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5. LEKCE
KOMPOZICE

/SKLADBA/ - POZNÁVÁNí

ČÁSTí

Tři lekce této části se budou zabývat stránkami syntetické metody neboli metody celé knIhy. Prozkoušíte si ji na knize
proroka Abakuka. Slovo "syntetická" vás nesmí vzrušovat! Vzniklo 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. Neztrácejte odvahu, jestli jim nerozumíte. Důležitější jsou myšlenky, které se za nimi skrývají. Jestli si zapamatujete několik takových slov, tím lépe. Tyto lekce budou podkladem pro
celé příští biblické studiumt musíte tedy s určitosti pochopit 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, které 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
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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~ěrněji
obeznámili 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 hledal pozůstatky starobylých civilizací, začíná od široké, všeobecné prohlídky oblasti a pokračuje až do těch nejmenších částí, 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 pozorné prohlídky, teprve potom skutečně vyhrabávají detaily.
Každý nález se nakonec důkladně prozkoumá, fotografuje a registruje. Ale archeolog se nedostane ke koncovým detailům,
dokud neprohlédne a nerozměří celý kopec nebo pole, kde plánuje pracovat. Syntetická metoda biblického studia se shoduje
se širokou, všeobecnou prohlídkou, kterou archeolog udělá nejdříve. Ten, kdo studuje Bibli, bude schopen nalézt poklad bohatšího 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 tabulku. At provádíte shrnutí jakkoliv, máte MV hrsti" přehled oc~
sahu 8 zvěsti knihy. Pak, tak jak ten archeolog se svým po~ladem, můžete prozkoumat každý malý oddíl studované knihy. ~Jistíte, 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'ící
se symtetické metody.
a! metoda celé knihy

bl obraz z nadhledu

cl studium podrobných detailů

dl pohled z ptačí perspektivy
elskládání
fl vyhrabávání detailů

~ Vás plán práce při aplikaci syntetické metody bude
vypadat takto:

sl čí~t celou knihu,. napsat si hlavičky kapitol a vyhledat

neJlepší verše
bl číst hlavní body, rozebrat každý detail a zmapovat poznatky
cl přečíst ~elou knihu najednou, vyhledat specifické údaje a
shrnout 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 dohromady, aby z nich vznikla jedna věc, celek. Kompozice může
být obraz, hudební dílo, poezie, či psaná řeč. Jakékoliv kompozice 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 ~ožnují komunikaci. V každém jazyce je pořádek, ačkoliv se možná liší 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 těchto mužů Duchem svatým, pomíjíme to, že Duch svatý užíval pisatelových vlastních schopností. Písmo je inspirováno Duchem svatým 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 takovou 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 normální formou dopisů tehdejší doby. Pozdravy z jeho dopisů se velmi
podobají pozdravům z dopis6, -které z této doby našli archeologové. David věděl, že píše .poezii. Prob~ali jsme někte~é aspekty 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 Hospodina 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 používáte, mož~á Jste nepoznali JeJich názvy nebo jste s! neuvědomili, 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 někomu pochopit. Těchto všech princip~ psani budete uživat jestliže skutečně chcete někoho přesvědčit o d~ležitosti V~šich
slov.
Nu, bibličti pisatelé dělali totéž. Zd~razňovali, dokreslovali, opakovali, srovnávali, ukazovali souvislosti a vyjadřovali 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 princip~.
~

Vyjmenujte

'1

názvy čtyř výše uvedených principó skladb~.

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

~
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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 přirovnává dvě nebo více podobných věci, řekněte si: "Toto je prostředek 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 dokreslen očíslovanÝm příkladem z Písma. Odpovědi na tyto příklady si
máte napsat do svého sešitu. Na konci této části /Skupiny literárnich prostředk~/ máte cvičeni /spojit správně to, co k sobě
patřil na podkladě 12 definici v tomto oddíle. Potom bude podobné 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 přirovnává? 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 vlastnosti. 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 slova
naznačuJl protiklad ve verš1ch 2, 4 a 67
Opakováni, záměna, souvislost, pokračováni

5. úkcl; rozlišit podobné literární prostředky - opakováni, záměnu, souvislost a pokračování.

Opakováni znamená použít vícekrát tatáž slova frázi anebo větu pr~ zdůrazněni. Například - ve 2. k. Abakuka je pět krát
varování:. Běda tomu, kdo ••••", vyvolává prorok. V Mt 23. kapitole naJdeme několikrát sIeve: "Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci!t. Je to zdůrazňuJící opaková~í. Sjednocuje my~lenku určitého místa.
~. přiklad: Iz 9:12, 17, 21, 10:4. Co se v těchto verších
opakuJe?
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 narozeni 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, tak
Jak tomu bylo u Lukáše.

1. příklad: 1. Jan 2:12-14
opakování v těchto místech.

Určete střídavý vzor a jeho

Souvislost, neboli vzájemná vazba je zřejmá v těch úsecích,
kde se opakují více či méně podobná slova. Lze ji vidět v opakovaném vyjádření myšlenky pomocí podobných slov. Toto může směřovat k jádru biblického mista: Například v Am 1:6 - 2:6 se opakuje 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 národó 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 tématu. Po uvedení tématu je dále rozvíjíte. Podstata pokračování 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 proroka Jonáše nám předvádí zásadu pokračování.
~. příklad: Jonáš 1:1-6. Provedte stručné shrnuti, jak postupoval Jonáš v jednotlivých krocích podle 3. verše.
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Rozhodující

bod a osa děje Iprojevu/

6. úkol: popsat vzájemnou vazbu mezi rozhodujícím
příběhu a osou děje Iprojevul
úseku

bodem
ve vyučujícím

Rozhodující bod Idosl. "klimax"1 znamená dosáhnout vyvrcholení příběhu nebo vyprávění. Autor staví od menšího k vyššímu až k nejvyššímu bodu zajímavosti a důležitosti. Potom ná~l~duje krátké obdob~ ~mětující ke konci, kdy se děj opět spoJUJe~ napětí ~e uvolnuJe a ~idíte, jak to všechno dopadlo.RozhoduJící bod Je ten kriticky bod. Kniha Exodus je uspořádána
směrem k rozhodujícímu bodu. Ten je ve 40:34-35. Po celém vyprávění o východu z Egypta, obdržení Zákona, po obdržení příkazů 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 následujících částí: v. 14, v. 16-20, 26, 28, 38-39, 41-42, 45.
Vaše nadpisy by vám měly zobrazit, jak se tyto verše uspořádávají 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 úsecích, které podávají příběh. Ve vyučování by to měl být stěžejní 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, ústředním bodem celého listu je Gal 5:1 "Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké 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 zaslíbení 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 množné/.
.
Tedy, osa projev~ je stěžejní neboli ústřed~í bod VYUČUJících 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
myšlenek

u zobecnění

od směru
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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 konkrétmimu. Jinym~ slovy m~žete mít tikové zobecněni: "Všichni zh~ešili 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: Jak 2. 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.
y

Od~vodnění, hledání příčin
8. úkol: rozlišit postup u hledání příčin a u od~vodnění.
Zásada hledání příčin postupuje od d~vodu k účinku, pojednává nejdříve o p~íčině něčeho, potom o následku dané věci. Toto'vidíme v Ab 2:5: "Avšak pyšný rek je jako křísovité víno, neusadí se; rozevírá chřtán jako podsvětí, z~stane jako smrt nenasytný, i kdyby pro sebe zabral všechny proná~ody a všechny národy 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, které 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 poslední větě Jak 3:5: "Hledte, jak malý oheň a jak velký les
zapálí!" IDosl. Jak velký-hvozd může býti z~pálen malinkým
ohněml.
17. příklad: Jakub 2:21. Pomocí čeho byl Abraham ospravedlněn 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 tysvětlení 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 hutně. 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 Hospodina ••• , 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 samozřeJmá že na otázku netřeba odpovídat. Gal 3:5 dává pFíklad: "Tedy'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 jste
přijali 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 vytyčena 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 harmonie. ~e to odpověd 'neboli řešeni problému, který Pavel popisuje 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 prostředek 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 výkladu Písma je důležité cvičit své oči a svou mysl, aby upřely 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 vozu. 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~ kompozice, začněte od užití nástroJ~. SpoJte správně každy prostřed~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 věc
bodu
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. Ještě několik slovo těchto literárních prostředcích:
ZJistíte, že se překrývají. Pro případ, zjistíte, že se několikrát pokládají tytéž otázky. Takto by se překrývaly
prostředky dotazování a opakování. Snad jedno nebo druhé by
převládalo. Jakmil~ čtete, začněte si tyto prostředky znamenat. 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. Tak jako tělo bez ducha je mrtvé, tak víra bez skutkd je
mrtvá.
d/obraz z ptačí perspektivy
1. aJ metoda celé knihy
el skládání dohromady
bl obraz z nadhledu
,
14. Násilí na Libanonu se obrátí proti tobě, pobíjení zvířat
ti nažene děsu
2. cl Je třeba pročíst najednou celou knihu, vyhledat specifické údaje, shrnout je.
15. Lidé budou pobiti za prolitou lidskou krev, protože páchali na zemi násilí.
3. Vaše odpověď může zahrnovat čtyři Ikterékolivl z následujících:
Přirovnání, ilustrace, opakování, varování, ukázat příbuznost, říci něco jiným způsobem.
6. Hledání příčiny
16. al 3. Přirovnání
hl 1. Rozhodující bod
bl S. Kontrast
if ll. Osa děje Iprojevu/
cl 12. Opakování
jl 2. Obměny
dl 5. Souvislost
kl 4. Rozčleněni
el 10. Pokračování
1/ 9. Zobecnění
rl 7. Odůvodnění
4. Zde se množství bojovníkd přirovnáv~ k množství písku
na mořském břehu.
17. Abraham obětoval svého syna Izáka na oltáři
5. V každém případě stojí proti sobě spravedliví a bezbožní.
Slova "nj'br!" a "ale" signalizují kontrast. IE. P.I
18. Ježíš ve svém rodném městě neučinil mnoho zázrakd, protože- tamější lidé mu nevěřili.
6. Opakuje se: "Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka
zůstává napřažena."
19. 1. Korintským
7. Střídavý vzor: "Píšu vám, děti, ••• , Píš u vám'xoitcovéi·oom
píšu vám, mládenci ••• " se opakuje ve l •4 ver~ se s ove
"Napsal jsem vám".
Jozue
shrnul, co Bůh učinil pro svůj lid od časů Abrahama.
20.

BI

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

