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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.




