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NÁVOD PRO ŽIVOT

Mám tolik otázek, které si žádají odpověď, ale nevím, na koho se obrátit. Poslední dobou přemýšlím o životě mnohem 
hlouběji, ale spoluhráči se většinou o takových věcech v šatně nebaví. I když se snažím na to nemyslet, ty otázky se mi pořád 
honí hlavou. Některé se přímo týkají sportu: Mám přejít na jinou univerzitu? Mám si dát letos od hraní pauzu? Některé jsou 
ze všedního života: Jak by měly fungovat vztahy? Jak se mám stavět k večírkům, co jsou všude kolem? Další jsou až absurdně 
obsáhlé: Proč jsem vůbec na světě? 

Mám spoluhráče, který neustále mluví o tom, že se člověk čtením Bible může hodně naučit, ale to se mi nezdá. Je to jako číst 
v cizím jazyce. I kdybych snad dokázal Bibli porozumět, jak by mi taková dva tisíce let stará kniha mohla dnes vůbec něco říct?

Kam se obyčejně obracíš pro radu, když se v životě něco komplikuje? 
Na člověka? Knihu?

Zkoušel jsi někdy hledat radu v Bibli? 

V Bibli jsou zaznamenány příběhy mnoha lidí, kteří chtěli poznat Boží 
slovo, věřit mu a žít podle něj, i když to bylo občas těžké. Někteří to 
zvládli, jiní ne.

Izraelskému národu: „Kdybys tak poslouchal mé příkazy, tvůj pokoj 
by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt.“ (Izajáš 48,18)

Apoštol Pavel svému žáku Timoteovi: „Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše 
Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí.“ (1. list Timoteovi 6,3-4)

O izraelském národě: „Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.“ (Soudců 21,25)

Mudrc Agur: „Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě 
pokárá a ze lži usvědčí.“ (Přísloví 30,5-6)

Jak se Ezdráš seznámil s Božím slovem: „Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon 
a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli.“ (Ezdráš 7,10)

Žalmista: „Svým slovem prosím zvedni mě! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař mě svým Zákonem.“ 
(Žalm 119,28-29)

I když byla Bible napsána před několika tisíci lety, kdy se kulturní poměry velmi lišily od těch současných, přesto 
má stále co říct k problémům, kterým čelíme v dnešní době. Její přetrvávající význam a platnost je možné objevit 
studiem jejího obsahu. Musíš se však rozhodnout, zda budeš Bibli věřit a dáš se jí v životě vést.

Co ti brání v tom, aby ses do Bible hluboce začetl?
Jaký důvod ti brání přijmout Bibli jako spolehlivý zdroj a autoritu pro život?

Věřím, že znalost Bible
bez univerzitního vzdělání je 

cennější než univerzitní 
vzdělání bez znalosti Bible.

William Lyon Phelps
Bývalý profesor anglické literatury 

na Yaleově univerzitě v USA
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BOŽÍ SLOVO (MŮŽE MI BIBLE I DNES NĚCO ŘÍCT?)
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Přečti si 2. list Timoteovi 3,16-17
1. V tomto verši se píše: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem.“ Co to říká o autoritě této 

knihy? Jak by uznání Boha jako autora změnilo tvůj pohled na Bibli a její případný  
vliv na tebe?

2. Stejně jako jsou ve  sportu důležité základní dovednosti, učení a  praktické uplatňování 
pravdy Božího slova jsou klíčem k vytvoření schopností a návyků potřebných pro křes-
ťanský život. Zkus v 16. verši najít 4 užitečné věci, které nám může přinést studium Bible, 
a popiš praktický význam každé z nich.

3. 16. verš kdysi někdo přeformuloval takto: „Písmo svaté ti poví, co je správné, co je špatné, 
jak se správným stát a jak jím zůstat.“ Který z těchto čtyř přínosů Bible bys na své duchovní 
cestě potřeboval právě teď nejvíce?

4. Jaký je hlavní cíl čtení a studia Božího slova podle verše 17? Co to znamená pro tvůj život 
právě teď?

                        

Bůh chce, abychom věděli, 

jak zde na zemi prožít 

moudrý a smysluplný život. 

Dal nám Bibli, abychom 

se dozvěděli něco o jeho 

díle ve vesmíru a našem 

místě v něm. Vybavil nás 

tak k tomu, abychom 

mohli žít moudře současný 

život a také abychom měli 

alespoň nějakou představu 

o životě, který nás čeká 

po smrti. Pokud uznáme 

Boží svrchovanost v našem 

životě, jeho slova se nám 

stanou standardem, podle 

kterého budeme posuzovat 

svůj život a činy. Písmo 

svaté bude místem, kam si 

přijdeme pro radu a které 

bude světlem na naší 

vlastní cestě. Bible není ani 

tak doslovnou příručkou 

k životu popisující každý 

krok, jako tím jediným 

spolehlivým průvodcem 

ke správnému životu. Je to 

soubor knih, v němž lidské 

charaktery a duchovní lekce 

neztratily na významu ani  

v dnešní době.

Do
zápisu

POSLYŠ!

Přínos Význam
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1. Bible má hodně co říct ke spoustě otázek a skutečných problémů z tvého života. Co ti brání 
v tom, abys její moudrost používal v situacích každodenního života? Zaškrtni všechny 
možnosti, které platí:

___ nevím, kde začít ___ nechci, aby to mělo vliv na mé sportovní aktivity

___ nemám Bibli ___ nechci se vzdát hříšných zvyků

___ bojím se, že by mi to mohlo  ___ bojím se, co by si mohli myslet moje rodina

 změnit život a mí kamarádi

___ nemám čas o tom přemýšlet ___ jiný:__________________________________

2.  Pro začátek zkus jednatřicetidenní experiment. Každý den po  dobu jednoho měsíce 
si přečti jednu kapitolu z  knihy Přísloví. Při čtení přemýšlej o  následujících otázkách, 
poznámky si zapisuj do deníku.

• Co se zde píše o Bohu?
• Co se zde píše o tobě nebo o ostatních?
• Co se zde píše o tom, co bys měl a neměl dělat?

3.  I  když je Bible stále jednou z  nejprodávanějších knih, její obsah lidé čtou jen zřídka, 
chápou ho ještě méně a v praxi uplatňují jen výjimečně. V  listu Jakubově 1,22 se píše:  
„Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!“ Napiš modlitbu, 
ve které slíbíš, že nebudeš Bibli jen číst, ale budeš Boží slovo také prakticky uvádět do života 
(i když to bude občas těžké!).

Prostor k dalšímu samostatnému studiu najdeš na další stránce v sekci „Trénink“, kde se dozvíš 
víc o Bibli a o tom, jak se týká tebe a tvého života.
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TVOJE AKCE

TRÉNINK 

[OTOČ]
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Bible, která se 
rozpadá, 

většinou patří 
někomu, jehož 

život drží pevně 
pohromadě.

Charles Spurgeon
kazatel a spisovatel



Když přijdou problémy

(Žalm 46,1; 121,1-2)

Bůh slyší naše volání

(Izajáš 65,24, Jeremjáš 33,3)

Jsi solí a světlem 

(Matouš 5,13-16)

Dělej, co říká slovo Boží

(list Jakubův 1,22)

Nežij v hořkosti

(list Efezským 4,31-32)

Cesta ke skutečnému životu

(Jan 14,6, list Římanům 10,9 a 13)

Kniha o skutečném životě

Poučení: Přísloví 4,14-15

Nedávej se na cestu hříšníků.

Peníze: Přísloví 13,11

Bohatství nabyté nepoctivě nebude mít dlouhého trvání.

Náprava: Přísloví 13,13

Ti, kdo opovrhují Božím slovem, škodí sami sobě.

Moudrá rada: Přísloví 15,1 

Vlídná odpověď zlobu odvrací, ale příkrá řeč naopak budí hněv.

Rodičovství: Přísloví 22,15

Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene.

Kniha o opravdových problémech

Poznání Božího hlasu: Jan 10,27

Spoléhání se na Boha versus spoléhání se na věci: 

Lukáš 18,24-30

Výběr přátel: Přísloví 12,26

1. list Korintským 15,33

Vyjasnění přátelství: list Jakubův 4,4-8

Vždy je tu cesta zpět: Lukáš 15,11-24

Kniha o vztazích
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TRÉNINK

•  Procvičuj život podle Bible v praxi

•  Vyhraď si každý den trochu času na čtení a přemýšlení o Božím slově

•  Modli se, aby ti Bůh pomohl Bibli plně pochopit 


