je mi pfíkladem v tom, že se ochotně, "ze své vlastní
svobodné vůle" Iv. 71 stal zcela poslušný Bohu.

Abych byl jako Ježíš, musím se vzdát sobecké ctižádos-
ti Iv. JI. Ti, kteří jí dovolují nad sebou vládnout, se
stanou blázny, budou bažit po moci, bohatství a slávě.
Nebude jim záležet na zdaru jiných. Nikdy se ze mne nesmí
stát takový člověk. Ježíš mi ukázal cestu, když se zřekl
té myšlenky, aby si mocí vydobyl osobní prospěch Iv. 6/.
Ze J. verše se dozvídám, že se musím stříci marné ješit-
nosti, a pokorně jednat s jinými lidmi. Osmý verš mi říká,
že sám Ježíš se ponížil. Třetí a čtvrtý verš po mě žádají,
abych bral ohled na druhé a na jejich zájmy, abych jiné
považoval za lepší, než jsem já sám. I toto mi Ježíš uká-
zal, jak to mám udělat. On vzal na sebe způsob služebníka
Iv. 7/. Ježíš šel cestou poslušnosti až na smrt. Musím být
poslušný pfíkazu pátého verše, abych měl stejné smýšlení,
jako měl On. Je zcela zřejmé, že Ježíšův postoj se Bohu
líbil.Verše 9-11 mi ukazují, že Ježíš z určitého důvodu obdržel
od Otce velikou moc a slávu Iv. 9/. Z jakého důvodu? Pro
poníženou poslušnost jeho vlastní svobodné vůle Otcově
vůli Iv. 6-8/. Když se zamyslím nad povahou Ježíše, jak se
stydím za své nedostatky! Ale tento ,stud mě,ne~mí,přemoci.
Ježíš mě chce posílit, a tak mohu byt takovy, JakYllOn mě
chce mít. Má sila, k tomu, abych žil jako Ježiš, pochází
ze spojen~ mého života s nim Iv. ll. Jedině poslušnost
jemu vyústuje v budoucí slávu!
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19. INavrhovaná odpověd, mohou a budou se lišiti

Verše Fp 2:6-11 mi dávají malý vhled do povahy Ježíše
Krista a do pravého významu~ho příchodu na sv.ět.Nikdy
nebyla taková chvíle, kdy Ježíš neměl Boží přirozenost.
Tato povaha stojí proti užití moci kvůli osobnímu zisku.
Ježíš se svobodně vzdal všeho, vzal na sebe způsob slu-
žebníka, stal se člověkem, vzal na sebe lidskou podobu.
To, že Ježíš Kristus se vzdal všeho, co jako Bůh měl,
a sestoupil, aby žil na zemi jako lidský tvor, to je
mimo naše chápání, ale je to neměnné.

Ježíš se stal člověkem v pokorné poslušnosti vůli
Otce, a to jej vedlo k smrti na KfíŽi. On věděl, když
se všeho vzdal, kam to povede, a přece to učinil lize
své svobodné vůle" Iv. 7/. Velikost jeho činu způsobila,
že jej Otec vyvýšil nade všechny a dal mu jméno nad kaž-
dé jméno. K oslavě jména Ježíš padnou všechny bytosti na
nebi, na zemi i pod zemí na kolena, a otevřeně prohlásí
k slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán.

Význam desátého verše jevjasný. Jednoho dne se všech-
no pokloní Ježíši Kristu. Budto se i my za svého života
před ním skloníme a obdržíme -jeho milost a věčný život,
anebo budeme donuceni před nim padnout a uznat jeho vlá-
du v budoucnu, když bude na spasení příliš pozdě. Každé
koleno se před ním nakonec skloní. Veliký význam tohoto
místa je pro ~e v tom, že nyní, pokud žiji, učiním Je-
žíše Krista PANEM svého života. Ježíš si svobodně vyvolil
cestu oddané poslušnosti vůli svého Otce. Zrovna tak si
já vybírám cestu oddané poslušnosti Ježíši, nehledě k to-
mu co se se mnou osobně stane. Můj život patří jemu, aby
jí~vládl, právě tak jako jeho život patřil Otci, aby
mu vládl.
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Seznam klíčových slov k jednotlivým lekcím
I.
kontext
inspirovaný
literální
reinkarnace

- všechna slova okolo, celek
- vnuknutý, vdechnutý

doslovný, přesný
- převtělení Ido jiného těla nebo

do jiné formy života/
- učinění toho, co bylo neznámé a

nepoznatelné známým a poznatelným
- metoda celé knihy použita na

studium Bible
- vztahující se k určitému tématu

nebo předmětu záležitosti

zjevení
syntetická metoda
tématický

II.
aplikovat
korelace

- uplatnit v praxi
- sounáležitost, jak věci spolu

souvisejí anebo na sobě vzájemně
závisejí

- napomáhá k přesnému vymezení věci
- patřící k řádnému, systematickému

postupu
- zde: odborný postup nebo dovednost

při výkonu určité věci

definitivní
metodický
technika

III.
komunikace
doktrina
encyklopedie

- oběh informací
- nauka, učení; to, čemu se vyučuje
- kniha /jedna nebo více/, v níž

jsou projednány všechny oblasti
znalostí

- tajemný, záhadný
- prvotní, nejd~ležitější, prvořadý
- druhotný, méně d~ležitý, druhořadý
- bohosloví; studium Boha, učení o
Bohu

mystický
primární
sekundární
teologie

IV.
alegorie

paralelní
proroctví
symbol

- jinotaj, symbolická reprezentace
něčeho obtížného, abstraktního

- obdoba, podobnost mezi dvěmi věcmi
v některých, ne ve všech směrech

- patřící k pevně stanovenému učení,
které přijímá bez posuzování nebo
otázek_

_ rovnoběžný, souběžný, obvykle podob-
ný, ale též kontrastující

- vyhlášení Boží vůle lidem
- něco, co zastupuje nebo naznačuje

něco jiného

analogie
dogmatický

v.
analýza
archeolog

_ určení povahy a vzájemných vztah~
mezi jednotlivými částmi celku

_ člověk, který odborně studuje pod-
klady připomínající dávnou minulost
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kompo.zice - skládání něčeho dohromady v písemné
formě
pravidlo, jemuž podléhá něčí práceprincip

VI.
kategorie
chronologický
kritický
rutina
paradox

- třída, druh, řád, skupina
- týkající se minulých událostí v jejich

časovém pořadí
- velmi důležitý
- samozřejmost, běžná činnost
- protismyslnost, něco, co odporuje

tomu, co bychom normálně očekávali
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