V. Něco více o Bibli
Klíčové verše z Písma:
(verše si před studiem
přečtěte, a některý z nich
se pak naučte zpaměti)

J 1,1-3; 14
Žd 4,12-13
L 8,4-15
Ž 119,105

Iz 55,8-11
Ef 5,25-27
Jk 1,22-25

Uvedení do tématu:
Proč je důležité zabývat se Biblí podrobněji? Boží Slovo je mocnou sílou ve světě. Kdykoliv
hovoří Bůh, dějí se mocné věci (Iz 55,10-11). Když Bůh řekl, že něco udělá, stalo se tak. Jeho Slovo je
neměnné. V Bibli můžeme vidět jak funguje moc Božího Slova:
• Bůh skrze své Slovo stvořil tento svět (Gn 1; Ž 33,6-9; Žd 11,3)
• Skrze Slovo přináší spasení lidem. Tím Slovem je Ježíš, skrze kterého Bůh dokonal
úžasné dílo spasení (J 1,1-14). Je to právě moc Božího Slova, která v našich srdcích
způsobuje víru v Ježíše Krista (Ř 10,17). Bůh nám prostřednictvím víry v Krista, která
přichází skrze Jeho Slovo, dává nové srdce a nový život.
Symboly označující Boží Slovo:
•
•
•
•

•

Světlo – Boží Slovo přináší světlo a zjevení (Ž 119,105). Zjevuje pravdu o Ježíši, která člověka
osvobozuje (J 8,31-32). Vede a usměrňuje náš život (J 8,12)
Voda – Boží Slovo může obmýt, očistit naše životy. Když se mu otevřeme a dovolíme mu v nás
působit, jeho moc nás změní a my se staneme takovými, jakými nás chce Bůh mít. (Ef 5,2527)
Semínko – v podobenství o rozsévači (L 8,4-15) je semínko obrazem Božího Slova (L 8,11)
Jeho cílem je růst a přinášet ovoce v životech těch, kteří ho poslouchají a přijímají (L 8,15)
Oheň a kladivo – Boží Slovo může být i velmi silné (Jr 23,29). Bůh nehovoří vždy jen velmi
tichým a jemným hlasem (1 Kr 19,11-13) Kvůli naší neposlušnosti a tvrdosti srdce může
k nám hovořit jako oheň, který očišťuje nebo jako kladivo, které rozbíjí. Každý z nás potřebuje
být zlomený a očištěný Božím Slovem.
Med – Bůh nás nikdy nenechá zraněné. Láme nás proto, aby mohl uzdravit to, co je v nás
nemocné, abychom rostli k dokonalosti (Ž 19,7-12). Med léčí. Je utišujícím balzámem, který
mění hořkost na sladkost a bolest na uzdravení. Boží Slovo léčí našeho ducha i náš život.
Člověk, který žije v síle a moci Božího Slova, zakusí ve svém životě plnost ducha a sladkost
Boží radosti (Ž 119,103)

Úvod – V Bibli k nám Bůh hovoří:
1. Prostřednictvím stvoření – Bůh stvořil tento svět skrze slovo. (Gn 1,3-31) I stvoření samo o
sobě vypovídá o Boží existenci (Ž 19,1-6), proto se lidstvo nebude moci Před Bohem
vymlouvat. (Ř 1,20)
2. Prostřednictvím proroctví – Bůh si často používal proroky jako prostředníky, skrze které hovořil
k lidem. Proroctví jsou stále aktuální a mají co říct i nám. Např. Iz 53,3-10
3. Prostřednictvím Ježíše – Ježíš byl a je Slovem. (J 1,14) Bůh nám ve Svém Synovi, skrze Jeho
život, smrt a zmrtvýchvstání řekl vše podstatné, abychom Boha mohli více poznat, porozumět
Mu a přijmout spasení. (Žd 1,1-3) A to skrze Ježíšův život, Ježíšova slova (podobenství, kázání
na hoře Mt 5 –7), Ježíšovo uzdravování nemocných a hříšných.
4. Prostřednictvím životních příběhů lidí (Mojžíš, David, Josef, ap. Pavel, Zacheus, Marie a Marta,…a
spousta dalších), ze kterých se můžeme něčemu naučit, něčeho se vyvarovat, být povzbuzeni,
atd.

Nesmíme zapomínat na to, že Bible jako celek je Boží Slovo sice napsáno lidmi, ale inspirované
Duchem Svatým. I my, chceme-li dobře porozumět Božímu Slovu, musíme se nechat vést Duchem
Svatým. Boží Slovo má důležitou úlohu v životě a rozvoji každého křesťana… 2Tm 3,16-17. Studium
Bible nás posilňuje ve víře a povzbuzuje k naději (Ř 15,4).
Způsoby jak poznávat Boží Slovo:
-

poslouchání (kázání, kazety, když někdo čte nahlas, svědectví)
když ty sám čteš Bibli
hlubší studium Bible (Sk 17,11), když čteš Bibli pro konkrétní účel,..např. když hledáš,
co všechno Bible učí o hříchu
rozjímání (Joz 1,8; Ž 1,1-3)
učení se veršů nazpaměť (Dt 6,5-9; Př 7,1-3) nás posilňuje (Mt 4,4), pomáhá nám jít
Boží cestou (Ž 119,105), pomáhá překonávat hřích a pokušení satana (Ž 119,11; Ef
6,17; Mt 4,1-11)

Svědectví:
•
•
•

Který příběh z Bible, veršík nebo úsek máš nejraději? Proč?
Už se Ti někdy stalo, že ses bál (ve tmě, před písemkou, sousedovic psa nebo ještě něčeho
jiného) a vzpomněl sis na nějaký Biblický verš, který Ti pak dodal odvahu? Jak ta situace
nakonec dopadla?
Už jsi někdy použil Biblické verše při diskusi se svým nevěřícím kamarádem nebo spolužákem?
Jak kamarád reagoval?

Výklad č.1 - Život ve Slově Jk 1,19-25
Poslušnost Božímu Slovu je nejdůležitějším principem života víry a zároveň klíčem k přinášení
ovoce a duchovnímu růstu. Boží Slovo by mělo být naším zrcadlem. Když se do něj podíváme, neměli
bychom vidět jen svůj vlastní obraz, ale měli bychom vidět svůj obraz ve světle Božího Slova. V této
pasáži Jakuba vidíme 3 základní principy:
1. Hledat s očekáváním
2. Setrvat v konání
3. Přijímat požehnání
Ad.1/ Slova „hledat s očekáváním“ vyjadřují náš postoj k Božímu Slovu. Naznačují, že člověk má
přijímat Boží Slovo vážně, s úctou a věnovat mu velkou pozornost. Správné hledání s očekáváním tkví
ve správném postoji víry (když očekáváš na Boží hlas, určitě ho uslyšíš) a ve správném postoji
upřímnosti (to co slyšíš od Boha, musíš brát vážně a aplikovat to ve svém životě).
Potřebujeme nechat Bohu prostor, aby k nám mohl mluvit, což zahrnuje: přípravu ducha
(ztišení a chvály), přípravu mysle (čtení Písma) a přípravu života (znamená to zorganizovat věci tak,
abychom měli na Boha čas)
Ad.2/ „Setrvávat v konání“ znamená Slovo vyznávat, studovat, aplikovat a sdílet se s ním. Když
chceme vidět moc Božího Slova ve svém životě, musíme nejdříve podle Božího Slova jednat.

Ad.3/ Výsledkem života podle Božího Slova je „přijímání požehnání“ (Ž 1,1-3), Boží Slovo dává:
-

duchovní výživu, která vede ke zralosti
moudrost, která vede k rozlišování
poznání Boha, Jeho vůle, skutků a slov
plodnou službu

Diskuse ve skupinkách:
1. Když se Tě Tvůj nevěřící kamarád zeptá, kterou knihu z Bible by měl začít číst jako první.
Kterou knihu mu doporučíš? Proč?
2. Proč nestačí Bibli jen číst? Proč je třeba ji více studovat a žít podle ní?
3. Myslíš si, že je důležité mít přečtenou celou Bibli, anebo můžeš „vynechat“ třeba Malachiáše?
4. Proč je nebezpečné „vytrhávat verše z kontextu“ ? (požádejte výkladovce ať vysvětlí, oč jde)

Výklad č. 2 – Praktické rady pro hlubší studium Bible:
Co potřebuješ k hlubšímu studiu Bible?
•
•
•
•
•
•
•
•

Více překladů Bible
Biblické slovníky
Biblický atlas
Biblickou konkordanci
Bibli, která má odkazy na paralelní texty
Sešit, kam si můžeš psát poznámky
Pero, tužku, zvýrazňovač
Tiché místo, kde Tě nikdo nebude rušit

Šest kroků k hlubšímu studiu:
•
•
•
•

•
•

– čti pomalu, vícekrát, ptej se co říká tento text o Bohu, o člověku, o hříchu,…atd.
– rozuměl jsi všemu co jsi četl? Pokud ne, použij jiný překlad Bible, Biblický slovník,
zeptej se někoho staršího, apod.
Shrnutí – shrni si hlavní body toho, co ses naučil. Zkus vyjádřit vlastními slovy, co bylo psáno
v Bibli, a pak si ještě jednou přečti v Bibli, jestli jsi to vyjádřil správně.
Hodnocení – přemýšlej o tom, jaký text zrovna čteš. O jaký druh literatury jde? (je to osobní
dopis, vyučovací materiál, proroctví, poezie..) O jaké pozadí textu jde? (jde o univerzální
pravdu, která se dá aplikovat kdykoliv, kdekoliv a na kohokoliv anebo se týkala doby, ve které
byla napsaná?)
Aplikace – kdykoliv čteš nějaký text, ptej se sám sebe, co říká Tobě a jak ho můžeš aplikovat
do svého života.
Rozjímání – přemýšlej o tom, co jsi četl a nech Bohu prostor, aby k Tobě mohl mluvit.
Pozornost

Ujasňování

Pozn.:

Podněty k tématu:
Soutěž v hledání Biblických veršů. Připrav si tolik biblických veršů, kolik Vás bude na dorostu. Pak se všichni
dorostenci postaví a pod paži si dají svou Bibli. Když přečteš verš a řekneš „teď“, můžou začít hledat. Kdo najde
verš jako první, může si sednout. Soutěž pokračuje tak dlouho, až když zůstanou poslední 3 hráči stát.
Soutěž v hledání podobenství. Najdi si, kde jsou v Bibli naspána některá podobenství. Pak řekni, ať hledají třeba
podobenství o Marnotratném synu. Kdo ho najde první, vyhrává.
Biblické verše v obrázcích. Připrav si velký papír a fixy. Rozděl dorost na dva družstva, a z každého vyber několik
hráčů. Pak každému pošeptej jeden biblický veršík, který se budou muset pokusit nakreslit na papír. Družstvo pak
hádá, o jaký biblický verš jde.

Pozn.:

Toto studium je zpracováno podle knihy Boba Gordona a Davida Fardoulyho: „Základy křesťanského
života“, r. 1995 Bratislava, Kresťanský život, 278 s.

Příloha:
9 historických období Bible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Počátky: Genesis 1-11 (Stvoření, pád, potopa a Bábel)
Patriarchové: Genesis 12-50 (Abrahám, Izák, Jákob, Josef) přibližně 1800 př. Kr.
Mojžíš a exodus z Izraele: Exodus, Leviticus, Numeri, přibližně 1280 př. Kr.
Dobytí území a usazení se: Deuterenomium, Jozue, Soudců
Založení monarchie: 1. a 2. Samuelova, 1. Paralipomenon (Samuel, Saul, David) přibližně
1050 př. Kr.
Rozdělení království: 1. a 2. Královská, 2. Paralipomenon (Šalamoun) přibližně 930 př. Kr.
• Severní království (Jarobeám – Pekach) přibližně 722/1 př. Kr.
• Jižní království (Rechabeám) přibližně 597/87 př. Kr.
Exil a návrat z exilu: Ezdráš, Nehemjáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Přibližně 539 př. Kr.
Ježíš, Jeho život a služba: Evangelia. Přibližně 30/33 po Kr.
Růst a učení církve: od Skutků po Zjevení

Vztah mezi Starým a Novým zákonem:
1.

Vztah Starého zákona k Novému:
•
•
•

2.

Základní pravdy obsažené v Novém zákoně, jsou podrobněji popsány ve Starém
zákoně. Např. teologie smlouvy, sociální dimenze víry, Boží přirozenost, moc chvály a
uctívání.
Předpovídá příchod Krista (v zaslíbeních, proroctvích, atd.)
Uvádí víru do vztahu se životem (životopisy, historické a sociální dimenze)

Vztah Nového zákona ke Starému:
•
•
•

Dovršuje naše porozumění Starého zákona
Pomáhá nám vidět progresivní zjevení (ne od chyby k pravdě, ale od pravdy k vyšší
pravdě)
Kontroluje náš výklad Starého zákona (kontrola je důležitá proto, abychom se
vyvarovali nesprávného používání obrazů a alegorií)

