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Život podle Božího slova 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Život podle Božího slova Týden od 21.06. do 27.06. 

 

� Texty na tento týden – Fp 2:12–16; L 4:4.8.10–12; Ž 37:7; 46:11; 62:2.3.6; Ko 3:16 
 

� Základní verš 
„Podle slova však také jednejte, nebu�te jen poslucha�i – to byste klamali sami sebe!“ (Jk 1:22) 
 

   I to nejlepší studium Písma by bylo zbyte�né, kdybychom se nerozhodli žít podle toho, co p�i jeho zkou-

mání poznáme. P�i studiu Bible platí to samé, co platí p�i studiu obecn�. Nejlépe se neu�íme �tením a posle-

chem, ale praxí. Tím, že to, co zjistíme, za�neme skute�n� d�lat. Tato poslušnost nám otevírá obrovskou 

pokladnu Božího požehnání, která by p�ed námi z�stávala zav�ená, a vede nás po vzrušující a život m�nící 

cest� rostoucího poznání a chápání. Když však nejsme ochotni respektovat Boží slovo a uplat�ovat ve svém 

život� to, co jsme se z n�j dozv�d�li, nebudeme r�st. Nep�íznivý vliv to bude mít i na naše sv�dectví, proto-

že náš život nebude v souladu s tím, co �íkáme. 

   V milosti a moudrosti rosteme pod vlivem inspirativních vzor�, které nám p�edstavují, co to znamená, žít 

podle Bible. Nejv�tší motiva�ní vliv má na nás samoz�ejm� osoba a život Ježíše Krista. On žil životem, 

který byl v dokonalé harmonii s Boží v�lí. 

   Tento týden budeme studovat, co to znamená, žít podle Božího slova a pod jeho autoritou. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Živé Boží slovo a Duch svatý 
- Ježíš, náš vzor 
- Ježíš a Písmo 
- Ztišení p�i Božím slov� 
- Písn� a u�ení se text� zpam�ti 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 21. �ervna – Živé Boží slovo a Duch svatý 
Fp 2:12-16  „12A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé p�ítomnosti, ale nyní 

mnohem více v mé nep�ítomnosti – s bázní a chv�ním uvád�jte ve skutek své spasení. 13Nebo� je to B�h, 

který ve vás p�sobí, že chcete i �iníte, co se mu líbí. 14Všechno d�lejte bez reptání a bez pochybování, 
15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží d�ti bez poskvrny uprost�ed pokolení pok�iveného a zvráceného.       

V n�m svi�te jako hv�zdy, které osv�cují sv�t, 16držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den 

Krist�v, že jsem nadarmo neb�žel ani se nadarmo nenamáhal.“ 
� 1:25  „Vvym�nili Boží pravdu za lež a klan�jí se a slouží tvorstvu místo Stvo�iteli – on budiž veleben na v�ky! Amen.“ 
Ef 4:17.18  „17To vám �íkám a dotvrzuji jménem Pán�: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných p�edstav. 18Mají 

zatemn�lou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nev�domost a zatvrzelé srdce.“ 
1K 2:13.14  „13Abychom poznali, co nám B�h daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás nau�ila lidská moudrost, ale jak 

nás nau�il Duch, a duchovní v�ci vykládáme slovy Ducha. 14P�irozený �lov�k nem�že p�ijmout v�ci Božího Ducha; jsou 

mu bláznovstvím a nem�že je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.“ 
Iz 50:4.5 �EP  „4Panovník Hospodin dal mi jazyk u�edník�, abych um�l zemdleného podpírat slovem. On m� probouzí 

každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako u�edníci. 5Panovník Hospodin mi otev�el uši a já nevzdoruji ani neuhý-

bám nazp�t.“ 

Iz 50:4.5 B21  „4Panovník Hospodin mi dal jazyk u�ených, abych um�l znaveného slovem posílit. Ráno za ránem m� 

probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako u�edník. 5Panovník Hospodin mi uši otev�el a já se nevzpouzel, neodvracel 

jsem se zp�t.“ 
Dt 4:4  „Ale vy, kte�í jste se p�imkli k Hospodinu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi.“ 
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�T 25. �ervna – Písn� a u�ení se text� zpam�ti 
Ž 119:10-13  „10Dotazuji se na tvoji v�li celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých p�ikázání. 11Tvou 

�e� uchovávám v srdci, nechci proti tob� h�ešit. 12Požehnán bu�, Hospodine, vyu�uj m� v tom, co na�izu-

ješ. 13Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst.“ 
Ef 5:18.19  „18A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 19ale plni Ducha zpívejte spole�n� žalmy, chvalozp�vy              

a duchovní písn�. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce“ 
Ko 3:16  „Nech� ve vás p�ebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem u�te a napomínejte 

a s vd��ností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zp�vem, jak vám dává Duch.“ 
 

PÁ 26. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si pozorn� kapitolu „Síla modlitby“ (SC 93–104; CVP 96–104) z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji.. 

   „Svým p�irozeným zrakem nikdy nem�žeme spat�it Kristovu nádheru a slávu. Duch svatý nám ukazuje 

naši skute�nou beznad�j a bezmoc, v níž se nacházíme bez Kristovy milosti a odpušt�ní. Jen pod vlivem 

Ducha m�žeme rozpoznat Kristovu nekone�nou milost, jeho bezmeznou lásku, shovívavost a slávu.“      

(UL 155) 

   „Naše mysl m�že být napln�na verši Písma, nebo dokonce celými kapitolami. Když pak p�ichází satan se 

svými pokušeními, texty Písma v naší mysli nám p�ipomenou Boží moc. ... Když se nás satan bude snažit 

p�ivést k uvažování o pozemských a t�lesných v�cech, �lov�k takovým pokušením nejlépe odolá pomocí 

toho, co „je psáno“. (RH, 8. dubna 1884) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Jaký vliv má svobodná v�le na naše rozhodnutí související s vírou a poslušností? A�koli mnoho okolností 

našeho života nem�žeme ovlivnit, ve v�cech týkajících se v��ného života se m�žeme rozhodnout svobodn�. 

Jak nakládáš se svobodnou v�lí, kterou t� B�h obda�il? Jaká duchovní rozhodnutí d�láš? 
 

2. Uvažujte, jakou roli hraje sobota p�i našem ztišení se p�ed Bohem. Jak nám zachovávání soboty m�že 

pomáhat osvobodit se z každodenního shonu a nacházet �as na d�ležité chvíle s Bohem? Co m�žeš ud�lat 

pro to, aby pro tebe byla sobota skute�ným duchovním požehnáním? 
 

3. Jakou máš zkušenost s prožíváním �asu s Bohem na modlitb� a p�i studiu Písma? Jak �as strávený          

o samot� s Bohem ovliv�uje tvou víru? Pod�lte se o svou zkušenost ve t�íd� sobotní školy: Co vám dává 

modlitba a �tení Bible? Jak m�že vaše zkušenost pomoci 

ostatním? 
 

4. Které biblické texty t� skute�n� povzbudí? Které z nich umíš zpam�ti? Co t� vedlo k tomu, aby sis je 

zapamatoval? Je pro tebe jejich znalost požehnáním? 
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PO 22. �ervna – Ježíš, náš vzor 
L 4:4.8.10-12  „4Ježíš mu odpov�d�l: „Je psáno: �lov�k nebude živ jenom chlebem.“ 
8Ježíš mu odpov�d�l: „ Je psáno: Budeš se klan�t Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 
10„Vždy� je psáno ‚and�l�m svým dá o tob� p�íkaz, aby t� ochránili‘ 11a ‚na ruce t� vezmou, abys nenara-

zil nohou svou na kámen‘.“ 12Ježíš mu odpov�d�l: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha své-

ho.““ 
L 24:45.46  „45Tehdy jim otev�el mysl, aby rozum�li Písmu. 46�ekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trp�t a t�etího dne 

vstane z mrtvých.“ 
Mt 11:10  „To je ten, o n�mž je psáno: ‚Hle, já posílám posla p�ed tvou tvá�í, aby ti p�ipravil cestu.‘“ 

J 6:45  „Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyu�eni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyu�il se u n�ho, p�ichází ke 

mn�.“ 
J 5:39  „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte v��ný život; a Písma sv�d�í o mn�.“ 
 

ÚT 23. �ervna – Ježíš a Písmo 
J 5:45.46  „45Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v n�hož jste 

složili svou nad�ji. 46Kdybyste opravdu v��ili Mojžíšovi, v��ili byste i mn�, nebo� on psal o mn�.“ 
Mt 5:17.19.21.22.27.28.33.34.38.39.43.44  „17Nedomnívejte se, že jsem p�išel zrušit Zákon nebo Proroky; nep�išel jsem 

zrušit, nýbrž naplnit. … 19Kdo by tedy zrušil jediné z t�chto nejmenších p�ikázání a tak u�il lidi, bude v království nebes-

kém vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a u�il, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.   . 
21Slyšeli jste, že bylo �e�eno otc�m: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ 22Já však vám pravím, že již ten, kdo se 

hn�vá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán rad�; a kdo svého bratra zatracuje, 

propadne ohnivému peklu. … 27Slyšeli jste, že bylo �e�eno: ‚Nezcizoložíš.‘ 28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na 

ženu chtiv�, již s ní zcizoložil ve svém srdci. … 33Dále jste slyšeli, že bylo �e�eno otc�m: ‚Nebudeš p�ísahat k�iv�, ale 

splníš Hospodinu p�ísahy své.‘ 34Já však vám pravím, abyste nep�ísahali v�bec; ani p�i nebi, protože nebe je tr�n Boží; 

… 38Slyšeli jste, že bylo �e�eno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; 

ale kdo t� uhodí do pravé tvá�e, nastav mu i druhou; … 43Slyšeli jste, že bylo �e�eno: ‚Milovati budeš bližního svého        

a nenávid�t nep�ítele svého.‘ 44Já však vám pravím: Milujte své nep�átele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ 
 

ST 24. �ervna – Ztišení p�i Božím slov� 
Ž 131:1.2  „1Poutní píse�, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu 

se za velkými v�cmi, za divy, jež nevystihnu, 2nýbrž chovám se klidn� a tiše. Jako odstavené dít� u své 

matky, jako odstavené dít� je ve mn� má duše.“ 
Kaz 2:11  „I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pacht�ní, a hle, všechno je 

pomíjivost a honba za v�trem; a žádný užitek z toho pod sluncem není.“ 
Kaz 4:4  „Vid�l jsem též všechno pacht�ní i vše, co prosp�šného se koná, a jak p�itom jeden na druhého žárlí. Také to je 

pomíjivost a honba za v�trem.“ 
Da 5:22.23  „22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, a�koli jsi o tom všem v�d�l, 23ale povýšil ses nad Pána 

nebes. P�inesli p�ed tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostá�i, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy 

st�íbrné a zlaté, bronzové, železné, d�ev�né a kamenné, kte�í nic nevidí, neslyší ani nev�dí. Boha, v jehož rukou je tv�j 

dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.“ 
Ž 37:7  „Ztiš se p�ed Hospodinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, nad tím, kdo 

strojí pikle.“ 
Ž 62:2.3.6  „2Jen v Bohu se ztiší duše má, od n�ho vzejde mi spása. 3Jen on je má skála, má spása, m�j nedobytný hrad, 

mnou nikdy nic neot�ese. … 6Jen zmlkni p�ed Bohem, duše má, vždy� on mi nad�ji vlévá.“ 
Ž 131:1.2  „1Poutní píse�, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými 

v�cmi, za divy, jež nevystihnu, 2nýbrž chovám se klidn� a tiše. Jako odstavené dít� u své matky, jako odstavené dít� je ve 

mn� má duše.“ 
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