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Shrutí
Bůh se s člověkem dorozumívá prostřednictvím svého 

slova – Bible. Bible je rozhodující autoritou ve všech otázkách 
víry a života. Prostřednictvím Písma můžeš lépe poznat Otce, 
můžeš z něj pochopit Jeho vůli a pochopit pravdy o životě 
Pána Ježíše Krista. Bůh přikazuje svým dětem, aby v sobě 
nechali bohatě přebývat jeho slovo. Vydáš-li se Otci celým 
srdcem, On naplní tvůj život. Účinná meditace vede k osobní 
aplikaci v každodenním životě. Meditace a aplikace ti umožní 
nejen »dostat se« do Bible, ale též »dostat« Bibli do sebe.
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Meč je dobrý k útoku i k obraně. Bůh nás pro duchovní 
zápasy vyzbrojil dokonalou zbraní – mečem Ducha – Slovem 
Božím (Ef 6, 17). Svatý Duch používá Božího slova, aby 
dokonal Boží dílo no Zemi. Duchovně hledající lidé dnešní 
doby potřebují především toto dvojí:

Poznat Písmo, mimo něž není pravdy, potřebné pro spásu 
člověka.

Osvícení Duchem svatým, bez něhož Písmu nelze 
rozumět.

Boží slovo –
dorozumívací prostředek s člověkem

Bible je nejpozoruhodnější kniha, jaká kdy byla napsána. 
Psalo ji asi 40 autorů, inspirovaných Duchem svatým, 
z různých národností a povolání po dobu asi 1 500 let třemi 
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jazyky: hebrejsky, aramejsky a řecky. A přece má Bible jen 
jedno velké téma a jednu ústřední postavu – Ježíše Krista. 
To by nebylo možné, kdyby nakonec Bible neměla jediného 
autora: Ducha svatého.

1. Co se o Písmu dovídáme z 2 Tm 3, 16?
 (označ správnou odpověď)
a) Některé části Bible byly inspirovány Bohem;
b) Celá Bible byla inspirována Bohem;
c) Jen ty části, které ke mně promlouvají, jsou  inspirovány 

Bohem.
Slovo »inspirace« se k nám dostalo přes latinu z řečtiny. 

Původně znamená »vdechnutí«. »Bohem vdechnuté« 
neznamená, že by Otec dýchl na autory, ani že nějak dýchl 
na to, co bylo napsáno, a tím tomu dal zázračnou moc, ale 
znamená to, že autoři psali pod Božím vedením. Bůh mluvil 
skrze ně. Pisatelé byli jeho hlasatelé.

2. Jak jsme dostali Boží slovo?
 2 Pt 1, 20–21.

 Kdo ti tedy pomáhá porozumět Bibli?
 1 K 2, 12–13.

3. Co říkají následující verše o Božím slovu? 
 Mt 24, 35;

 J 17, 17;

 Žd 4, 12.
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Nakresli jednoduchý obrázek, který znázorní obsah 2. a 
3. verše.
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Všimni si postup Ezdrášovy činnosti. Nejprve aplikoval 
Boží slovo ve svém vlastním životě a pak vyučoval ostatní.

10. Přečti si pozorně Kol 3, 16.
a) Jakými praktickými kroky umožníš Božímu slovu, aby v 

tobě bohatě přebývalo;

b) Očísluj je podle účinnosti;

c) Rozmysli si, jak toto vše budeš aplikovat v následujícím 
týdnu.

Význam rozjímání
Rozjímání je modlitební odezva na slovo, která vede k 

jeho co nejlepšímu pochopení a vyústí v aplikaci. Cílem je, 
abychom se ztotožnili s Boží vůlí, a to tak, že se zamýšlíme 
nad Božím slovem a vlastním životem.

11. Odpověz na základě Joz 1, 8 na následující 
otázky:
a) Co má být zdrojem tvých rozjímání?

b) Stručně popiš vztah mezi rozjímáním a aplikací.

c) K jakým výsledkům vede správné rozjímání?

12. Zamysli se nad prvním žalmem.
Zaznamenej si svoje myšlenky. Snad ti pomůže začít 

těchto několik otázek: Čím je křesťan podobný stromu? Jaké 
jsou rozdíly mezi věřícím a nevěřícím ve zvycích, v pocitu 
životní jistoty a budoucnosti? Které nové myšlenky z tohoto 
žalmu ti pomohou ve tvém vztahu k Bohu?
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Otázka k  zamyšlení
Prostuduj si Ž 19, 8–11. Použij následující tabulku jako 

pomůcku pro studium (v každém verši nenajdeš odpověď pro 
každý sloupec).

Verš Název pro 
Písmo

Jeho charakter Co dává

8

9

10

11

Označ v tomto seznamu dvě nebo tři myšlenky, které tě 
nejvíc oslovily.

Jak ti pomáhá Písmo
4. Vyhledej následující verše a uved’ důvody,  

proč je Písmo pro tebe důležité.
 Jr 15, 16;

 J 5, 39;

 2 Pt 1, 4;

 1 J 2, 1.
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5. Analogie je způsob, jímž určitou věc 
vysvětlujeme pomocí toho, že ji srovnáváme s něčím 
jiným. K čemu se přirovnává Boží slovo v následujících 
verších? Jakou funkci mají tyto obrazy?
 Jr 23, 29;

 Mt 4, 4;

 Jk 1, 23–25.

Tvoje odpovědnost
6. Žalm 119 je nazýván »oslavou Božího slova«. 

Skoro v každém verši tohoto žalmu se mluví o Božím slovu – i 
o způsobu, jak ho aplikovat v každodenním životě. Všimni si 
žalmistových postojů k Božímu slovu a jeho jednání!

Vyplň tabulku pro v. 9–16.

Verš Postoj či stav Jednání
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10

11

12

13

5

14

15

16

7. Jak se člověk stává učedníkem Pána Ježíše? 
J 8, 31.
Uvažuj o tom, jak bys tato slova vysvětlil někomu jinému.

8. Následující tabulka ti ukáže, co slovo Boží v 
našem životě může konat a proč.

Verš Činnost Důvod

Ž 78, 5–7

Sk 17, 11

Jk 1, 22

Zj 1, 3

9. Ezdráš je dobrým příkladem muže, který cítil 
zodpovědnost vůči Božímu slovu.
Jaký byl jeho přístup k Písmu?
Ezd 7, 10. 


