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0. Kresťan a jeho vzťah k Božiemu slovu
•

0.1

Už druhý krát sa ideme v rámci tejto série pozrieť na tému Božieho slova a nášho
vzťahu k nemu.
ο Širokej téme Božieho slova, ako existuje objektívne samé o sebe, sme sa venovali a aj budeme venovať v rámci štvrtkovej série „Objavovanie Biblie“.
ο Tu nás zaujíma Božie slovo ako prichádza k nám, a ako my na neho máme
osobne odpovedať.

Krátka rekapitulácia prvej časti
1. Bez Božieho slova sa nemôžeš stať kresťanom – apoštol Peter nás učí, ako sme
boli znovusplodení Božím slovom.
2. Bez Božieho slova nemôžeš ako kresťan rásť a posväcovať sa – apoštol Jakub
nás pobáda, aby sme sa zbavovali každej morálnej špiny, tak aby slovo Božie
malo ľahký prístup do srdca a mohlo v nás mocne pôsobiť cez aktívne účinkovanie Svätého Ducha.

1. Človek žije každým slovom vychádzajúcim z Božích úst
•

Pán Ježiš sa hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia – bezprostredne potom,
ako bol pokrstený – ocitol v otvorenom strete so Satanom, ktorý ho prišiel pokúšať
na konci 40-dňového pôstu.
ο Diabol ho pobáda k tomu, aby premenil kamene na chlieb a tým zasýtil svoj
hlad, na čo Pán odpovedal nasledovne:

Matúš 4:4 A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na
každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

1.1

Pripomeňme si udalosti okolo manny na púšti z Exodus 16
•
•

1.1.1
•
•

Ježišova odpoveď je citát z Deuteronomium 8:3, ktorý sa zase odkazuje na udalosti
detailne popísané v Exodus 16.
Bolo to pätnásteho dňa druhého mesiaca po vyjdení z Egyptskej zeme, čo sa začali
sťažovať, že v Egypte mali plné hrnce mäsa a tu im hrozí smrť hladom. (Mimochodom: to je plus/mínus 40 dní, čo približne zodpovedá dĺžke Ježišovho pôstu.)
ο Už tak krátko po tých veľkých zázrakoch, ktoré Hospodin konal sa prejavili
neverecky a neposlušne.
ο Pán Boh milostivo odpovedal tým, že im dával mannu z neba.

Deuteronómium 8:3 sa vracia k týmto udalostiam zo začiatku putovania
Pre Izraelských to mala byť podľa Deuteronómium 8:3 lekcia, aby sa naučili, že človek nežije len samotným chlebom.
Pán Ježiš aplikuje tieto slová z Deuteronómium 8:3 na seba, aby ukázal, že i on sa nachádza v skúške, v ktorej je odhodlaný poslúchať svojho nebeského Otca a vo všetkom mu dôverovať, pretože má jeho zasľúbenia a žije skrze Božie slovo.
Ako nasledovníci a učeníci Pána Ježiša Krista máme konať presne tak ako on
a i o nás má platiť, že žijeme zo slova Božieho.

2. Čo konkrétne treba robiť, aby som mohol žiť túto Božiu vôľu
•

Takže tu máme tento ideál, ktorý nám v jednej vete hovorí, že náš život s Bohom je
závislý od Božieho slova.
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Práve tak ako nemôžeme existovať bez zemských pokrmov, práve tak ako nemôžeme existovať bez vzduchu či vody, či tejto planéty, tak rovnako nemôžeme
duchovne existovať bez Božieho slova.
•

V Písme vidíme viacero vecí, cez ktoré máme tento ideál konkrétne žiť.
ο Pozrime sa na päť kľúčových, ktoré si zapamätajme cez 5 prstov ruky.

3. Čítaj a počúvaj (1. prst)
•

Aj v súčasnej dobe stále žijú na svete ľudia, ktorí sú analfabetickí – to znamená, že
nevedia čítať a písať. O to viac ich bolo v dobre pred dvetisíc rokmi.
ο Nie je to nutne preto, že by to nedokázali, ale ich život sa rozvíjal po takej linke, že k tomu nedostali príležitosť.

3.1.1

Veľká časť prvých kresťanov sa s Písmom oboznamovala z počúvania

Kolosenským 4:16 A keď bude list prečítaný u vás, urobte tak, aby bol prečítaný aj v sbore Laodičanov a ten z Laodicee, aby ste aj vy prečítali.

3.1.2

Timotej má čítať Písmo na stretnutiach kresťanov

1 Timoteovi 4:13 Dokiaľ neprijdem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia.
•

Pavol prikázal Timotejovi, aby nezanedbával čítať Písmo nahlas v zhromaždeniach,
práve kvôli tomu, že nie každý vlastnil opisy a nie každý vedel čítať a písať.

3.2

Čítajúci i počúvajúci sú rovnako požehnaní

Zjavenie 1:3 Blahoslavený (gr. µακάριος / makários), kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto
proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko.
•

Grécke slovo µακάριος (makários) znamená šťastný, blažený, požehnaný.

3.2.1

Opisy Biblie mali bohatší ľudia a boli v synagógach

Deuteronomium 17:18 A bude, keď dosadne na trón svojho kráľovstva, že si odpíše tento zákon do knihy zpred kňazov Levitov.
Lukáš 4:16 A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný
deň do synagógy a vstal, aby prečítal.
17 A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané:
Skutky 8:28 a navracoval sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša.

3.3

Uč sa ho naspamäť
•

Opäť a opäť sa v Písme nachádzajú príkazy, aby sme sa s Božím slovom dobre oboznámili a pamätali si ho.

Deuteronomium 6:6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci.
7 A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom
dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.
•

3.3.1

To privilégium, že má každý svoju vlastnú Bibliu je pomerne moderná záležitosť,
vážme si to.

Tri rozmery toho, že sa učíme slovo spamäti
1. Základná orientácia v Písme z pohľadu vtáčej perspektívy.
ο Je pre mňa veľmi smutné vidieť kresťanov, ktorí sú desať rokov po obrátení
a chýba im základná orientácia v biblickej histórii, tak ako plynie od Genesis
po Zjavenie.
2. Pamätanie si, kde sú ktoré state podľa témy a súvislostí. (napr. ospravedlnenie
v Rimanom 3 až 5, Galaťanom 2 až 3, Filipanom 3, 2. Korinťanom 5:21).
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ο Schopnosť orientovať sa v Písme tematicky má mimoriadny význam, aby sme
sa nestali ľahkou korisťou pre falošných učiteľov či rôzne polopravdy
a skreslené chápania.
3. Memorovanie konkrétnych veršíkov.
ο Staré dobré memorovanie, kde sa učím daný text slovo za slovom má mimoriadny význam.

3.4

Hrozba Internetu ako náhrady za úlohu ľudskej pamäti
•

Čoraz častejšie počujem v rozhovoroch nasledovný výrok – „Neviem, kde to je, ale
nájdem si to v počítači alebo na Internete.“
ο Moderná technika, akokoľvek priniesla mnohé úžasné vymoženosti, nesie
i svoju hrozbu v podobe toho, že nás vábi preč od memorovania.
Nebudeš môcť efektívne svedčiť a ani sa efektívne modliť a ani zvládať náporové situácie, ak si nebudeš Písmo aj pamätať.

4. Ceň si Božie slovo (2. prst)
Žalmy 119:14 Na ceste tvojich svedoctiev sa radujem ako jakémukoľvek bohatstvu.
•

Žalmista prirovnáva svoj postoj k Hospodinovmu slovu k tomu, ako sa boháči radujú
zo svojho bohatstva.
ο Naša radosť má byť minimálne taká, ako tá ich.
Ctiť si Božie slovo znamená prisudzovať mu veľkú hodnotu a to následne dokazovať všetkým svojím konaním.

5. Rozjímaj nad slovom (3. prst)
Žalmy 1:2 Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.
•

Pamätám si, ako sme na základnej škole ešte v prvom stupni čítali na rýchlosť
a podľa úspešnosti sme dostávali známky.
Nemôžeme Písmo čítať na rýchlosť, ale je treba nad ním rozjímať, meditovať
a rozmýšľať.
Keď som sa chystal na toto vyučovanie, tak sa my ešte myseľ vrátila ku 1. Petra 1.
Rozmýšľal som o tom, ako sa prejavuje to, že slovo Božie zostáva na večnosť.

•
•

5.1

Trochu rozjímania na tému – Slovo Božie a večnosť
•

5.1.1
•

5.1.2
•
•
•
•

Minimálne v dvoch rozmeroch potrebujeme rozmýšľať o večnosti Božieho slova.

Uvažujme nad tými generáciami od apoštolov po dnešok
Ak vezmeme jednu generáciu ako 25 rokov, tak od roku 50 po rok 2007 máme potom 79 generácií.

Uvažujme nad svojou večnou existenciou po vzkriesení
Toto slovo zostane naďalej v platnosti.
Budeme celý čas vedieť, že sa do bodky naplnilo, čo toto Písmo tvrdilo.
Budeme si uvedomovať, že teraz máme v plnosti to, čo sme v časnosti mali v čiastke.
Budeme celý čas vnímať, že sme v toku histórie, tak ako začala v Genesis 1:1.

6. Skry slovo vo svojom srdci (4. prst)
Žalmy 119:11 Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe.
•

Každý z nás máme nejaké veci na ktorých nám záleží veľmi, a potom nejaké veci,
ktorých stratu by sme až tak neprežívali.
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•

V rámci toho, čo vlastníme je istý rebríček ceny, nie každá jedná vec je rovnako drahá.
ο Čím je nejaká vec cennejšia, tým lepšie sa ju snažíme ochrániť.
Skrývame veci, aby nám ich neukradli, a aby sa nepoškodili a aby nezmizli.

•

Máme skryť slovo tak, aby nám ho nemohol ukradnúť Diabol ani svet, a ani
hriech.

6.1

Úloha dobre uloženého slova vo chvíli pokušenia
•
•

Žalmista píše, že slovo skryl v srdci kvôli tomu, aby nehrešil proti Bohu.
Keď príde chvíľa pokušenia, Svätý Duch nám pomáha aj tak, že nám pripomína Božie
pravdy.

6.1.1

Ako bojuješ proti pokušenie skočiť do nejakej ohavnosti a otvorenej bezbožnosti?

•

Mne sa pripomenú aj takéto varovania:

1 Korintským 10:22 Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda silnejší od neho?

6.1.2
•

Ako bojuješ proti pokušeniu na ustarostenosť?
Mne sa pripomenú aj takéto výroky:

Matúš 10:30 Ale vám sú ešte aj len všetky vlasy na hlave spočítané!

7. Konaj slovo v praktických skutkoch (5. prst)
Jakub 1:22 A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.
•
•

Tu máme dôrazné varovanie od apoštola Jakuba o tom, aby sme neboli len poslucháči, ktorí hneď zabudnú na to, čo počuli, hoci s tým mohli byť v súhlase. Nikdy to však
nepriviedli k praktickému skutku.
Konajme so slovom to, čo nám slovo prikazuje, aby sme s ním konali.

8. Sumár
Pokúsil som predložiť, ako sa má žiť ten ideál toho, že Božie Slovo je naším životom, ideál toho, že neexistujeme len cez zemský pokrm pre ústa a žalúdok, ale
cez slovo, ktorého autor je sám večný Boh. Týchto päť konkrétnych bodov je určených pre každodenný život na tejto Zemi, aby sme toto povolanie mohli naplniť a zažiť.
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