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� Texty na tento týden – Ž 119:105; Jr 23:29; Žd 1:1–3; 2Tm 3:14–17; 1J 1:7–9; Kaz 3:1; 2Tm 4:2 
 

� Základní verš 
„Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a �iní ji plodnou      

a úrodnou, takže vydává sím� tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, 

které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mn� s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárn�, k �emu 

jsem je poslal.“ (Iz 55:10.11) 
 

   Jako k�es�ané sv�d�íme o Ježíši Kristu. Co bychom však v�d�li o Ježíši bez Bible? A co bychom v�d�li    

o Boží lásce, o velkém sporu mezi dobrem a zlem, o narození, život�, služb�, smrti, vzk�íšení, nanebevstou-

pení a druhém p�íchodu našeho Pána, kdybychom nem�li Bibli? 

   P�íroda sice zjevuje Boží majestátnost a moc, ale nemluví o plánu spasení. Ježíš, prost�ednictvím Ducha 

svatého, je „pravé sv�tlo, které osv�cuje každého �lov�ka“ (J 1,9). Bez Božího slova, které nám pln� vysv�t-

luje nebeské pravdy, by však bylo p�sobení Ducha svatého v našich srdcích omezené. Psané Boží slovo je 

úplným a nejjasn�jším zjevením Ježíše, živého Slova. 

   P�estože náboženští p�edstavitelé Ježíšovy doby studovali Boží slovo, mnozí z nich nepochopili jeho 

základní poselství. „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte v��ný život; a Písma sv�d�í o mn�.“        

(J 5,39) Jestliže Písmo chápeme správn�, pak v každé pravd�, kterou nás u�í, budeme vid�t odraz krásy 

Ježíšova charakteru. Když zv�stujeme Boží slovo, naším hlavním cílem nemá být dokazování, kdo má 

pravdu, a kdo se mýlí. Naším posláním je poukazovat na Krista ve všem, co se z Bible m�žeme nau�it. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Symboly Božího slova 
- Stvo�itelská moc Božího slova 
- Užitek ze studia Božího slova 
- Život podle Božího slova 
- Zv�stování Božího slova 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 9. srpna – Symboly Božího slova 
Ž 119:105  „Sv�tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv�cuje moji stezku.“ 

Jr 23:29  „Není mé slovo jako ohe�, je výrok Hospodin�v, jako kladivo t�íštící skálu?“ 

L 8:11  „Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo.“ 

Mt 4:4  „On však odpov�d�l: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude �lov�k živ, ale každým slovem, které 

vychází z Božích úst.‘““ 
 

PO 10. srpna – Stvo�itelská moc Božího slova 
Žd 1:1-3  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase 

k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky. 3On, odlesk 

Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od h�ích�, 

usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 

Žd 4:12  „Slovo Boží je živé, mocné a ost�ejší než jakýkoli dvouse�ný me�; proniká až na rozhraní duše   

a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ 

Ž 33:6.9  „6Nebesa byla u�in�na Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. 
9Co on �ekl, to se stalo, jak p�ikázal, tak vše stojí.“ 
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Žd 4:1-3  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpo�i-
nutí. 2I nám se p�ece dostalo zaslíbení jako t�m na poušti. Ale zv�st, kterou slyšeli, jim neprosp�la, když ji vírou nep�ijali. 
3Nebo� do odpo�inutí vcházíme jen my, kdo jsme uv��ili, jak bylo �e�eno: ‚P�ísahal jsem ve svém hn�vu: Do mého odpo-
�inutí nevejdou!‘ To �ekl B�h, a� jeho odpo�inutí trvá od chvíle, kdy stvo�il sv�t.“ 
Mt 13:58  „A neu�inil tam mnoho mocných �in� pro jejich nev�ru.“ 
 

�T 13. srpna – Zv�stování Božího slova 
Iz 50:4  „Panovník 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.“ 

Kaz 3:1  „Všechno má ur�enou chvíli a veškeré d�ní pod nebem sv�j �as.“ 

2Tm 4:2  „Hlásej slovo Boží, a� p�ijdeš vhod �i nevhod, usv�d�uj, domlouvej, napomínej v trp�livém 

vyu�ování.“ 
Sk 4:20  „Nebo� o tom, co jsme vid�li a slyšeli, nem�žeme ml�et.“ 
� 1:14-16  „14Cítím se totiž dlužníkem �ek� i barbar�, vzd�laných i nevzd�laných. 15Odtud moje touha zv�stovat evange-
lium i vám, kte�í jste v �ím�. 16Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo v��í, p�edn� pro 
Žida, ale také pro �eka.“ 
 

PÁ 14. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si pozorn� kapitolu „Sm��ovat výš“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 87–91; CVP 88–93). 
   B�h pracuje v srdcích lidí kolem nás. Kdybychom dokázali duchovním zrakem rozpoznat, kde všude B�h 

koná své dílo, ur�it� bychom využívali možnosti pod�lit se o jeho slovo. Když B�h p�ipravuje p�du lidské-

ho srdce, my máme možnost zasévat semínka evangelia. Duch svatý p�ipravil srdce Nikodéma, sama�ské 

ženy u studny, ženy s krvácením, zlo�ince na k�íži, �ímského setníka a mnoha dalších ješt� p�edtím, než se   

s nimi Ježíš setkal. Díky tomu, co prožili, a pod vlivem Ducha svatého byli p�ipraveni p�ijmout Kristovo 

poselství. 

   N�kdy m�žeme cítit p�irozenou neochotu zeptat se lidí, jestli se za n� m�žeme modlit, �íct jim n�co         

z Bible nebo jim v�novat knihu. Cítíme-li naopak nutkání s n�kým sdílet naši víru, bude to velmi pravd�po-

dobn� p�sobení Ducha svatého, který již d�íve tohoto �lov�ka ovliv�oval, aby p�ijal naše sv�dectví. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Kdyby za vámi p�išel n�kdo s obrovskými pocity viny za své chování a pot�eboval by prožít Boží odpušt�-
ní, jakou radu byste mu dali a o které biblické texty byste se s ním pod�lili? Jaká je vaše vlastní zkušenost    
s pocity viny a s mocí Božího odpušt�ní? 
 

2. N�kdy B�h p�ivede do našeho života lidi proto, že touží, aby poznali pravdu o n�m. Jak se m�žeme stát 
citliv�jšími k Božímu vedení? 
 

3. Uvažujte o Boží moci a o moci jeho slova, jak nám to ukazuje p�íb�h stvo�ení. Pro nás je obtížné pochopit 
koncept vesmíru, protože nás naprosto p�esahuje. A B�h, který tento vesmír stvo�il, je ješt� velkolep�jší než 
to, co stvo�il. V �em m�že být pro nás úlevou poznání, že B�h, kterému sloužíme, je tak mocný? A není jen 
mocný, ale zárove� nás velmi miluje. Jakou nad�ji m�žeme cítit, jestliže o Bohu víme tyto skute�nosti? Jak 
nám toto poznání m�že pomoci o n�m lépe sv�d�it druhým? 

 
� 
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Gn 1:3.6.11.14.20.24.26.29..“3I �ekl B�h: „Bu� sv�tlo!“ A bylo sv�tlo. 
6I �ekl B�h: „Bu� klenba uprost�ed vod a odd�luj vody od vod!“ 
11B�h také �ekl: „Zazelenej se zem� zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého 
druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 
14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na znamení �as�, dn� a let. 
20I �ekl B�h: „Hemžete se vody živo�išnou hav�tí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ 
24I �ekl B�h: „Vydej zem� rozmanité druhy živo�ich�, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zv��e!“ A stalo se tak. 
26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují nad mo�skými rybami a nad 
nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 
29B�h také �ekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na n�mž rostou plody se 
semeny. To budete mít za pokrm.“ 
Gn 1:1.21.27  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 
21I stvo�il B�h veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živo�ich�, jimiž se zahemžily vody, stvo�il i rozmanité 
druhy všelijakých ok�ídlených létavc�. Vid�l, že to je dobré. 
27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il.“ 
Gn 2:3.4  „3A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo. 4Toto je rodo-
pis nebe a zem�, jak byly stvo�eny. V den, kdy Hospodin B�h u�inil zemi a nebe.“ 
 

ÚT 11. srpna – Užitek ze studia Božího slova 
2Tm 3:14-17  „14Ty však setrvávej v tom, �emu ses nau�il a o �em jsi p�esv�d�en. Víš, od koho ses tomu 

nau�il. 15Od d�tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve 

spravedlnosti, 17aby Boží �lov�k byl náležit� p�ipraven ke každému dobrému �inu.“ 

J 17:14-17  „14Dal jsem jim tvé slovo, ale sv�t k nim pojal nenávist, pon�vadž nejsou ze sv�ta, jako ani já 

nejsem ze sv�ta. 15Neprosím, abys je vzal ze sv�ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv�ta, jako 

ani já nejsem ze sv�ta. 17Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ 
2Pt 1:4  „Tím nám daroval vzácná a p�eveliká zaslíbení, abyste se tak stali ú�astnými božské p�irozenosti a unikli zhou-
b�, do níž sv�t žene jeho zvrácená touha.“ 
Jk 1:21  „A proto odstra�te veškerou špínu a p�emíru špatnosti a v tichosti p�ijm�te zaseté slovo, které má moc spasit 
vaše duše.“ 
Sk 20:32  „Nyní vás sv��uji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás prom�nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou 
posv�ceni.“ 
2K 3:18  „Na odhalené tvá�i nás všech se zrcadlí slavná zá� Pán�, a tak jsme prom��ováni k jeho obrazu ve stále v�tší 
sláv� – to vše mocí Ducha Pán�.“ 
 

ST 12. srpna – Život podle Božího slova 
1J 1:7-9  „7Jestliže však chodíme v sv�tle, jako on je v sv�tle, máme spole�enství mezi sebou a krev Ježíše, 

jeho Syna, nás o�iš�uje od každého h�íchu. 8�íkáme-li, že jsme bez h�íchu, klameme sami sebe a pravda 

v nás není. 9Jestliže vyznáváme své h�íchy, on je tak v�rný a spravedlivý, že nám h�íchy odpouští a o�iš-

�uje nás od každé nepravosti.“ 

Fp 4:13.19  „13Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
19M�j B�h vám dá všechno, co pot�ebujete, podle svého bohatství v sláv� v Kristu Ježíši.“ 
Ef 3:20  „Tomu pak, který p�sobením své moci mezi námi m�že u�init nade všechno víc, než za� prosíme a co si dovede-
me p�edstavit.“ 
� 8:32  „On neušet�il svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ 
2Pt 1:3  „Všecko, �eho je t�eba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás 
povolal vlastní slávou a mocnými �iny.“ 
Žd 3:19  „Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nev�ru.“ 
 
 

2 


