80
ODD

f

JINÉ

METODY

LIlI.

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. Nikdy jste je neviděli. Setkali jste se snimi jen na stránkách
Bible. Váě život se pravděpodobně velice liěí od jejich života. Archeologové vykopávají kosti těch, kte~í žili v dávných 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 skutečné, ač nedokonalé lidské byt08t~ jako jste vy sami? Studium 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 proroka Amose a jiných biblických postav
Učební činnosfi
1. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
Čtěte vlastní lekci a jakmile p~ijdete k otázkám, odpovězte na ně.

z.

81
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 západu př~Jdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem
v království nebeském." Při jiné příležitosti řekl Ježíš nevěřícím 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 život 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 roztroušené 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 přečíst u Jana 8. K. V několika následujících odstavcích zdůrazníme některé věci z této kapitoly.
Farizeové se před J9žíšem chvástali, že patří k rodině
Abrahamových potomků. Ježíš jim ukázal, že i když jsou fyzickými 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.neskončil 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 ukamenovat. Iv. 59/.
i Ab
Jindy zase Ježíš odhalil trochu více o působnost
rahama 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 nevěřícím boháčem který viděl žebráka Lazara, ~ak se radUJe naihostině u Abrahama. Tedy, když v Bibli studUJete o Abrahamov ,
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mějte na mysli, že k tomuto pti běhu patti ještě něco více!
Mojžíš ~ Eliáš jsou živí lidé. Stovky let poté, co opustili zemi, Je učedníci viděli hovotit s Ježíšem na hote. Tehdy mluvili s Ježišem o jeho blížicí se smrti. "A hle rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš, zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě."
Lk 9:28-31/. Když studujete z Bible Mojžíše a Eliáše, pamatujte, že k to,~to příběhu je tam vice!
V ep. Zidóm ll. k. je mnoho "kapsiček" se životními příběhy starozákonních věřícich, kteři ve víře žili a umfeli.
Tvrzeni ve 13. verši "Ve víte zemřeli i ti všichni •••" naznačuje'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 dosáhli 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 těmito fakty v mysli se učte, jak studovat život biblických lidí.
Uč.te se víře z jejich 'víry. Učte se z jejich zemských zkušenosti, jak vám Bóh určuje. Následujte jejich stopy, abyste,
tak jako oni, dědičně obdrželi věčný život I
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~ Které z těchto tvrzení je pravdivé?
Ježíš hovořil o životě po fyzické smrti pouze jako o
budoucí věci.
Ježíš mluvil o Abrah~movi jako o současné žijící osobě.
Ježiš se nikdy nezminoval o po smrtném životě.
~ Které z těchto tvrzeni je pravdivé?
Mojžiš a Eliáš po. opuštění země nebyli myslícími
mi, n. přemýšlejícími! lidmi.
Biblické postavy byly pouze pohádkovévf~gurky.
List Židóm ll. k. nade všechno zd~raznuJe víru.

luvědomělý-

~£~~_~!!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 záznamu Tomu se říká Jednoduché vyprávění. Jednoduše podává
fakta· formou příběhu. Je to běžný druh životopisných informací které lze najít v Písmu, dá se snadno studovat s přihlédnuti~ k mnoha jiným biblickým postavám. Postupně si všimnete, že
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ty čtyři záměry, s jakými jednotlivec může studovat život bi~
blických postav, jsou v přímém vztahu k těm stejným čtyřem záměrdm, s nimiž autor položil tyto informace na první místo.
Vypravěčský výklad
Druhým důvodem, proč autor začleňuje do Písma životopisné 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 ponaučení. Studujete celé rozpětí života dané osoby, zvláštní pozornost věnujete Božímu jednání v jejím životě a působení té
osoby na vlastní národ. Je-li cílem takového životopisu historické.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 názorem. V tomto případě se autor zajímá v prvé řadě o předvedení 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 pečlivě, podle Božích prohlášení o nich. Tato prohlášení znamenala v některých případech pochvalu, v jiných kruté zavržení.
K tomuto druhu studia lze použít mnoho biblických lidí: učedníky, proroky, zbožné lidi ~ mnoha společenských vrstev, jejichž
příběhy jsou začleněny do Písma.
Argument
Čtvrtým la posledním běžnÝm! důvodem, proč autor začlenuje do ·Písma životopisy, je dokázat určitou myšlenku •.F8kt8.0
životě člověka mají někoho o něčem.přesvědčit. Tu a tam uV1díte tento záměr v evangeliích, týkaJících se života Pána Ježíše, anebo v dopisech apoštola Pavla.
v

lL P~mo

obsahuje fakta o životech lidí kvůli:

al prvku náhody
bl specifickým záměrům, které ~ěl autor na mysli
cl zájmu čtenářů.
~ Spojte každý druh životopisu
tor u!Ivá.
a! jednoduchý záznam údajů
bl dává historické ponaučení
cl dává charakterové ponaučení
dl dokazuje určitou věc

s důvodem, proč ho au1. Charakterový výklad
2. Jednoduché vyprávění
3. Argument
4. 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 které jste sebrali. To, co najdete, a jak se to nabízí k usp~řádání, 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 mládí
II. Obrácení Ipovoláníl a služba
III. Příbuzenská vztahy
IV. Zhodnocení charakteru
V. Konec životních zkušeností a smrt
VI. 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 tentýž 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 charakterováho výkladu bude hlavním ohniskem pozornosti duchovní život
a vliv osoby na její okolí, ten zbytek budou vedlejší informace.
Někdy se Bible zminuje o jednom člověku ve více knihách.
V tomto případě téměř potřebujete mít přístup k biblické konkordanci. 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 studium.
v

~

Před pravdivé věty napište P, před nepravdivé N.
al Jsou čtyři hlavní cíle~ kvůli nimž bibličtí autoři začlenili do biblického záznamu životopisy.
bl Jsou čtyři naprosto odlišné metody studia života biblických postav.
cl Základní kroky studia jsou přibližně stejné pro každý
druh životopisného studia biblické postavy.
dl Biblická konkordance je pro životopisné studium absolutně nutná.
el Základ jakéhokoliv studia biblické postavy je velmi pozorné 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 najdete, 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 seskupení papírk~. Zda budete používat této metody anebo jednodu!e psát do sešitu - toto jsou otázky následujících odstav-

c~.

Poznačte si každý význam jmen. Nejen jméno té osoby kterou 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 zapsat 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 krizích a účinnosti jeho práce. Sledujte také podrobnosti ze života jeho dětí.
Jak vidíte, řada možností je dlouhá. O každém člověku nenajdete 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, takže jejich život nelze skutečně studovat. U některých jsou dobře dokumentované pouze úseky jejich života, ale zbytek informací 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 životopisu, musíte ve druhém kroku vyložit. Druh podkladů, které 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. Bylo 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 informací o charakteru osoby, at už dobrých či špatných, jeho cíl
ovlivní cíl vašeho studia. Jeho cíl Inaučit vás něčemu z charakteru/ 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 životopisu. U pros~ého vyprávění budete hodnotit fakta podle kategorií. V drív~Jším oddíle této lekce jste dostali hlavní body
pro ukázkovy náčrt. Podtémata a podrobnosti se uspořádají okolo těchto hlavních bodů.
~ Podívejte se zpátky do oddílu Druhy životopisu, najděte ukázku hlavních bod~ náčrtu, jak je navrhujeme, a přepište 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 nadpis 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 dalšího období. V případě Josefa by úsek jeho raného mládí u rodiny
skončil tou kritickou událostí, kdy ho bratři prodali jako otroka karavaně směřujicí do Egypta. Období služby by skončilo tím
zlomem, kdy mohl vyložit sen egyptskému faraonovi.
~ Vypravěčský výklad je druh studia životopisu,
informace uspořádají podle:
aJ hlavních období života dané osoby
bl přátel a příbuzenských vztahů dané osoby
cl narození a rané výchovy této osoby.

kde se

Výklad charakteru je napsán za účelem prozkoumání charakteru 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 povahové rysy člověka, jeho hlavní výkony, jeho náboženské zkušenosti a stopy, které by šlo nalézt v jeho příbuzenských vztazích k jiným lidem.
10. Studium

al
bl
cl

charakteru se v první řadě spojuje:
s hlavními fázemi života osoby
s morálními a etickými vlastnostmi jedince
narozením a ranou výchovou dané osoby

Studujete-li život osoby a tušíte, že autorův záměr životopisu 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~raznují argument? Jsou použita ke zdůraznění argumentu?
Nakonec
vezměte v úvahu i to, zda posloupnost vyprávění Ipo~adí událostíl, morální poučení vyprávění a charakter osoby něJak zesiluj~ 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 sešitu odpovězte na následující otázky.

al K jakému závěru se snaží autor Lukáš dovést čtenáře? Liší se
,

bl
cl
dl

el

fl

to od Pavlova záměru, s jakým pronášel svou řeč?
Jestli se to liší, které lidi se Pavel snažil definitivně
přesvědčit?
Jsou fakta Pavlova životopisu určena k tomu, aby dokreslila,
zdůraznila či dokázala argu~ent?
Má pořadí událostí něco společného s argumentem?
Má ~orální ponaučení tohoto příběhu něco společného
s argumentem?
Má charakter osoby něco společného s argumentem?

§~~2~~~-~~Y2~2E~~~_E£2£2~~_~~2~~
4. úkol: udělat textový Idoslovnýl náčrt známého života
proroka 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 posloupnosti, jak se vyskytují. Kroky budou stejné jako u kteréhokoliv jiného studia životopisu.
1, krok: Přečtěte si knihu Amose, abyste shromáždili informace 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 rozhodnout, 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 napište, 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~ budete vypracovávat následující cvičení, dejte své odpovědI na příslušné 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 dostupných 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 odpovědi, ale možná někdy budete moci shromáždit více zdrojů pro
použitelné podklady. I ti největší učenci maji Qosud nezodpověz~né ~tázky. Pište tedy své otáZky~~dyž.~ed
pro vás odpovědl 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 sloupce otázek tuto otázku: "Které účinky na přírodu Joel a Amos
spojovali s Božím promlouváním k člověku7"Ted své odpovědi napište 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 napište 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 informace 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 pozorování tohoto verše a napište je do sloupce fakt. ,Jakým druhem 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 směřovaly k tomu, aby životem a zkušenostmi Pavla ukázaly že
Ježíš Kristus je dokončením a naplněním židovského'náQoženství.
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 horlivost 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 nežádal 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 Izraele
5. 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

dl 3. Argument

výklad

14. Navrhované
1.

2.

3.

4.

5. a!

15. aI

bl

otázky ke studiu:
Kde bylo Tekoa?
Ve kterém období panovali tito dva králové?
Jaké bylo datum zemětřesení?
Je to zaznamenáno ještě někde jinde?
- P; bl - N; cl - P; dl - N; el - P.
Neomez~ný BUb mluví k člověku. INení to jediná správná
odpověd.1
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/ n lavn ch období života dané osoby.
í

