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T. LEKCE
APLIKACE

STUDIUM

METODOU

KNIHY

Nyní jste připraveni začít skutečně aplikovat syntetické
studium na knihu Abakuka. Jakmile dokončíte syntetické studium, potom m~žete jít až do takových podrobností v každém verši, nakolik máte čas /intenzivní studium/, a také m~žete tuto
knihu dát do SQuvislosti a srovnat s jinými knihami Bible /extenzivní studium/. Tedy, syntetická metoda není konec biblického studia, ale právě začátek. Náš cíl je naučit vás samostatnému 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 dovednosti 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 nepotřebují opravu.
Obsah lekce
Kroky pozorování
1. 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 Abakuka, do uceleného náčrtu
_ žít v souladu s pravdou, kterou jste objevili při syntetickém 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~dpovězte 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 syntetického 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 údaje, které jste chtěli zjistit, nehledě na to, kolikrát je třeba 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 zj ištění 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 viděli 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 více 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 čtyři 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.Hlavní téma knihy

2.Rozvíjení

1. KAPITOLA

=============

2. KAPITOIA
=============

3. KAPITOLA
=============
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Tato hesla na předešlé stránce znamenají to co budete v knize Abakuka hledat. Jakmile ~e najdete, zápíŠete si je do vaší
tabulky v sešitě. To,. co na jdete 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 přečtete celou knihu najednou.
S .mo~l~tbou pročtěte celou knihu Abakuka najednou, abyste 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 právě 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 úseku 2:1-4 podepírá hlavní téma?
2. Ještě dříve, než se podíváte na danou odpověd, napište hlavní téma knihy Abakuka a klíčový verš k němu do svého sešitu.
2. krok: Rozvíjení hlavního

tématu

3. úkol: Vysledovat rozvíjení hlavního tématu knihy Abakuka, 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 každému 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 vypracuJte 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 opětovném 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 soustředit pozornost na pOJmech, nádechu a literární formě. Přečtěte si ty ttázky dříve, než začnete číst knihu Abakuka. Potom si přečtěte znovu knihu Abakuka najednou, hledejte pojmy
/které potřebují prostudovnt/, nádech a literární formu. Následovně 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 kapitoly 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?
~

1. krok:

Kde se literární forma mění? Na co se mění?
Literární

prostfedky

a postup

5. úkol: Užít svých znalostí literárních prostředků a literárního postupu pro dokonalejší pochopení poselství kni~y Abakuka.
Chystáte se hledat literární prostředky, které jsme probrali 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 prostřede~ 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 postupu od smrti k životu. Kniha Abakuka má několik ideových postup~~ Budete hledat všeobecné, celkové změny od ~ačátku do konce.
Tea, když jste už přečetli knihu mnohokrát, ted se ~í stáváte
trochu lépe obeznámeni!
Následující otázky vám pomohou soustředit pozornost na literárních prostředcích a postupu. Své odpovědi na každou otázku
napište do příslušného sloupce a úrovně do sešitu. /Potřebujete-li více místa, pokračujte na další straně. Otázky si přečtěte, 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/. Zkuste 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 vědomím toho, že zlo se rozmohlo dokonce mezi Izraelity, vlastními 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 vyjadřují ve verších 2:6,9,15,19. Potom udeJte slovo, které vyjadřuje 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 prostředku.
~
Který literární prostředek vyjadřuje
•••náhle ne ......ve verši 2:7? /E. P./

spojení "Což •••

20 V celé 3. kapitole je příklad lit. prostředku pokračován~se
vztahem k osobnímu názoru proroka. Verše 3:1-15 mají 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 tomto
pokračování.
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 pročítání knihy Abakuka, dokázali byste doplnit myšlenkové postupy, 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 čteni této knihy. Nyní je vaším cílem vyvinout předběžný náčrt.
Strukturu knihy najdete mnohem snadněji, když pro každý odstavec knihy napíšete stručné nadpisy a všimnete si příbuznosti
mezi těmito nadpisy. Rozdělila jsem knihu Abakuka na 19 odstavců 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 každému 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 odsouzení: vira, která dává požehnanou naději každému věřícímu.
Abyste mohli dát vaše předběžné náčrty, nadpisy odstavců
do komplexní zásadní formy, prohlédněte si své nadpisy, abyste poznali,'které budou sloužit jako označení hlavního tématu~ které budou podřízené hlavnímu tématu a kte~é b~dou označovat 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 hodilo k podtématu A, zkuste skombinovat podtéma A s hlavním tématem. Nemóžete-li najít žádný detail č. 2, který by se hodil
k 1. detailu Ipodrobnosti/, zkuste 1. detail skombinovat s podtématem.
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, abyste 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 předkládá učebnice. Nemyslete si, že vaše náčrty musí být přesně takové, jako naše příklady v oddíle odpovědí.
Připravte si v sešitě stránku pro ucelený náčrt. Budete
potřebovat asi 18 řádkó. Obvykle, každý z vašich nadpisó odstavcó bude tvořit jeden řádek náčrtu, některé budou označovat hlavní 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 odpovídání na tyto otázky. IOdpovědi pište do sešitu.1
~

al
bl
cl

Zamyslete
Co jste zjistili
Jestliže každým
hlavních oddí1ó
zaujímat jejich
Jak myslíte, že
1:5-7?

se nad verši 1:1, 2:1, 3:1.
ve 4. cvičení, co tyto verše obsahují?
z těchto tří veršó začíná jeden ze tří
obsahu knihy, jaké místo budou samozřejmě
nadpisy ve vašem uceleném náčrtu?
jsou verše 1:8 a 1:9-11 příbuzné verši

~
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 podrobných vět budete mít pod podtématem "Bezbožníci budou zničeni, ale spravedliví zachráněni"? Které to jsou?

'-'L. Napište do sešitjťh~,ul2.

kapitoly s tím, že se budete dívat na nadpisy odstavcó 2. kapitoly a budete mít v mysli odpovědi na body al a bl z předešlého cvičení. Potom náčrt
srovnejte s naším.
28--1Napište do sešiťuo~w'
3. kapitoly s tím, -že _b~dete
mít stále v mysli nadpisy odstavcó 3. kapitoly. Potom JeJ porovnejte s naším.
Nyní máte v sešitě kompletní,

ucelený náčrt. Chcete-li

~

později tento základní náčrt rozšífit, Dáte dobrý začátek. MOžete 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 pficházet 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 inteligence 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 dokončení 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: pozorování, výklad, shrnutí, zhodnocení, aplikace, vyhledání souvislostí?
al Jsou to nahodilá slova vzatá z první lekce.
bl Je to šest kroků biblického studia.
cl Jsou to zaměnitelné pojmy prcr výuku.
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 svatého vám a pro vás. Ježíš řekl: "Ale Přimluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl." IJan 14:26/. "Jakmile
však pfijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebot nebude mluvit sám ze sebe, ale oude mluv~t, ~o uslyší. A
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, nebot vám bude zvěstovat 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!
h
Jsou 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 Božímu slovu, tak, aby k vám Duch svatý mohl skrze Písmo
hovořit osobně.
Vezměme v úvahu některé způsoby, jak můžete spolupracovat s Bohem při získávání jeho osobního vzkazu pro vás. Existují pozitivní věci, které můžete a máte dělat, abyste zvětšili proud Božího světla pro vaše osobní potřeby, jak pro poz~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 budete žít v poslušnosti vůči Slovu pravdy, které jste objevili, 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 poslušnosti 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 usilovného 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. Nebudte jako oni. Akceptujte všechno z Boží pravdy, dokonce i
když to znamená, že musíte přizpůsobit svůj život novým směrům 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,
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Boži zákony a postoje se nemění. Jestli za Starého zákona 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 životě 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 uplatnit 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 Jako on učinil v těchto ver~ích, byste museli vy učinit ve
svém srdci?
/Odpověd vyjádřete vlastními slovy/

77
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, zrovna 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. Casto se jedná nespravedlivě. Zdá se, že bezbožník~
se daří. 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. INepochybně 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 podobná.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.

W
8. V Ab 3:1 se literární forma mění v poezii /poezie, která
vyjadřuje 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 7-8
bl 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

~

14. Bezbožníci budou potrestáni
22.

al spasení
bl d~věra

cl správný soud

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 vyjádřeno./
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.

