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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia prvá 

Kľúčové body týkajúce sa Biblie 

Čítanie z Písma: 2Pt 1:3; Jn 5:39-40; 6:63; Ef 5:32. 

I. Biblia je Boží osobný list pre nás, Jeho deti; náš Otec nám hovorí iba veci, 
ktoré s nami súvisia – 2Pt 1:3: 

A. Boh nám hovorí všetky veci, ktoré s nami súvisia a sú pre nás užitočné; 
o čomkoľvek, čo s nami nesúvisí, to nám nehovorí – 2Pt 1:3. 

B. Nenechajte sa chytiť do pasce a nesnažte sa odpovedať na všetky otázky; naučte sa 
povedať: „Neviem.“  

II. Biblia je božská, duchovná kniha, kniha života, ktorá nás učí duchovné 
lekcie – Jn 5:39-40: 

A. V Biblii je veľa zahrnutých tém vrátane vedy, filozofie, histórie, literatúry, etiky 
a práva, ale Biblia nie je knihou týchto tém; Biblia je knihou života: 
1. Biblia obsahuje vedu, ale nie je to kniha o vede – porov. Iz 45:18; 40:22; Jób 

26:7; 38:14. 
2. V Biblii je tiež história, ale Biblia nie je knihou histórie – porov. Mt 1:1-17. 
3. V Biblii sú tiež proroctvá, ale Biblia nie je kniha o proroctvách – porov. Dan 

9:24-27. 
B. V Biblii sú nezrovnalosti, ale v každom z týchto prípadov sú v nezrovnalostiach 

vyjadrené hlboké duchovné lekcie – porov. Ef 2:8-9; Jk 2:14, 17; 1Krľ 6:1; Sk 13:18-
22. 

III. Štyri zásadné prvky Biblie sú Kristus, Duch, život a cirkev – Ef 5:32; Jn 
6:63; Zj 22:17; porov. Gn 1:9-13; 2:21-24. 

IV. Biblia mení ľudí vnútorne – žiadna iná kniha nemala taký pozitívny 
účinok na ľudí alebo dokázala zmeniť ľudí subjektívne tak ako Biblia – Ef 
2:1-6; Iz 55:11; porov. Jer 13:23; Iz 11:6: 

A. Negatívne, katolícka cirkev uzavrela Bibliu pre obyčajných ľudí, čo viedlo k tomu, 
čo v histórii nazývame temným obdobím.  

B. Aby Biblia mala taký pozitívny vplyv na mladých ľudí, musíme im pomôcť 
v osobnom vzťahu a kontakte s Pánom prostredníctvom Slova – Ef 6:17-18. 

V. Biblia prešla skúškou času – nebola nikdy prepracovaná, aktualizovaná 
ani opravená, preto by sme mali mať vieru v Bibliu a nikdy o nej 
nepochybovať. 

VI. Potrebujeme čítať celú Bibliu – každý verš v Biblii potrebuje celú Bibliu 
k tomu, aby bol v plnosti vyložený a porozumený.  

ZAMERANIE 

Naša prvá lekcia sa zameriava na to, aby na nás zapôsobila vzácnosťou Božieho slova. Týchto 
šesť bodov, ako úvod do tejto série lekcií, by nás malo zaujať účinnosťou Biblie v živote toľkých 
veriacich v priebehu storočí.  

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 23. lekcia   
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OTÁZKY 

 Ako môžeme prijať, súhlasiť a veriť v Bibliu?  

 Prečo musíme poznať pravdu v Biblii? 

 Ako môžeme aplikovať pravdu v Biblii v našom každodennom kresťanskom živote? 
V cirkvi? 

 Mali by sme veriť absolútne všetkému, čo Biblia hovorí? 

 Prečo musíme byť ustanovení pravdou? 

 Ako môžeme byť ustanovení pravdou? 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Druhý list Timotejovi 3:15-17 
15 A že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v 

Krista Ježiša.  
16 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v 

spravodlivosti,  
17 aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.  

Druhý Petrov list 1:21 
 Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili 

(svätí) ľudia Boží. 

List Hebrejom 1:1-2 
1 Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov,  
2 na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a 

Ním stvoril aj veky. 
 

Výňatky z posluhovania pre prvú lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 
23. lekcia, s. 279 – 280. 

III. POTREBUJEME UPLATNIŤ BIBLICKÉ PRAVDY 

Samotné štúdium a poznanie právd je však nedostatočné. Pravdy musíme uplatniť v našom 
dennom kresťanskom živote a v cirkevnom živote. Pravdy sa nenachádzajú iba v Biblii, ale tiež 
sa vyložili a publikovali v náš prospech. Interpretované pravdy musíme študovať, aby sme ich 
do seba prijali. Následne musíme pravdy prežívať, aby sa stali našou skutočnosťou. Boh „chce, 
aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu“ (1Tim 2:3-4). Byť spasení nestačí, potrebujeme 
úplné poznanie pravdy, kompletné uvedomenie si božských skutočností stelesnených v Slove. 
Toto úplné poznanie pochádza z poznania a prežívania pravdy.   

A. Uplatniť pravdu v našom dennom kresťanskom živote 

Najprv musíme uplatniť pravdu v našom dennom kresťanskom živote. Musíme veriť, že všetko, 
čo Pán povedal, je pre našu skúsenosť. Pokiaľ máme tento pohľad, budeme prežívať Pána podľa 
Jeho slova v našich denných situáciách. Napríklad keď v Evanjeliu podľa Matúša 5:48 čítame: 
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský,“ veríme tomu a môžeme to zakúšať. 
Sme Otcovými deťmi, majúc Otcov božský život a božskú prirodzenosť (1Jn 5:12a; 2Pt 1:4). 
Pretože Otec je dokonalý, môžeme byť dokonalí aj my. Keď postrehneme, že nie sme dokonalí 
ako Otec, môžeme činiť pokánie a bude nám odpustené. Potom môžeme volať na Pána 
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a modlitebne čítať Jeho slovo, aby sme boli posilnení božským životom v Duchu. Takéto 
posilnenie nám umožní vyjadriť Ho v Jeho dokonalom živote. A tak môžeme naplniť slovo 
v Evanjeliu podľa Matúša 5:48.  

Často sa naše skúsenosti nezhodujú so Slovom. Nikdy by sme nemali povedať: „Je to 
v poriadku.“ Ani by sme nemali hovoriť: „Nie je to možné.“ Jednoducho čiňme pokánie 
a vyznajme naše nedostatky, potom volajme na Pána a modlitebne si čítajme Jeho slovo. Pán 
nás spasí a dovolí nám zakúsiť Ho podľa pravdy Slova. 

B. Uplatniť pravdu v cirkevnom živote 

Okrem toho musíme uplatniť pravdu v cirkevnom živote. Mnohí kresťania sa zhromažďujú 
v denomináciách a ich prax nie je podľa pravdy. Neveria, že záležitosti povedané v Biblii sú pre 
naše dnešné praktizovanie. Môžu sa vyhovárať a hovoriť, že sa nedá praktizovať to, čo je v Biblii, 
alebo že to, čo je v Biblii, je pre budúcnosť. Iní môžu nástojiť: „Takto sme to praktizovali stovky 
rokov, prečo by sme to teraz mali meniť?“ 

V súvislosti s Božím slovom nesmieme byť ľahostajní. Čokoľvek Pán povie, musíme to urobiť. 
Musíme uviesť do praxe pravdy, ktoré sú v Biblii zjavené. Napríklad Prvý list Korinťanom 14:26 
hovorí, že keď sa stretneme, všetci by mali niečo povedať, aby sme budovali cirkev. Niektorí sa 
azda vyslovia, že je ťažké rozprávať, a radšej si najmú pastora, aby hovoril za nich. Netrvajme na 
takom neprístojnom postoji. Držme sa pravdy a podľa nej praktizujme. Volajme preto na Pána, 
modlime sa, každé ráno si modlitebne čítajme Slovo, aby nás Pán oživil a osvietil. Keď budeme 
počas dňa praktizovať víťazstvo vo všetkých našich situáciách tým, že sa budeme modliť nad 
slovom, z ktorého sme sa ráno tešili, naše vychutnávanie a zakúšanie Pána v Jeho slove narastie. 
Na konci každého týždňa by sme mali uvažovať, čo sme uvideli a zakúsili zo Slova, a mali by sme 
si niečo pripraviť, čo môžeme pri Pánovom stole povedať. Pán takto získa spôsob, akým môže 
vybudovať cirkev podľa Svojho proroctva v Evanjeliu podľa Matúša 16:18.  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia druhá 

Biblia 

Čítanie z Písma: 2Tim 3:15-17; 2Pt 1:21; 2Sam 23:2; Heb 1:1-2;  
Jn 16:13; 6:63; 5:39; 1Pt 1:23; 2:2; Mt 4:4. 

I. Boh nám ako duchovné dedičstvo zanechal Ducha, ktorého nemôžeme 
vidieť, a Bibliu, ktorú vidieť môžeme; kresťan musí byť vyvážený v oboch 
aspektoch – v Biblii navonok a v Duchu vo vnútri.  

II. Pre poznanie Biblie musí človek trénovať myseľ; a rovnako musí 
uplatňovať ducha – 2 Tim 3:15-17.  

III. Pôvod Biblie:  

A. Písmo je Bohom vdýchnuté; hovorí to o tom, že Sväté písmo nemá pôvod 
v ľudských myšlienkach, ľudských mysliach, ale je to Božie vdýchnutie Jeho 
myšlienok a Jeho slov prostredníctvom Jeho Ducha do autorov a následne z nich 
aj vychádzajú – 2Tim 3:16.  

B. Keďže Sväté písmo je Božie vdýchnutie Jeho slova vychádzajúce z človeka 
prostredníctvom Jeho Ducha, žiadne slovo Biblie nemôže pochádzať z ľudskej 
vôle; ale ľudia boli vedení Duchom a hovorili z Boha – 2Pt 1:21; 2Sam 23:2.  

C. Starý zákon je Božím prehováraním cez prorokov; a Nový zákon je Božím 
prehováraním v Synovi, našom Pánovi Ježišovi – Heb 1:1-2. 

D. Po zostúpení Ducha Jeho učeníci prehovárali a písali to, čo im zjavil Duch; po 
Jeho nanebovstúpení boli všetky knihy Nového zákona, ktoré napísali Jeho 
učeníci, zjavením Ducha a On uznal ich božskú autoritu – Jn 16:13. 

IV. Boh je Duch; Duch je však veľmi abstraktný a je ťažké dotknúť sa Ho alebo 
Mu porozumieť; ale Biblia je stelesnením Ducha – Jn 6:63:  

A. Biblia je stelesnením Boha Ducha; a tiež je vyjadrením Boha Ducha; Boh Duch je 
vyjadrený ako stelesnenie prostredníctvom Biblie – Jn 5:39.  

B. Boh Duch prebýva vo Svojom slove; pri čítaní Biblie sa často dotýkame Boha 
Ducha, lebo Biblia je príbytkom Boha Ducha. 

C. Biblia je prostriedok pre Boha Ducha; všetko, čo Boh pre nás činí, a všetko, čo Boh 
chce, aby sme robili, sa uskutočňuje Jeho slovom – porov. 1Pt 1:23; 2:2; Mt 4:4. 

ZAMERANIE: 

Táto lekcia sa zameriava na to, že musíme byť vyvážení, keď prichádzame k Božiemu slovu. 
Potrebujeme oba aspekty – silného a uplatňovaného ducha a triezvu a čistú myseľ. Boh nám 
dal dve vzácne veci: Ducha Svätého v nás a Svätú Bibliu v našich rukách. Musí sa nás dotknúť, 
že všetky naše skúsenosti s Bohom, Kristom, Duchom a životom sú v jednote s Bibliou ako 
Božím slovom. Tieto dva aspekty nám majú pomôcť, aby sme boli veľmi vyvážení. 

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 1. lekcia, rímske body I. – IV. 

OTÁZKY 

 Prečo musíme byť vyvážení v Duchu vo vnútri a v Biblii navonok? Čo sa stane, keď nie 
sme takto vyvážení? 
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 Čo potrebujeme poznať z Biblie? Prečo?  

 Stručne povedzte pôvod Biblie. 

 Prečo hovoríme, že Biblia je stelesnením Boha?  

 Prečo potrebujeme Bibliu? Aké sú jej funkcie? 

 Ako by sme mali čítať Bibliu?  

 Povedz svojim spoločníkom, čo si získal z tejto lekcie. Ktoré body ťa najviac zaujali?  

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Evanjelium podľa Jána 16:13 
 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám 

od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.  

Evanjelium podľa Jána 6:63 
 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.  

Prvý Petrov list 1:23 
 Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale 

z neporušiteľného semena.  

Prvý Petrov list 2:2 
 Ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli 

na spasenie. 

Evanjelium podľa Matúša 4:4 
 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, 

ktoré vychádza z úst Božích.  

List Rimanom 15:4 
 Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a 

skrze útechu Písem mali nádej. 
 

Výňatky z posluhovania pre 2. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 1. lekcia, 
s.  10 – 13. 

I. DUCH VO VNÚTRI A BIBLIA NAVONOK MUSIA BYŤ VYVÁŽENÉ 

Keď chceme vzdelať človeka duchovne, musíme mu predovšetkým pomôcť poznať Bibliu. 
V posledných dvoch tisícoch rokov všetci kresťania uznávajú, že nikto nemôže skutočne poznať 
Pána bez toho, aby poznal Bibliu. My, ľudské bytosti, nie sme iba duchmi. Napriek tomu, že 
máme ducha, nie sme iba duch, sme aj ľudskou bytosťou. Ak by sme boli iba duchom, potom by 
nám Boh musel dať iba Svojho Ducha, a nie Bibliu. Keďže však nie sme len duchom, musel nám 
tiež dať Bibliu. 

Boh nám ako duchovné dedičstvo zanechal Ducha, ktorého nemôžeme vidieť, a Bibliu, ktorú 
vidieť môžeme. V našom vnútri sa nachádza Duch a mimo nás je Biblia. Kresťania v priebehu 
mnohých storočí môžu skúsenosťami potvrdiť, že správny kresťan má byť vyvážený v oboch 
aspektoch – v Biblii navonok a v Duchu vo vnútri. Tieto dva aspekty musia byť absolútne 
vyvážené. Akákoľvek náklonnosť k jednej strane vyústi do vážnych problémov. Spomedzi 
kresťanov počas histórie sa niektorí nakláňali k Duchu vo vnútri, čo viedlo k veľkým chybám. 
Ešte viac sa ľudia prikláňajú k Biblii. Zdá sa, že nerobia veľa chýb, ale medzi nimi je veľmi vážny 
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stav smrti. Inými slovami, ak by bol Duch iba v nás a Biblia by nebola mimo nás, človek by sa 
ľahko dopustil chýb. Naopak, ak by bola Biblia iba navonok bez Ducha vo vnútri, človek by sa 
stal nesmierne mŕtvym, bez života a bez akejkoľvek vitality. 

Kresťania sa dajú prirovnať k vlaku. Vnútri musí byť palivo, ktoré slúži ako povzbudzujúca sila. 
Vlak potrebuje ešte koľaje zvonku. Pokiaľ je vo vnútri palivo, ale vonku nie sú koľajnice, vlak sa 
nepohne. A ak by sa pohol, nastanú problémy. Avšak, ak by boli len koľajnice, no žiadne palivo 
vo vnútri, vlak môže byť síce na správnej ceste, ale nepohne sa. Preto, aby sa vlak mohol pohnúť 
a urobil to hladko, potrebuje koordináciu dvoch aspektov: vnútorného a vonkajšieho aspektu. 
Navonok musí mať usmernenie koľajníc a vnútorne energiu paliva. 

Z toho dôvodu musíme klásť rovnaký dôraz na Ducha i na Bibliu, nesmieme zanedbať ani jednu 
záležitosť. Nesmieme prehliadať Ducha vo vnútri a nesmieme pohŕdať Bibliou navonok.  

II. POZNAŤ BIBLIU SI VYŽADUJE UPLATŇOVAŤ DUCHA  
A TRÉNING MYSLE 

Duch a Biblia sú dve stránky jednej záležitosti. Podobne existujú aj dve stránky pri poznaní 
Biblie. Skoro všetko, čo Boh vo vesmíre ustanovil, má dve stránky. Napríklad existuje nebo 
a zem, je tu muž a žena, sú tiež dve strany – vnútorná a vonkajšia – a existuje horná časť a dolná 
časť – všetko sú to dve stránky. Pri poznaní Biblie platí to isté. Potrebujeme myseľ a ducha. 
Nikto nemôže dôkladne poznať Bibliu, ak zanedbáva niektorý z týchto aspektov. Pre poznanie 
Biblie musí človek trénovať myseľ a rovnako musí uplatňovať ducha. 

Bratia a sestry, ak chceme skutočne poznať Bibliu, musíme byť vyvážení. Musíme správne 
porozumieť slovám Biblie a správne používať nášho ducha, aby sme pochopili jej duchovný 
význam. Na to, aby sme Bibliu správne čítali, musíme si vytrénovať myseľ a ešte viac 
potrebujeme precvičovať svojho ducha. Trénovať myseľ máme s úmyslom porozumieť Biblii. 
Cvičenie ducha je s účelom dotýkať sa a kontaktovať Bibliu. Jedno je záležitosť mysle, myseľ 
musí Biblii rozumieť. Druhé je záležitosť ducha, duch musí Bibliu kontaktovať. 

Pokiaľ ide o elektrinu, porozumieť jej je jedna vec, ale kontaktovať ju, je už niečo iné. Rozumieť 
elektrine je záležitosť mysle, zatiaľ čo kontaktovať elektrinu je záležitosť tela. Mnohokrát tu 
elektrina je, ale hocijaká doska dokáže telo od nej izolovať. Za takých okolností, hoci myseľ 
človeka elektrine rozumie, jeho telo ju nemôže kontaktovať. Naopak, niektorí ľudia elektrine 
vôbec nerozumejú, ale ich telá sa s ňou dostali do kontaktu. Sú schopní ju kontaktovať, lebo je 
v ich dosahu a nič ich od elektriny neizoluje. Keď sa jej dotknú, prichádzajú s ňou do kontaktu. 
To je dobrá ilustrácia. Náš vzťah k Biblii je rovnaký. Je jedna vec, keď naša myseľ Biblii 
porozumie, ale aby sa jej náš duch dotkol a kontaktoval ju, to je druhá vec. Vaša myseľ azda 
Biblii rozumie, avšak váš duch sa jej zatiaľ nedotkol a nekontaktoval ju. Nesmieme používať iba 
myseľ na pochopenie Biblie, musíme používať aj nášho ducha na jej kontaktovanie. Nestačí 
rozumieť Biblii iba mysľou, musíme ju tiež kontaktovať a dotýkať sa jej spolu s naším duchom. 

Napriek tomu, že potrebujeme Bibliu kontaktovať a dotýkať sa jej duchom, je nevyhnutné 
porozumieť jej mysľou. Musíme si uvedomiť, že dôvodom, prečo chceme mysľou rozumieť 
Biblii, je to, aby náš duch mohol kontaktovať a dotýkať sa jej slov. S istotou vieme povedať, že 
pre nášho ducha je náročné dotýkať sa slov Biblie bez toho, aby najprv prešli porozumením 
mysle. To platí pre slová v Biblii a tiež pre hlásané slovo. Ani slová v tejto kapitole sa nemôžu 
dotknúť vášho ducha prv, ako prejdú cez porozumenie mysle. Dajme tomu, že by som tu 
rozprával po čínsky a nesedel by tu nikto, kto rozumie tomuto jazyku. Do mysle človeka sa 
nedostane nič. Ako môže byť jeho duch dotknutý? Pravdu musíme pochopiť mysľou skôr, ako 
sa dostane do ducha a dotkne sa človeka. Ak si negramotný človek otvorí Bibliu, aby si ju 
prečítal, ako môže byť jeho duch dotknutý? Najprv musí vynaložiť určité úsilie, aby sa naučil 
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čítať svojou mysľou, a až potom sa môže Biblia dotknúť jeho ducha. Musí vedieť identifikovať 
slová v Biblii, až potom sa prečítané slová môžu dotknúť jeho ducha. Keby sme sa modlili hoci 
aj tri hodiny s veľkou inšpiráciou, a pritom by sme nerozumeli slovám Biblie, prečítané vôbec 
nepochopíme a nedotkne sa nás to, pretože slová Biblie sa nedostanú cez našu myseľ. Predtým 
ako začneme čítať Bibliu, musíme venovať veľa času učeniu sa jazyka našou mysľou. Až potom 
sa slová dostanú cez našu myseľ, aby sa dotkli nášho ducha. 

Okrem toho, Biblia sama osebe nie je jednoduchá. Niekto môže poznať každé jedno slovo 
v Biblii, a pritom nepochopí jej význam. V Biblii sa nachádzajú pasáže, ktoré sa nedajú pochopiť 
iba obyčajným čítaním. Biblia má svoje osobité znaky a vlastné základné znalosti. Mnohí ľudia 
s doktorátmi a veľkými vedomosťami otvárajú Bibliu a zisťujú, že hoci poznajú každé slovo, 
nerozumejú jednotlivým pasážam, pretože nerozumejú základným poznatkom alebo 
špeciálnym pojmom tejto knihy. Keďže im nerozumejú, je pre nich zložité povedať, že sa ich 
niečo dotklo. Samozrejme, existujú určité pasáže ako napríklad Evanjelium podľa Jána 3:16, 
ktoré nie sú formulované nijako náročne. Pokiaľ rozumiete slovám, obyčajné čítanie postačí 
mysli, aby porozumela. Avšak v Biblii sa nachádza veľa iných miest, ktoré môžu byť náročné na 
pochopenie. Napríklad sú tam špecifické mená ľudí alebo miest, záležitosť dispenzácie, typy 
a proroctvá. Okrem toho existuje mnoho ďalších záležitostí, ako sú čísla, alegórie a symboly. 
Schopnosť porozumieť týmto špecifickým výrazom a pojmom jednoznačne nepatrí niekomu, kto 
je iba učený alebo nadobudol svetské vzdelanie. 

Môžeme to prirovnať k tej skutočnosti, že aj keď som dostatočne vzdelaný, pri čítaní knihy 
o elektrine budem úplne stratený. Prečítam síce slová, ale neporozumiem ich významu, 
z dôvodu mnohých špecifických pojmov. Na to, aby som porozumel knihe o elektrine, musím si 
najprv naštudovať niektoré súvisiace špeciálne pojmy.   

Na rovnakom princípe môžu byť slová v Biblii dosť bežné, avšak sú veľmi špecifické a obsahujú 
mnoho konkrétnych pojmov. Pokiaľ sme neboli v týchto pojmoch a technických záležitostiach 
správne vyškolení, pri čítaní budeme mať ťažkosti tomu porozumieť. Napríklad Evanjelium 
podľa Jána 1:17 hovorí, že zákon bol daný skrze Mojžiša. „Zákon“ je špeciálny pojem a 
„Mojžiš“ je špeciálne meno. Ani sto doktorandov dohromady by neporozumelo významu týchto 
dvoch pojmov, bez toho, aby poznali ich pôvod. 

Preto, aby mohol spasený človek rozumieť Biblii správne, musí stráviť čas nad špecifickými 
pojmami a formuláciami a musí si vytrénovať myseľ. Po vyškolení sa nám čítanie výrazne 
uľahčí. Keď narazíme na slová ako „zákon“, „Mojžiš“ alebo „prelievanie krvi na odpustenie 
hriechov“, nenastane problém, pretože tieto osobité výrazy už budeme poznať. Len čo ich 
prečítame, ľahko im porozumieme. Slová Biblie bezprostredne prejdú mysľou a dotkne sa ich 
náš duch. Z toho dôvodu vynaložíme teraz veľa času na preskúmanie konkrétnych pojmov 
a formulácií Biblie. Tento aspekt tréningu mysle je prípravou, ktorá nám pomáha uplatňovať 
svojho ducha pri kontaktovaní a dotýkaní sa Biblie.  

  



8 
 

BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia tretia 

Ako máme vychutnávať Bibliu –  
dovoliť slovu Kristovmu bohato v nás prebývať 

Čítanie z Písma: Dt 11:18; Ž 119:47, 130; Iz 59:21; Jer 15:16; Sk 4:31; 5:42;  
Rim 12:2; 2Kor 4:13; Ef 5:18-19; 6:16-19; Kol 3:16; 4:3-4; 1Tim 4:6; 5:17b;  

2Tim 2:15; 3:15-17; 4:2; 1Pt 2:2; Zj 12:11. 

I. Bibliu je potrebné čítať postupne od jej prvej do poslednej strany; takýmto 
čítaním jej lepšie porozumieme – Kol 3:16; 2Tim 3:15; Ž 119:11, 130. 

II. Ďalšia jednoduchá, duchovná a najužitočnejšia metóda čítania Biblie je 
modlitebné čítanie; znamená to, že text Biblie pokladáme za modlitbu 
a pri jeho čítaní sa budeme modliť – Ef 6:17b-18.  

III. Musíme Bibliu tiež študovať, aby sme pochopili hĺbku pravdy v Jeho 
slove – 1Tim 5:17b; 2Tim 2:15: 

A. Musíme čítať a študovať Božie slovo, aby sme spoznali základné biblické fakty.  
B. Aby sme dôkladne študovali Božie slovo, potrebujeme tieto nápomocné materiály: 

1. Potrebujeme dobrý preklad Biblie ako napríklad Recovery Version (Preklad 
obnovy); tento preklad zahŕňa osnovy, poznámky pod čiarou a odkazy. 

2. Posolstvá štúdií života nám ešte viac otvárajú Slovo; vysvetľujú verše v Biblii 
pomocou štúdia života.  

3. K dispozícii sú aj knihy lekcií, ktoré nás postupne učia pravdu krok za krokom; 
napríklad lekcie života a lekcie pravdy. 

C. Musíme vidieť spôsob, ako použiť Štúdium života na štúdium Biblie. 
D. Pravdepodobne bude pre vás príjemnejšie, pokiaľ budete študovať s niekoľkými 

spoločníkmi; modlite sa spolu a navzájom sa povzbudzujte, aby ste sa usilovali 
o pravdu – 2Tim 2:22. 

E. Je pre nás nevyhnutné, aby sme boli konkrétni; zvoľte si konkrétny čas a deň na 
štúdium pravdy; stanovte si, aké materiály pri tom použijete a tempo vášho 
pokroku. 

IV. Je veľmi užitočné zapamätať si niektoré kľúčové verše z Biblie – Ž 119:11; 
Kol 3:16; 1Tim 6:20.  

V. Po naplnení sa Božím slovom musíme prehovárať Slovo ostatným; ak 
chceme byť zdraví, musíme hovoriť – Ef 5:18-19b; Kol 3:16: 

A. Teraz nastal čas, aby Pán vykonal Svoj aktuálny pohyb; každý z nás musí 
v dennom živote prehovárať Krista, pretože dlžíme evanjelium našim priateľom – 
Rim 1:14. 

B. Pavel prikázal Timotejovi, aby bol pohotový zvestovať slovo „vhod-nevhod“ – 
2Tim 4:2; 3:15-17. 

C. Ďalším miestom prehovárania sú stretnutia cirkvi; musíme spoznať, že 
najdôležitejšou časťou našich stretnutí je prorokovanie, to znamená hovoriť za 
Pána, hovoriť Pána a prehovárať ľuďom Pána – 1Kor 14:1, 3 – 4. 

D. Čím viac sme naplnení Božím slovom, tým viac chceme hovoriť a tým viac musíme 
hovoriť; čím viac hovoríme, tým viac sme naplnení v duchu – Ef 5:18-19; 2Kor 
4:13. 

VI. Ďalším spôsobom naplnenia sa Duchom je spievať so Slovom – Ef 5:19. 
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VII. Keď budeme všetky tieto body praktizovať, budeme naplnení Božím 
slovom a ustanovení Božím slovom.  

ZAMERANIE: 

Táto lekcia nám má pomôcť vychutnávať Slovo mnohými spôsobmi. Predovšetkým by sme 
mali vstúpiť do praxe modlitebného čítania patričným a normálnym spôsobom. Potrebujeme 
byť tiež vybavení slovom Božím, aby sme mohli hovoriť evanjelium svojim priateľom 
a príbuzným. 

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 24. lekcia 

OTÁZKY 

 Čo získame, keď čítame Slovo a keď ho čítame modlitbou? 

 Aké máme dostupné materiály, ktoré nám pomáhajú pri štúdiu Slova? 

 Prečo musíme hovoriť slovo Božie? 

 Čo musíme urobiť, aby sme boli ustanovení Slovom? 

 Čo to znamená byť konkrétny, keď študujeme pravdu? 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

List Kolosanom 3:16 
 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa 

žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 

List Efezanom 6:17-18 
17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.  
18 V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom 

vytrvalo a proste za všetkých svätých. 

Druhý list Timotejovi 4:2 
 Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou 

trpezlivosťou a poučovaním. 

List Efezanom 1:17 
 Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v 

poznávaní Jeho. 

Žalmy 119:11 
 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. 

Výňatky z posluhovania pre 3. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 24. lekcia, 
s. 284 – 285, 287 – 292.    

I. ČÍTAŤ SLOVO BOŽIE 

Bibliu je potrebné čítať postupne od jej prvej do poslednej stránky. Takýmto čítaním jej lepšie 
porozumieme (Kol 3:16; 2Tim 3:15; Ž 119:11, 130). Predchádzajúce lekcie vám poskytli 
prehliadku Biblie so sprievodcom. Tento prehľad Biblie a jej šesťdesiatich šiestich kníh vám 
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priniesol pohľad z vtáčej perspektívy. Čím viac budete čítať Bibliu a porovnávať vaše čítanie 
s týmito lekciami, tým viac jej porozumiete. Niektorí z vás si možno zvolia prečítať Starý zákon 
určitou rýchlosťou a Nový zákon inou rýchlosťou. Napríklad keď si prečítate každý deň jednu 
kapitolu z Nového zákona, prečítate ho za deväť mesiacov. Brat Watchman Nee prečítal Nový 
zákon päťdesiatkrát za jeden rok. To sa stalo jeho základom pre Bibliu. Väčšina z nás si 
nedokáže prečítať Nový zákon tak často ako on, ale môžeme si ho prečítať minimálne raz ročne. 
Každý z nás sa musí rozhodnúť, koľko si prečítame každý deň, vyhradíme si na čítanie čas 
a vytvoríme si návyk na čítanie Biblie. 

II. ČÍTAŤ BOŽIE SLOVO MODLITBOU 

Ďalšia jednoduchá, duchovná a najužitočnejšia metóda čítania Biblie je modlitebné čítanie. 
Znamená to, že text Biblie pokladáme za modlitbu a pri jeho čítaní sa budeme modliť. Takto 
nielenže súčasne čítame a modlíme sa, alebo sa modlíme a čítame, čítame a modlíme sa, ale tiež 
bezprostredne vkladáme prečítaný text do slov modlitby, ktorými sa modlíme. Niekedy tento 
text aplikujeme na seba v modlitbe. Čím viac sa venujeme takému čítaniu s modlitbou, tým viac 
sa náš duch povznesie a uvoľní a získame z toho väčší, hlbší a bohatší úžitok.  

Apoštol Pavel povedal, aby sme prijali „... meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou 
modlitbou a prosbou každého času v Duchu“ (Ef 6:17-18, RHP). Keď si takto modlitebne čítame, 
Duch nás vyživí a udržíme si spoločenstvo s Pánom (1Pt 2:2; 1Tim 4:6; 1Jn 1:3). Zatiaľ čo sa 
modlíme, Pán môže cez Svoje slovo odhaliť naše nedostatky, my ich potom vyznáme a On nám 
odpustí a očistí nás (1Jn 1:9). Pomocou Slova sa tiež môžeme modliť za ostatných a za Pánov 
pohyb (1Tim 2:1; Kol 4:3-4). Čítanie Slova s modlitbou je veľmi užitočné.  

III. ŠTUDOVAŤ SLOVO BOŽIE 

Postupným čítaním Biblie nadobudneme šírku Slova. Modlitebným čítaním Biblie sme schopní 
vychutnávať Pána v Jeho slove. Musíme však Bibliu aj študovať, aby sme pochopili hĺbku pravdy 
v Jeho slove (1Tim 5:17b; 2Tim 2:15). 

A. Poznať biblické fakty 

Predtým ako budeme mať spoločenstvo o štúdiu pravdy, musíme sa dotknúť niektorých 
prípravných bodov. Musíme najprv poznať základné biblické fakty. Mali by sme si zapamätať 
názvy všetkých kníh Biblie a ich postupnosť, aby sme vedeli nájsť konkrétne verše. Mali by sme 
poznať podstatu každej knihy, ako sú body v lekciách jedenásť až dvadsaťjeden. Je tiež užitočné 
zapamätať si prvý verš každej knihy, aby sme vedeli, ako sa každá kniha začína. Okrem toho je 
dobré oboznámiť sa s kľúčovými ľuďmi a udalosťami každej knihy, aby sme poznali jej pozadie 
pri študovaní pravdy. Tieto základné fakty by sme si mali osvojiť ešte pred naším 
stredoškolským štúdiom. Ak sme sa ich ešte nenaučili, musíme sa ich doučiť.  

E. Byť konkrétny 

Je pre nás nevyhnutné, aby sme boli konkrétni. Všetko v našom ľudskom živote je konkrétne. 
Slnko vychádza a zapadá v konkrétnom čase. Škola sa začína a končí v konkrétnych časoch 
v konkrétne dni. Odlety a prílety leteckých spoločností dodržiavajú jasne konkrétne letecké 
poriadky. Preto musíte byť konkrétni aj pri študovaní Biblie (Ef 5:16). Zvoľte si konkrétny čas 
a deň na štúdium pravdy. Stanovte si, aké materiály pri tom použijete a tempo vášho pokroku. 
Je nielen rozumné mať spoločníkov na štúdium, ale je tiež dobré povedať vašim starším 
a slúžiacim o vašom pláne študovať, aby vám mohli poradiť. Pokiaľ nadobudnete zo štúdia 
nejaké osvietenie, rozhodne im to povedzte. V prípade akýchkoľvek otázok alebo ťažkostí pri 
štúdiu, majte s nimi o tom spoločenstvo. Pomôže vám to udržať si správny smer.  
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Ak budete konkrétni v hľadaní pravdy, z kroka na krok sa pravdou zostavíte.  

V. PREHOVÁRAŤ BOŽIE SLOVO  

A. Hovoriť slovo v našom dennom živote 

Drahí svätí, teraz sme v Pánovej obnove a verím, že nastal čas, aby Pán vykonal Svoj aktuálny 
pohyb. Každý z nás musí v dennom živote prehovárať Krista našim rodičom, deťom, bratrancom 
a sesterniciam a našim príbuzným. Dlžíme im tak veľa. Skúste si napísať zoznam mien všetkých 
vašich príbuzných. Medzi nimi je spasených možno dvadsať percent a zvyšní sú neveriaci. 
Nezaobídu sa bez vášho prehovárania. Všetci vaši príbuzní potrebujú skutočnú pomoc, ktorú im 
poskytne vaše hovorenie o Kristovi. Nekážte im nábožensky, ale hovorte Krista vaším 
príbuzným živým spôsobom. Prehovorte k vášmu otcovi. Hovorte vašej matke. Hovorte vašej 
tete, ujovi i vášmu bratovi. Aj keď ste vy a váš brat kresťania, musíte aj tak medzi sebou 
rozprávať. Nech rodičia počujú vaše rozhovory. Nehovorte o počítačoch, fyzike alebo 
matematike, ale iba o Kristovi. On je Tým jedinečným pokladom! Hovorte o Ježišovi, Kristovi, 
oživujúcom Duchu, všetko zahŕňajúcom zavŕšenom Trojjedinom Bohu, ktorý prešiel procesom. 
Vaši rodičia to budú s úžasom počúvať. 

Zotrvajte v prehováraní Krista každý deň. Všetky ľudské bytosti dnes potrebujú Krista, a my sa 
k ním musíme ozvať. Hovorte živým, praktickým spôsobom, podľa svojich skúseností s Pánom. 
Prehovárajte v školách, medzi hodinami, vo vašich študijných skupinkách, počas obedňajšej 
prestávky a po škole aspoň päť minút každý deň, päť dní v týždni, štyri týždne v mesiaci. Takto 
môžete hovoriť Krista ostatným aspoň dvadsaťkrát za mesiac (Iz 59:21).  

VII. POTREBA PRAXE 

Na to, aby sme si každé ráno oživili nášho ducha, nám pomôže modlitebne si prečítať dva alebo 
tri verše z Biblie (Ž 119:47; Jer 15:16). Mnoho svätých rado používa Sväté slovo na ranné 
oživenie. Ak to tak praktizujete, môžete si modlitebne prečítať Nový zákon verš po verši asi za 
šesť rokov. Verše, ktorými sa ráno modlíte, si napíšte na kartičku a noste ju so sebou. 
Kedykoľvek sa ocitnete v skľúčenej nálade, premýšľate o zlých myšlienkach alebo ste v pokušení 
urobiť niečo, čo nie je od Pána, vytiahnite si svoju kartičku a modlitebne si prečítajte verše. 
Takto zvíťazíte nad Satanom a on bude musieť od vás odstúpiť (Zj 12:11; 2Kor 10:4-5; Ef 6:16; 
Jk 4:7). Každý večer pred spaním si prečítajte jednu alebo dve kapitoly Nového zákona. Táto 
prax vám umožní začať deň oživením sa Božím slovom, počas dňa prekonávať Božím slovom 
Toho zlého a ukončiť svoj deň s Božím slovom. Celý váš život bude obklopený Božím slovom. 
Vaše rozprávanie bude Božím slovom. Váš život bude naozaj nádherný.  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia  štvrtá 

Spisy Biblie a preklady Biblie 

Čítanie z Písma: Ef 3:9-11; Gn 1:1, 26; Ez 28:15-18; Iz 14:13-14; Gn 3:1-6, 15; Jn 1:29; 10:10; 
2:19; Mt 16:18; Ef 5:32; 2Kor 11:2; Lk 24:14; Jn 1:1; 5:39; Zj 19:13. 

I. Tému Biblie môžeme obsiahnuť iba v štyroch nasledujúcich vetách: Boh 
naplánoval a stvoril, Satan sa vzbúril a zničil, človek padol a bol stratený 
a Kristus vykúpil a vybudoval; v rámci tejto témy existujú štyri osoby: 
Boh, Satan, človek a Kristus – Gn 1:1, 26; Ez 28:15-18; Gn 3:1-6; Jn 1:29; 
10:10; 2:19; Mt 16:18: 

A. Témou Starého zákona je, že Boh stvoril, Satan zničil, človek padol a Boh prisľúbil 
príchod Krista kvôli vykúpeniu.     

B. Témou Nového zákona je Kristus, ktorý prichádza vykúpiť hriešnikov a vybudovať 
cirkev podľa Božieho plánu – Ef 3:9-11. 

II. Ústredná myšlienka Biblie je Kristus a cirkev; Biblia nezjavuje iba 
samotného Krista, taktiež zjavuje nevestu a Telo Kristovo, ktorým je 
cirkev – Ef 5:32: 

A. Ústredná myšlienka Starého zákona – Starý zákon privádza človeka ku Kristovi, 
aby Ním bol človek vykúpený.   

B. Ústredná myšlienka Nového zákona – Nový zákon nám odhaľuje, ako je cirkev 
vykúpená a vybudovaná v Kristovi. 

III. Najlepší spôsob rozdelenia Biblie je podľa duchovnej skúsenosti 
a pozostáva z troch kategórií v Starom a Novom zákone: 

A. Starý zákon: 
1. História: Od knihy Genezis až po Ester je sedemnásť kníh o histórii. 
2. Skúsenosť: Patrí tu päť kníh poézie: Jób, Žalmy, Príslovia, Náreky a Veľpieseň. 
3. Proroctvo: Od Izaiáša po Malachiáša je sedemnásť kníh proroctiev.  

B. Nový zákon: 
1. História: Štyri evanjeliá plus Skutky apoštolov tvoria päť kníh o histórii. 
2. Skúsenosť: Zaraďujeme tu dvadsaťjeden listov, od Listu Rimanom po Júdov 

list. 
3. Proroctvo: Existuje iba jedna kniha proroctva, kniha Zjavenie Jána. 

IV. Väčšia časť Starého zákona bola napísaná v hebrejčine a väčšia časť 
Nového zákona bola napísaná v gréčtine; pre nás je rozhodujúci napísaný 
obsah Biblie, preto je rovnako dôležitý i preklad Biblie: 

A. Septuaginta – Sedemdesiat učencov v Alexandrii v Egypte preložilo celý Starý 
zákon do gréčtiny okolo roku 277 pred Kristom; pretože prekladateľov bolo 
sedemdesiat, tento preklad sa volá Septuaginta. 

B. Vulgáta – Vulgáta bola preložená počas štvrtého storočia v Severnej Afrike; 
pomenovanie Vulgáta znamená obľúbená alebo bežná. 

C. Autorizovaný preklad Biblie kráľa Jakuba – V roku 1611 po Kristovi päťdesiatštyri 
učencov preložilo Starý a Nový zákon do najlepšej anglickej verzie tej doby; 
pretože tento preklad bol riadený kráľom Jakubom I., volá sa Autorizovaný 
preklad.   

D. Revidovaná verzia – Od roku 1870 do roku 1885 okolo sto učencov z Anglicka a 
Ameriky upravilo Autorizovanú verziu a nazvali ju Revidovaná verzia.   
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E. Americká štandardná verzia – Neskôr americkí učenci upravili Revidovanú verziu 
a nazvali ju Americká štandardná verzia. 

F. Mnoho ďalších verzií – Biblia bola preložená do mnohých jazykov a bolo 
napísaných mnoho verzií; Biblia bola preložená do 1946 jazykov a z toho existuje 
asi päťdesiat anglických verzií.     

G. Parafrázované preklady Biblie – Existuje niekoľko verzií Biblie, ktoré sú prevažne 
parafrázované.   

H. Brat Witness Lee a jeho spolupracovníci zhustili to najlepšie zo štúdií Biblie za 
posledných dvetisíc rokov a začlenili to do Prekladu obnovy (The Recovery 
Version): 
1. Presnosť – Text Prekladu obnovy patrí k tým najpresnejším prekladom. 
2. Čitateľnosť – Text Prekladu obnovy patrí k tým prekladom, ktoré sa dajú veľmi 

ľahko čítať.  
3. Osnovy – Preklad obnovy poskytuje osnovu pre každú knihu. 
4. Poznámky pod čiarou – Preklad obnovy obsahuje poznámky pod čiarou, ktoré 

vysvetľujú ťažko zrozumiteľné časti v texte.   
5. Odkazy – Preklad obnovy poskytuje veľa odkazov na okraji strany, aby 

čitateľom pomohli nájsť podporné verše pre ich štúdium. 
6. Posolstvá Štúdia života sú sprievodnou zbierkou študijných pomôcok pre 

Bibliu; táto zbierka posolstiev nám otvára každý verš celej Biblie.   

ZAMERANIE: 

Táto lekcia nám pomáha porozumieť téme a ústrednej myšlienke celej Biblie a ukazuje spôsob 
delenia Biblie podľa duchovnej skúsenosti. V krátkosti hovorí o prekladoch Biblie a o vzácnosti 
Prekladu obnovy. Z našej strany musíme čo najlepšie, zreteľne a inšpiratívne predstaviť 
všetky tieto body. Opäť chceme zdôrazniť, že Božie slovo ako život vychutnávame 
modlitebným čítaním.        

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 3. – 4. lekcia  

OTÁZKY 

 Čo je témou Biblie v Starom a Novom zákone? 

 Čo je ústrednou myšlienkou Biblie? Ako sa Biblia vzťahuje na Krista? 

 Stručne opíšte históriu prekladov Biblie až po prvú anglickú verziu. 

 Vymenujte niektoré preklady Biblie. Ktorý je najlepší? Prečo? 

 Vyhľadajte Druhý list Timotejovi 3:16 v Preklade obnovy Nového zákona a v troch iných 
verziách Biblie. Pozrite sa koľko poznámok pod čiarou a odkazov ponúkajú jednotlivé 
preklady. Porozprávajte sa o výsledkoch. 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Evanjelium podľa Jána 1:29 
 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, 

ktorý sníma hriech sveta.  
 



14 
 

Evanjelium podľa Jána 10:10 
 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v 

hojnej miere!  

List Galaťanom 3:24 
  Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. 

List Hebrejom 8:6, 13 
6  Teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa 

prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami.  
13 Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaranú; a čo je zastarané a prežilo 

sa, je blízke zániku. 

List Efezanom 5:32 
 Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev.  

Druhý list Korinťanom 11:2 
 Lebo horlím za vás horlením Božím; veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás 

ako čistú pannu predstavil Kristovi. 
 

Výňatky z posluhovania pre 4. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 3. lekcia, 
s. 34 – 37.     

I. TÉMA BIBLIE 

Tému Biblie môžeme obsiahnuť iba v štyroch nasledujúcich vetách: Boh naplánoval a stvoril, 
Satan sa vzbúril a zničil, človek padol a bol stratený a Kristus vykúpil a vybudoval. V rámci tejto 
témy existujú štyri osoby: Boh, Satan, človek a Kristus. Celá Biblia hovorí takmer výhradne o 
týchto štyroch osobách. Ku každej z týchto osôb môžeme pridať dve slovesá. Boh naplánoval a 
stvoril. Naplánoval vo večnej minulosti a stvoril v čase. Satan sa vzbúril a zničil. Boh mal Svoj 
plán a stvoril podľa Svojho plánu, ale Satan sa proti Bohu vzbúril a zničil Božie stvorenie. Satan 
sa dokázal iba vzbúriť a zničiť. Tieto dve slovesá zahŕňajú všetko, čo Satan vo vesmíre vykonal. 
Človek padol a bol stratený. Človek padol a v dôsledku toho sa stratil z Božích rúk a z toho, aby 
ho Boh použil. Príbeh človeka v celej Biblii sa dá zhrnúť do týchto dvoch slovies: človek padol a 
bol stratený. Kristus vykúpil a vybudoval. Keď v minulosti kresťania hovorili o Kristovi, hovorili 
iba o vykúpení a záležitosť budovania prehliadali alebo vynechali. My však nesmieme zabudnúť, 
že náš Pán nielen povedal, že Syn Človeka prišiel, aby hľadal a zachránil stratených, ale tiež 
povedal, že Peter bol skalou a On vybuduje Svoju cirkev na tejto skale. Evanjelium podľa Jána 
z jednej strany hovorí, že Kristus „prišiel, aby mali život“. Z druhej strany tiež hovorí, že hoci 
človek môže „zničiť tento chrám“, Kristus ho „vzkriesi“ na tretí deň. Či už je to Pánovo 
uskutočnené vykúpenie alebo príchod Pána Ježiša, aby sa stal životom pre človeka, výsledok je 
pre budovanie cirkvi. Z tohto dôvodu nesmieme poznať iba vykúpenie, musíme tiež vidieť 
budovanie. 

Na začiatku Biblie vidíme zlato, bdélium a drahé kamene, čo sú materiály na stavbu. Na konci 
Biblie vidíme dokončenú stavbu postavenú zo zlata, perál a drahých kameňov. To naznačuje, že 
Boh napokon získa stavbu, ktorá je vybudovaná ako výsledok vykúpenia dokonaného Jeho 
Synom ako Baránkom. Keď teda hovoríme o Kristovi, nemali by sme Ho vidieť iba ako Toho, 
kto nás vykúpil, ale musíme Ho tiež vidieť ako Toho, kto buduje. Prišiel nás vykúpiť a tiež prišiel 
budovať. Dôvodom, prečo Boh stvoril všetko vrátane človeka, je to, aby mal vo vesmíre stavbu. 

Mali by sme mať na pamäti tieto štyri osoby spolu s ich prislúchajúcimi slovesami. Ak to 
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urobíme, budeme rozumieť téme Biblie. Boh podľa Svojho plánu stvoril všetko vrátane človeka. 
Satan sa vo svojej pýche vzbúril proti Bohu, zákerne zničil Božie stvorenie a spôsobil, že človek 
padol a bol stratený. Kristus prišiel vykúpiť človeka a vybudovať ho ako Svoju slávnu cirkev a 
Svoje mystické Telo, aby Boh mohol získať súhrnnú nádobu pre Svoje vyjadrenie. To je téma 
celej Biblie. Teraz sa pozrime na osobitné témy Starého a Nového zákona. 

II. ÚSTREDNÁ MYŠLIENKA BIBLIE 

V kresťanstve existuje mnoho kníh, ktoré vykladajú Bibliu. Väčšina z nich hovorí, že ústrednou 
myšlienkou Biblie je Kristus. Avšak dnes na základe svetla, ktoré sme prijali Jeho milosťou, 
vnímane nedostatočnosť povedať, že ústrednou myšlienkou Biblie je Kristus. Mali by sme 
pamätať na slová apoštola Pavla: „Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na 
cirkev“ (Ef 5:32). Z napísaného preto musíme vysloviť, že ústrednou myšlienkou Biblie je 
Kristus a cirkev. Biblia nezjavuje iba samotného Krista, taktiež zjavuje nevestu a Telo Kristovo, 
ktorým je cirkev.  

Nie je pochýb o tom, že celá Biblia nám ukazuje Krista. Ale zároveň nám ukazuje, že Kristus 
potrebuje cirkev, rovnako ako muž potrebuje ženu. Biblia to od samého začiatku zjavuje 
v predobraze Adama, pre ktorého nebolo dobré žiť osamote. Z Nového zákona vieme, že to 
zobrazuje Krista, ktorý potrebuje nevestu. Preto sa nám na začiatku Biblie zjavuje nielen Adam, 
ale tiež sa odhaľuje, ako bola Eva vytvorená z Adama, aby sa stala jeho nevestou, a ako sa dvaja 
stali jedným. Bol tam Adam i Eva. Apoštol povedal, že ide o veľké tajomstvo, ale hovoril to 
vzhľadom na Krista a cirkev. V Biblii nemôžeme vidieť Krista bez toho, aby sme nevideli cirkev. 
Mnohí hovoria o Izákovi, a pritom zabúdajú na Rebeku. Avšak, bol Izák a bola Rebeka. V Biblii 
vidíme príbeh o Bohu, ktorý kontaktuje človeka prostredníctvom Krista, ale tiež tam badáme 
človeka, ktorý zastáva veľmi dôležité postavenie. Hlavnými postavami v Biblii nie sú len Boh v 
Kristovi, ale tiež človek ako nevesta Boha v Kristovi. Týmto univerzálnym párom je Boh a človek. 
Vo vesmíre je Boh jediným mužom a človek je Jeho náprotivkom. Ak je človek bez Boha, je ako 
vdova. Ak je Boh bez človeka, je ako starý mládenec. Vo vesmíre sa Boh musí zhodovať s 
človekom.  

Z toho dôvodu v prvom obraze Starého zákona pozorujeme príbeh muža, ktorý si hľadá ženu. 
Tento muž zobrazuje Krista a Kristus je stelesnením Boha. Žena predstavuje cirkev a cirkev je 
skupinou ľudí zachránených Bohom z ľudstva, aby boli Ním vybudovaní. V celom Starom 
zákone bol Boh v pozícii manžela pre Svoj ľud. Boh sa správal k Izraelitom ako k Svojej 
manželke. Neskôr prišiel Pán Ježiš. Ján, predchodca Pána Ježiša, Ho nielen vyhlásil za Baránka 
Božieho, ktorý sníma hriech tohto sveta, ale tiež svedčil, že On, ktorý má nevestu, je Ženíchom. 
Ján predstavuje Pána Ježiša nielen ako vykupiteľského Baránka, ale aj ako Ženícha, ktorý má 
nevestu. V listoch apoštol Pavel ďalej hovorí: „Veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som 
vás ako čistú pannu predstavil Kristovi.“ Tiež hovorí, že cirkev je Kristovi, ako bola Eva 
Adamovi. Na konci celej Biblie, v Zjavení Jána, sa oznamuje, že nadišla Baránkova svadba. Je 
napísané, že keď sa zjaví Nový Jeruzalem, bude pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho 
manžela. To je spojenie Boha a človeka. Všetci vykúpení ľudia a Vykupiteľ sa stanú jedno ako 
tajomstvo vesmíru, ktorým je Kristus a cirkev.  

Preto ústrednou postavou celej Biblie je tento tajomný pár. Boh a človek sú jedno rovnako ako 
muž a žena tvoria jedno telo. Muž a žena, ktorí sa stávajú jedným telom, sú predobrazom Boha 
a človeka, ktorí sa stavajú jedným. Kristus je Boh, stávajúci sa jedno s človekom, a cirkev je 
človek, stávajúci sa jedno s Bohom. Boh prichádza v Svojom Synovi Kristovi, aby sa mohol stať 
jedno s človekom. Človek je zbudovaný v Synovi ako Jeho cirkev, aby sa stal jedno s Bohom. 
Táto jednota, tajomné zjednotenie, je Kristus a cirkev, a tiež je to spojenie Boha s človekom. 
Tomu hovoríme ústredná myšlienka Biblie.  
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O ústrednej myšlienke Biblie môžeme rozprávať aj iným spôsobom. Kristus je živé Božie slovo 
a Biblia je napísané Božie slovo. Kristus je živé slovo a Biblia je napísané slovo. Kristus je 
obsahom Biblie a Biblia je vysvetlením Krista. Ak z Biblie odoberieme Krista, Biblia sa stane 
prázdnou knihou, bude ako prázdna nádoba bez svojho obsahu. Zároveň nikto nedokáže dobre 
poznať Krista bez toho, aby poznal Bibliu, pretože Biblia vysvetľuje Krista. Iba vtedy, keď si 
prečítame vysvetlenie v Biblii, môžeme porozumieť a poznať, čím Kristus je. Biblia nám hovorí, 
že všetko Kristovo je vložené do cirkvi a vyjadrené prostredníctvom nej. Ústrednou myšlienkou 
Biblie je teda Kristus a cirkev. Nestačí iba poznať Krista, musíme poznať aj cirkev. Biblia 
ukazuje, že túto univerzálnu ústrednú postavu tvorí hlava a telo. Hlava je Kristus a Telo je cirkev. 
Z tohto dôvodu sú Kristus a cirkev ústrednou myšlienkou Biblie.  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia piata  

Funkcie Biblie 

Čítanie z Písma: Jn 5:39-40; 2Tim 3:15-17; 1Pt 1:23; 2:2; 1Kor 3:2; Mt 4:4. 

I. Prvou funkciou Biblie je svedčiť o Pánovi Ježišovi; Pán Ježiš je 
predmetom a obsahom Biblie; Biblia je vysvetlením a vyjadrením Pána 
Ježiša – Jn 5:39. 

II. Funkciou Biblie pre padlého človeka je učiniť ho múdrym na spasenie; to 
nám odhaľuje, ako Boh zachraňuje ľudí v Kristovi a ako môžu byť ľudia 
zachránení vierou, aby sme spoznali spôsob spasenia – 2Tim 3:15. 

III. Medzi prvú praktickú funkciu Biblie patrí, že nás vedie k znovuzrodeniu – 
1Pt 1:23. 

IV. Po prijatí našej spásy je Božie slovo ako mlieko, ktoré nás vyživí a dá nám 
rast v našom duchovnom živote – 1Pt 2:2; 1Kor 3:2.  

V. Slová Svätého písma sú tiež naším duchovným chlebom života; rovnako 
ako náš fyzický život potrebuje živiny, tak aj náš duchovný život potrebuje 
výživu – Mt 4:4; Jer 15:16; Jób 23:12b; Heb 5:13-14.  

VI. Pre naše zdokonalenie je Biblia prospešná na učenie, pokarhanie, 
nápravu, na vyučovanie v spravodlivosti, aby sme my, ľudia Boží, mohli 
byť dokonalí – 2Tim 3:16-17. 

ZAMERANIE: 

Táto lekcia sa zameriava na to, aby nám pomohla spoznať funkcie Biblie praktickým 
spôsobom. Všetky tieto lekcie nás majú inšpirovať, povzbudiť a pripraviť na to, aby sme sa 
usilovali o Božie slovo, ktoré prináša úžitok. Tiež nás majú pripraviť a vybaviť, aby sme mohli 
čeliť odporu, odpovedať na výzvy, ohlasovať evanjelium a prorokovať kvôli budovaniu cirkvi.     

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie Slovo, 1. lekcia, rímsky bod V. 

OTÁZKY 

 Prečo potrebujeme Bibliu? Aké sú jej funkcie? 

 Ako by sme mali čítať Bibliu? 

 Porozprávajte sa, čím vás táto lekcia obohatila. Čo vás najviac oslovilo?  

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Evanjelium podľa Jána 5:39-40 
39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.  
40 Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.  

Druhý list Korinťanom 13:13 
 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! 

Amen.  
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Evanjelium podľa Jána 1:14, 18 
14  A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na 

slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.  
18  Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) 

známym učinil. 

Izaiáš 9:5  
 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho 

meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 

Evanjelium podľa Jána 10:30 
 Ja a Otec sme jedno.  

Druhý list Korinťanom 3:17 
 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.  
 

Výňatky z posluhovania pre 5. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 1. lekcia, 
s.17 – 19. 

V. FUNKCIE BIBLIE 

A. Svedčí o Pánovi Ježišovi 

Prvou funkciou Biblie je svedčiť o Pánovi Ježišovi (Jn 5:39). Pán Ježiš je predmetom a obsahom 
Biblie. Biblia je vysvetlením a vyjadrením Pána Ježiša. Pán Ježiš je Božím živým Slovom a Biblia 
je Bohom napísaným Slovom. Biblia, Bohom napísané Slovo, musí mať Pána Ježiša, živé Slovo, 
ako svoju skutočnosť. V inakšom prípade pôjde iba o doktrínu a prázdne písmená. Pán Ježiš, 
živé Slovo, musí mať ako Svoje vyjadrenie Bibliu, napísané Slovo. V opačnom prípade je tajomný 
a horko-ťažko Ho spoznáme, je nejasný a neľahko pochopiteľný. Keďže však máme jasné, 
jednoznačné vysvetlenie a zreteľné zjavenie Svätého Písma, môžu ľudia Pána Ježiša prakticky 
poznať a jasne pochopiť. Nielen každá kniha Nového zákona zjavuje Pána Ježiša, ale aj každá 
časť Starého zákona, či už je to (1) Mojžišov zákon, (2) Proroci, alebo (3) Žalmy (to sú tri hlavné 
časti Starého zákona) svedčia a hovoria o Pánovi Ježišovi. Preto, ak chceme poznať Pána Ježiša, 
musíme čítať a rozumieť Biblii.  

B. Činí ľudí múdrymi na spasenie 

Funkcie Biblie majú dva aspekty. Jeden aspekt slúži pre Pána a druhý slúži nám. Na jednej 
strane svedčí o Pánovi Ježišovi a na druhej strane spôsobuje, že prijímame milosť a budujeme 
sa. Prvou funkciou Biblie z našej strany je učiniť nás múdrymi na spasenie (2Tim 3:15). To nám 
odhaľuje, ako Boh zachraňuje ľudí v Kristovi a ako môžu byť ľudia zachránení vierou, aby sme 
spoznali spôsob spasenia.  

C. Vedie ľudí k znovuzrodeniu 

Medzi prvú praktickú funkciu Biblie patrí, že nás vedie k znovuzrodeniu (1Pt 1:23). Biblia je 
Slovo živého Boha a obsahuje život živého Boha. Keď vierou prijímame slovo zo Svätého Písma, 
vchádza do nás ako semeno života, zasieva do nás Boží život, aby sme ho vlastnili a boli 
znovuzrodení.  

D. Je duchovným mliekom pre veriacich 

Po prijatí našej spásy pomerne nedostatočne chápeme duchovné veci. Niektoré časti Svätého 
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Písma sú ako mlieko, ktoré nás vyživia a dajú nám rast v našom duchovnom živote (1Pt 2:2). 
Preto musí novo znovuzrodený veriaci túžiť po slove Biblie, rovnako ako novonarodené deti 
túžia po nevinnom mlieku slova. Inak nemôže jeho duchovný život rásť a bude aj naďalej tým, 
kto je dieťaťom v Kristovi (1Kor 3:1-2). 

E. Je chlebom života pre veriacich 

Slová Svätého Písma sú tiež naším duchovným chlebom života (Mt 4:4). Rovnako ako náš 
fyzický život potrebuje živiny, tak aj náš duchovný život potrebuje výživu. Náš duchovný život 
sa zaopatruje živinami vďaka slovám Biblie. Na to, aby sme boli pred Bohom živými a silnými, 
nemôžeme sa spoliehať len na chlieb, ale na každé slovo, čiže na slová Biblie, ktoré vychádzajú 
z Božích úst. Musíme brať Božie slovo ako jedlo a jesť ho (Jer 15:16), dokonca považovať slovo 
Biblie za dôležitejšie ako naše jedlo (Jób 23:12b, RHP). V opačnom prípade náš duchovný život 
nemôže rásť. Musíme dovoliť, aby sme uplatňovali naše schopnosti pri chápaní slov Biblie 
a porozumeli sme slovám, ktoré sa ťažko vykladajú. Potom budeme vedieť jesť aj tuhé jedlo ako 
tí, ktorí sú zrelí (Heb 5:13-14). Inak náš duchovný život nebude dostatočne silný. 

F. Činí veriacich dokonalými 

Učenia Biblie nám dávajú trpezlivosť, útechu a nádej (Rim 15:4). Mnohí kresťania upadli do 
trápenia a chorôb. Keďže to nedokážu vydržať, cítia sa zarmútene a beznádejne, ale keď si 
prečítajú časť alebo vetu z Biblie, v ich srdciach vzíde trvalá sila alebo načerpajú nevýslovnú 
útechu, čím získajú nádej, ktorá je nad ich očakávania. Biblia tiež zaznamenáva mnoho vecí, 
ktoré nás varujú, že môžeme byť napomenutí, máme byť na pozore a neopakovať 
predchádzajúce chyby (1Kor 10:11). Po našom znovuzrodení je Biblia takto prospešná na učenie, 
pokarhanie, nápravu, na vyučovanie v spravodlivosti, aby sme my, ľudia Boží, mohli byť 
dokonalí (2Tim 3:16-17).  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia  šiesta 

Dôkaz toho, že Biblia je slovo Božie 

Čítanie z Písma: Iz 55:11; Ef 2:1-6; Ž 119:103; Jób 23:12; 26:7; 38:14;  
Iz 40:22; Jer 33:22. 

I. Logický dôkaz:  

A. Autorstvo – Existujú iba tri knihy nárokujúce si božské autorstvo – Biblia, Korán 
a Kniha Mormónova; Biblia uvádza viac ako dvetisíckrát, že je hovorená Pánom 
Bohom; takto okamžite vyradíme všetky ostatné knihy.   

B. Morálny charakter – Jedine Biblia má najvyššiu úroveň morálnosti; tento 
štandard prevyšuje štandard akejkoľvek inej knihy na zemi.     

C. Obsah – Iba Biblia nám hovorí o Bohu, Jeho zámere, Jeho dôvode na stvorenie, 
o človeku, probléme človeka, riešení tohto problému a osude stvorenia a človeka.    

D. Dostupnosť – Biblia je pre ľudí ľahko dostupná. Bola preložená do približne 
dvetisíc jazykov.    

II. Dokončenie ako dôkaz:  

A. Autori – Spôsob, akým bola Biblia dokončená, dokazuje, že je to Slovo Božie;  skoro 
1 600 rokov trvalo pokiaľ sa Biblia dokončila a napísalo ju viac ako štyridsať ľudí. 

B. Ivinpanin, slávny ruský matematik, vedel, že každý znak v hebrejčine predstavuje 
číslo; sčítal čísla každého slova v Starom zákone a zistil, že súčet každého slova je 
deliteľný siedmimi; jedine Boh mohol spôsobiť, že Biblia bola napísaná takýmto 
spôsobom. 

C. Pravdivosť – Pravdivosť Biblie rovnako dokazuje, že Biblia je Božím slovom.   
D. Dokonalý zákon – Dokonalosť zákona taktiež dokazuje, že Biblia je Božím slovom; 

v celej ľudskej histórii neexistuje krajina, ktorá by niekedy uzákonila také dobré 
zákony, aké sú stanovené v Biblii.   

III. Proroctvá sú najsilnejším dôkazom o autenticite Biblie ako Božieho slova:  

A. O Kristovi – O Kristovi existuje veľa proroctiev; okrem Kristovho druhého 
príchodu sa všetky ostatné proroctvá týkajúce sa Krista naplnili približne pred 
dvetisíc rokmi.   

B. Čo sa týka Izraela – Napísalo sa veľa proroctiev týkajúcich sa Izraelitov 
a izraelského národa, mnohé z nich sa naplnili a niektoré sa ešte naplnia.    

C. Čo sa týka Týru – Okolo roku 600 pred Kristom Pán prorokoval v Ezechielovi 26 
o tomto meste; naplnenie tohto proroctva sa udialo v troch štádiách, začalo sa v 
roku 587 pred Kristom a skončilo sa o niekoľko storočí neskôr.     

D. Čo sa týka Sidónu – Pán prorokoval v Ezechielovi 28 o Sidóne; historicky bolo toto 
mesto zmietané vojnami; takto sa naplnilo proroctvo v Ezechielovi.       

E. O Babylone – Pán prorokoval v Izaiášovi 13 o Babylone, že to bude tak, ako keď 
Boh zvrhol Sodomu a Gomoru, už nikdy nebude obývané; nebude osídlené po 
všetky generácie; to platí dodnes.     

IV. Na zemi neexistuje žiadna iná kniha, ktorá dokáže pozitívne zmeniť ľudí 
tak dramaticky, ako to dokáže Biblia; iba Biblia dispozične mení ľudí 
pozitívnym spôsobom – Ef 2:1-6; Iz 55:11: 

A. V hlásaní evanjelia – Kdekoľvek prišlo evanjelium, tí so zlomeným srdcom boli 
vyliečení, opilci sa stali triezvymi, márnotratní synovia a dcéry sa vrátili domov 
a zlí ľudia sa otočili k Bohu. 
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B. Žiadne iné knihy nie sú také účinné pri zmene života a správania. 
C. V zvýšení citlivosti svedomia – Biblia má moc meniť ľudské životy vzdelávaním 

svedomia podľa Boha – Jn 15:22. 

V. Dôkaz lásky ľudí k Biblii – Kresťania Bibliu milujú; niektorí ju milujú 
natoľko, že by pre ňu aj zomreli – Ž 119:103; Jób 23:12b: 

A. Prenasledovanie Rímskou ríšou – Cisári Rímskej ríše sa počas tristo rokov od 
Pánovho prebývania na zemi snažili zničiť Bibliu a každého, kto si ju čítal a veril 
v ňu.   

B. Prenasledovanie rímskokatolíckou cirkvou – Rímskokatolícka cirkev tiež začala 
prenasledovať tých, ktorí čítali Bibliu; ľudia milovali Bibliu viac ako vlastné životy; 
mali by sme si Bibliu naozaj ceniť, pokiaľ ju môžeme slobodne čítať. 

VI. Vedecký dôkaz – Biblia je z hľadiska vedy správna: 

A. Guľatá a rotujúca Zem – Pred viac ako päťsto rokmi sa všeobecne verilo, že Zem 
je plochá; pred viac ako 2 500 rokmi Biblia odhalila, že Zem je guľatá – Jób 26:7; 
38:14; Iz 40:22.  

B. Neobmedzený počet hviezd – Jeremiáš 33:22 hovorí: „Ako nemožno spočítať 
vojsko nebies (hviezdy).“  

VII. Dôkaz o histórii židovského národa – História židovského národa 
rovnako dokazuje, že Biblia je slovom Božím; pretože Biblia a Boží ľud sú 
navzájom prepojené, ich dnešná história a existencia nám dokazujú, že 
Biblia je skutočne Božie slovo:   

A. Vyvolení Bohom 
B. Stali sa veľkým národom 
C. Viedli ich sudcovia 
D. Vrchol ich skúseností 
E. Úpadok 
F. Boli pohadzovaní sem a tam 
G. Obnovenie chrámu a mesta Jeruzalema 
H. Pán k nim prichádza prvýkrát 
I. Zničenie chrámu a mesta; Izraeliti sa znovu rozptýlili 
J. Zachovali sa ako jeden ľud 
K. Obnovenie Izraelského národa 

VIII. Dôkaz o nezničiteľnosti Biblie – V priebehu dejín ľudstva neexistovala 
kniha, ktorá bola napádaná rovnako ako Biblia; každý útok zlyhal, 
nikomu sa nepodarilo ju zničiť.    

IX. Dôkaz o jej šírení počas prenasledovania – Šírenie Biblie počas 
prenasledovania dokazuje, že Biblia je Božie slovo: 

A. Príklad toho, ako bola Biblia schovaná v stoličke. 
B. Príklad toho, ako bola Biblia zapečená v bochníku chleba. 

X. Dôkaz Pánovými slovami a slovami ostatných autorov Biblie – Môžeme 
použiť to, čo bolo napísané v Novom zákone, aby sme dokázali, že Starý 
zákon je Božím slovom.   

XI. Dôkaz starovekými dokumentmi – máme k dispozícii staroveké rukopisy, 
dokumenty a listy, ktoré potvrdzujú, že Biblia, ktorú máme dnes, je 
správna:  
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A. Tri hlavné staroveké rukopisy – Codex Vaticanus alebo Vatikánsky kódex je 
uložený vo Vatikánskej knižnici vo Vatikáne v Taliansku; Codex Sinaiticus alebo 
Sinajský kódex prepisovali na viac ako sto ovčích koží, pravdepodobne v štvrtom 
storočí; Codex Alexandrinus alebo Alexandrijský kódex je uschovaný v Národnej 
knižnici Britského múzea.    

B. Knihy a listy prvých veriacich – Porovnávaním starovekých rukopisov, listov 
a kníh starovekých veriacich môžeme spoznať, že dnešná Biblia je rovnaká ako 
staroveká Biblia. 

XII. Archeologický dôkaz:  

A. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora – Zvitky od Mŕtveho mora boli objavené 
v roku 1947; boli uložené v jedenástich jaskyniach severozápadne od Mŕtveho 
mora, dvadsaťštyri kilometrov od Jeruzalema; odhaduje sa, že zvitky od Mŕtveho 
mora prepísali v roku 100 pred Kristom. 

B. Objavenie hlinených tabuliek – Sedemnásťtisíc hlinených tabuliek, datovaných od 
roku 2300 do 2500 pred Kristom, bolo nájdených v severnej časti Sýrie; tieto 
hlinené tabuľky zaznamenali históriu ľudstva už od roku 2900 pred Kristom. 

C. Objavenie Ninive – Ninive bolo zničené počas vojny; na tisíce rokov toto mesto 
síce pochoval piesok, ale nakoniec ho objavili v minulom storočí; archeológovia 
našli spisy týkajúce sa mnohých vecí zaznamenaných v Biblii, ktoré ešte neboli 
zaznamenané v dejepisných knihách. 

ZAMERANIE: 

Táto lekcia sa zameriava na to, aby nás pripravila na akýkoľvek odpor a útok týkajúci sa 
pravosti Biblie. Na tomto mieste chceme predstaviť dvanásť dôkazov, aby nám pomohli 
posilniť našu vieru a dôveru v to, že Biblia je skutočne Božie slovo. Tieto dôkazy by sa mali 
pastiersky postarať o naše duše, aby sa potvrdilo a utvrdilo, že Biblia obstála v každej skúške 
a je skutočne Božím slovom.        

ČÍTANIE:   

Biblia – Božie slovo, 5. – 6. lekcia  

OTÁZKY 

 Pomocou argumentov z tejto lekcie spoločne dokážte, že Biblia je slovo Božie. 

 Ako nám dejiny židovského národa dokazujú, že Biblia je Božie slovo? 

 Bola niekedy Biblia úplne zničená? 

 Prečo ľudia natoľko milovali Bibliu, že boli ochotní riskovať svoje životy tým, že ju 
ukrývali doma? 

 Aký mali vzťah autori Biblie k predchádzajúcim autorom? Čo nám to hovorí? 

 Ako vieme, že je dnešná Biblia presná? 

 Precvičujte sa, ako by ste dokázali, že Biblia je inšpirovaná Bohom. 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Jób 26:7 
 On rozprestrel sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím.  
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Jeremiáš 33:22 
 Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím 

potomstvo môjho služobníka Dávida i lévijcov, ktorí mi slúžia.  

Izaiáš 45:18 
 Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju, 

On ju založil; - nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie: Ja som 
Hospodin, a nieto iného.  

Evanjelium podľa Jána 15:22 
 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku 

pre svoj hriech.  

Izaiáš 55:11 
 Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale 

vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.  

Žalm 119:103 
 Aké sladké sú Tvoje reči mojim ďasnám a nad med mojim ústam!  

Jób 23:12 
 Neodchýlim sa od príkazu Jeho úst, vo svojej hrudi uschovávam slová Jeho úst.  
 

Výňatky z posluhovania pre 6. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 5. lekcia, 
s. 62 – 65, 69 – 70.    

Ako kresťania veríme, že Biblia je Slovo Božie dané človeku. Celá Biblia robí tri veci: zjavuje 
Boha, odhaľuje človeka a odokrýva Krista. Najprv zjavuje, že Boh, ktorý nás požehnáva, je 
milujúci, spravodlivý a verný. Ďalej odhaľuje, že človek nie je nič, nemá nič a nemôže nič robiť. 
Človek je naplnený hriechom, a preto je dobrý len na ukrižovanie a anulovanie. Napokon 
odokrýva Krista, skryté tajomstvo, ako Spasiteľa, život, zaopatrenie života a ako všetko pre 
padlého človeka. Človek sa môže navrátiť k Bohu skrze vieru a prijatím Krista, aby bol Bohom 
naplnený a vyjadroval Boha ako jeden súhrnný človek. 

Neveríme pre nejaké viditeľné dôkazy, ale veríme vďaka živému dotyku s Bohom Duchom 
modlením sa Slovom v našom duchu. Hoci nepotrebujeme žiadny viditeľný dôkaz na to, aby 
sme verili, stále je dobré poznať niekoľko zásadných faktov. Je to prospešné pre nás a pre našich 
priateľov. Nikdy však nezabúdajte, že ľudia veria duchom, nie mysľou. V mysli sú pochybnosti, 
ale v duchu je viera (pozri poznámku pod čiarou 2 v 2Kor 4:13, RCV). 

Táto a nasledujúca lekcia sú založené na čínskej knihe Is the Bible Inspired by God? (Je Biblia 
inšpirovaná Bohom?) od Y. L. Chang, vydaná Taiwan Gospel Book Room v roku 1982. 

I. LOGICKÝ DÔKAZ  

Keďže vo vesmíre je Boh, ktorý stvoril človeka, musí sa chcieť človeku zjaviť. On je veľmi veľký 
a človek je veľmi malý. Aký je pre Neho najlepší spôsob, ako sa zjaviť človeku? Musí použiť 
spôsob, akým človek komunikuje – hovorenie a písanie. Preto musí na zemi existovať kniha, 
prostredníctvom ktorej Boh môže komunikovať s človekom. Na celom svete je veľmi veľa kníh. 
Ktorá je však Božou knihou pre človeka? Ako spoznáme, že to je tá pravá kniha? Božia kniha by 
mala spĺňať nasledujúce predpoklady: 

A. Malo by sa v nej hovoriť, že autorom je Boh. 
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B. Mala by mať najvyššiu úroveň morálnosti. 

C. Mala by hovoriť o Bohu, Jeho zámere, Jeho dôvode pre stvorenie, o človeku, probléme 
človeka, riešení problému človeka a osude stvorenia a človeka. 

D. Mala by byť dostupná všetkým ľuďom, všetkým rasám a rečiam, ľuďom či už sú bohatí alebo 
chudobní, vznešení či nízkeho pôvodu, vzdelaní alebo nevzdelaní. 

A. Autorstvo 

Zvážme teraz všetky knihy, ktoré sú na svete. Existujú iba tri knihy nárokujúce si božské 
autorstvo – Biblia, Korán a Kniha Mormónova. Biblia uvádza viac ako dvetisíckrát, že je 
hovorená Pánom Bohom. Takto okamžite vyradíme všetky ostatné knihy.  

B. Morálny charakter 

Čo môžeme povedať o morálnom charaktere týchto troch kníh? Morálka v Koráne je príliš nízka. 
Jeho nebo je plné žiadostivosti a padlého tela. Boh by nikdy nemohol napísať knihu s toľkou 
nemravnosťou a nemorálnosťou. Vzhľadom na morálny charakter aj Kniha Mormónova je 
podpriemerná. Mužom hovorí, že keď prídu do neba, budú mať veľa žien, a propaguje 
polygamiu na zemi. Jedine Biblia má najvyššiu úroveň morálnosti. Nedovoľuje rozvod. 
Manželstvá rozvedených ľudí sa považujú za cudzoložstvo (Mt 19:3-9). Biblia neskôr uvádza, že 
aj žiadostivosť srdca sa rovná cudzoložstvu (Mt 5:28). Tento štandard prevyšuje štandard 
akejkoľvek inej knihy na zemi. Taktiež učí ľudí, že majú odpúšťať zo srdca (Mt 18:35) a milovať 
ich nepriateľov (Mt 5:44). Nenávisť odsudzuje ako vraždu (Mt 5:22; 1Jn 3:15). Všetky knihy 
o etike sa zaoberajú vonkajším správaním, ale iba Biblia sa zaoberá srdcom, aby sa 
vyprodukoval morálny život.  

C. Obsah 

Iba Biblia nám hovorí o Bohu, Jeho zámere, Jeho dôvode na stvorenie, o človeku, probléme 
človeka, riešení tohto problému a osude stvorenia a človeka. Týmto záležitostiam sa budeme 
venovať v nadchádzajúcich lekciách. 

D. Dostupnosť 

Biblia je pre ľudí ľahko dostupná. Bola preložená do približne dvetisíc jazykov. V roku 1989 sa 
rozoslalo šesťsto miliónov Biblií svetovej populácii, vtedajším 5,5 miliardám. Do desiatich 
rokoch presiahne počet rozoslaných Biblií počet obyvateľov sveta. To znamená, že väčšina ľudí 
na zemi bude mať možnosť prečítať si Bibliu. 

Ako môžete vidieť, existuje iba jedna kniha, ktorá je kvalifikovaná na to, aby bola Božou knihou 
pre človeka, a to je Biblia. Všetky ostatné knihy nevyhovujú testu, pretože nie sú napísané 
Bohom, aby sa zjavil človeku. Vskutku Ho chválime, že nám dal Bibliu a my sme ju mohli nájsť. 
Musíme si ju veľmi ceniť a vidieť Boha zjaveného v Biblii!  

II. DOKONČENIE AKO DÔKAZ  

A. Autoria 

Spôsob, akým bola Biblia dokončená, dokazuje, že je to Slovo Božie. Nenapísal ju Boh v nebi 
a nezoslal ju dole k človeku a ani Bibliu nenapísal iba jeden človek. Skoro 1 600 rokov trvalo 
pokiaľ sa Biblia dokončila a napísalo ju viac ako štyridsať ľudí. 
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Mnohí autori Biblie pochádzali z rôznych prostredí. Dávid a Šalamún boli kráľmi. Daniel bol 
správca a Ezdráš kňaz. Mojžiš bol generál, architekt a vládca, ktorý sa stal pastierom. Pavel bol 
právnik. Matúš bol vyberač daní a Peter s Jánom boli rybári. 

Autori sa od seba odlišovali svojimi profesiami, vzdelaním, charakterom, pohľadom, kultúrou 
a zvykmi. Písali na Sinajskej púšti, na vrchoch dobrej zeme, v Jeruzalemskom chráme, vo väzení 
v Ríme, v škole v Betleheme, pri rieke v Babylone, na ostrove Patmos, v Perzskom paláci a na 
mnohých ďalších miestach. 

Ako dokázalo viac ako štyridsať ľudí na rôznych miestach z rôznych prostredí napísať za 1 600 
rokov jednu knihu bez toho, aby navzájom nesúvisela a bola bezvýsledná? Existuje snáď iná 
kniha takto napísaná? Zostaviť Websterov slovník trvalo tridsaťšesť rokov. Možno ide o druhý 
najdlhší čas potrebný na dokončenie jednej knihy. Musel to byť teda Duch Boží, ktorý viedol 
týchto štyridsiatich autorov, aby za 1 600 rokov napísali jednu knihu, ktorá má ústrednú 
myšlienku, začiatok, rozvitie a záver. Musí to byť teda Božia kniha. 

Predstavte si, že by ste požiadali štyridsiatich doktorov z rôznych krajín, aby za 1 600 rokov 
napísali jednu knihu o medicíne. Neskorší autori by pravdepodobne vyradili skoršie napísané 
texty. Bolo by ťažké nájsť súdržnú tému alebo odvodiť nejaký praktický úžitok. A to nehovoríme 
o knihe, ktorá by sa zaoberala počítačmi.    

IV. DÔKAZ Z JEJ MOCI 

Na zemi neexistuje žiadna iná kniha, ktorá dokáže pozitívne zmeniť ľudí tak dramaticky, ako to 
dokáže Biblia. Vedecké knihy nedokážu zlepšiť ľudskú povahu, práve naopak, niektoré vedecké 
pokroky, ako je výroba moderných zbraní, uľahčujú ničenie a nie zlepšovanie ľudstva. Jazykové 
knihy, namiesto toho, aby vyzdvihovali charakter čitateľov, ich môžu urobiť pyšnými. Iba Biblia 
dispozične mení ľudí pozitívnym spôsobom.  

A. V hlásaní evanjelia 

Biblia nabáda kresťanov, aby učili všetky národy. Evanjelium sa musí hlásať aj do tých 
najodľahlejších častí zeme. Veľa kresťanov, aj napriek mnohým nepriazňam, vykonáva toto 
poslanie. Priniesli evanjelium do Jeruzalema, Judska, Samárie, Malej Ázie, Európy, Afriky, 
Ameriky, Ázie a na odľahlé ostrovy. Kdekoľvek prišlo evanjelium, tí so zlomeným srdcom boli 
vyliečení, opilci sa stali triezvymi, márnotratní synovia a dcéry sa vrátili domov a zlí ľudia sa 
otočili k Bohu. Niektorí si nevážili svoj život a boli umučení za Pána. Aká iná kniha má takúto 
moc meniť ľudské životy?  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO  

Lekcia siedma 

Kľúčové témy Biblie (1) 
Trojjediný Boh, Kristus, Duch Svätý a Kristov kríž 

Čítanie z Písma: Kol 1:17-18; 1 Kor 8:4; Mt 28:19; Jn 14:9-10, 16 – 17, 20, 23; 2Kor 13:14;  
1Kor 15:45; Mt 1:16, 21, 23; Kol 1:15; Sk 1:8; Jn 15:26; Ga 3:13; 6:14; 1Pt 2:24. 

I. Boh – Boh je tou najdôležitejšou vecou zjavenou v Biblii, pretože je 
začiatkom všetkých vecí; všetko vo vesmíre vzniklo z Neho a začalo sa 
Ním, preto by sme mali poznať najprv Jeho – Gn 1:1: 

A. V Starom aj Novom zákone je mnoho pasáží, ktoré jasne a definitívne uvádzajú, 
že Boh je iba jeden – 1Kor 8:4; Iz 45:5: 
1. Elohim – ide o prvé božské meno použité v Biblii na zjavenie Boha a znamená 

verný, mocný – Gn 1:1.  
2. Meno Hospodin je druhý dôležitý božský názov použitý v Biblii na zjavenie 

Boha; znamená samostatne a navždy existujúceho Ja Som, Ja Som, ktorý bol, 
ktorý je a ktorý prichádza – Ex 3:14. 

B. Biblia zjavuje, že Boh je Trojjediný; Boh je jedinečne jeden a Jeho meno je 
Hospodin; avšak tento Boh je Trojjediný – On je Otec, Syn a Duch – Mt 28:19; 
2Kor 13:14: 
1. Hoci Otec, Syn a Duch sú traja, meno je pritom jedno – Mt 28:19 
2. Sväté písmo jasne zjavuje, že všetci traja – Otec, Syn a Duch – sú Boh – 1Pt 

1:2; Ef 1:17; Heb 1:8; Jn 1:1; Rim 9:5; Sk 5:3-4.  
3. Otec je večný, Syn je večný a Duch je tiež večný – Iz 9:6; Heb 1:12; 7:3; Heb 

9:14. 
4. Traja – Otec, Syn a Duch – sú veční a existujú súbežne (koexistujú) – Jn 14:16-

17; Ef 3:14-17; 2Kor 13:14. 
5. Vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Trojice nie je len o tom, že koexistujú, 

oni dokonca navzájom prebývajú jeden v druhom (koinherujú) – Jn 14:9-10; 
6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lk 4:1. 

6. Rovnako ako sú dieťa a mocný Boh jedno, tak aj Syn a večný Otec sú jedno;  
Syn je Otec večnosti; sú jedno – Iz 9:6; 1Kor 15:45b. 

7. Celý Trojjediný Boh je preto trojjediný, aby sa udeľoval do nás; je Trojjediný 
pre naše potešenie a zakúšanie – 2Kor 13:14.    

II. Kristus – Kristus je témou a centrom Biblie a tiež jej hlavným obsahom od 
začiatku až po koniec Biblie:  

A. Ježiš a Kristus sú mená dané od Boha; keď ľudia zistili, že je Boh, nazvali Ho 
Emanuel, čo znamená Boh s nami – Mt 1:21, 16, 23. 

B. Kristove mená: 
1. Kristus – Kristus, vzťahuje sa na Pomazaného od Boha, hovorí o Pánovom 

poslaní – Mt 16:16; Sk 2:33. 
2. Syn živého Boha – Syn sa odvoláva na Druhého Božej Trojice, hovorí o Jeho 

osobe. Jeho poslaním je uskutočniť Boží večný zámer prostredníctvom Jeho 
ukrižovania, vzkriesenia, nanebovstúpenia a druhého príchodu, zatiaľ čo Jeho 
osoba stelesňuje Otca a zavŕšuje sa v Duchu pre úplné vyjadrenie Trojjediného 
Boha.      

C. Osoba Krista:  
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1. Boh – List Rimanom 9:5 jednoducho a dôrazne vyhlasuje, že Kristus je Boh, 
ktorý je nad všetkým, je úplný Boh požehnaný naveky.  

2. Boží Syn – Kristus je tiež Božím Synom, to znamená Boh Syn – Jn 20:31. 
3. Človek – Kristus nie je len Boh, je aj človek; je úplným Bohom, ktorý sa stal 

pravým a dokonalým človekom – 1Tim 2:5. 
4. Stvoriteľ – Heb 1:10 odhaľuje, že On je Stvoriteľ. 
5. Prvorodený zo všetkého stvorenia – Kristus je tiež stvorením, dokonca 

prvorodeným medzi všetkým stvorením – Kol 1:13, 15. 
D. Kristovo dielo – Keď Boh pomazal Krista, aby sa stal Božím pomazaným na 

naplnenie Jeho večného zámeru, už uskutočnil a ešte uskutoční nasledujúce 
úžasné veci: 
1. Prvá úžasná vec, ktorú Kristus urobil, bolo stvorenie nebies a zeme, všetkých 

vecí a človeka – Heb 1:10. 
2. Ako druhú nádhernú vec uskutočnil to, že sa ako Boh stal telom – Jn 1:14; Rim 

8:3. 
3. Jeho tretia úžasná vec bola, že bol ukrižovaný na kríži, aby uskutočnil 

vykúpenie v Božom večnom pláne.  
4. Štvrtá úžasnú vec bola Jeho vzkriesenie, ktoré uskutočnil pre naše 

ospravedlnenie, vzkriesenie a znovuzrodenie – Jn 10:17-18; Rim 4:24-25; Ef 
2:5-6. 

5. Potom ako vstal Kristus z mŕtvych, vystúpil na nebesia; to je piata úžasná vec 
Ním vykonaná – Ef 4:8; 2:6. 

6. Kristus po Svojom nanebovstúpení pokračoval v uskutočňovaní Svojho 
nebeského posluhovania – Mt 26:28; Heb 8:6, 1 – 2; 4:14; 7:24-26; 1Jn 2:1-2.  

7. Keď Kristus dokončí Svoje nebeské posluhovanie, znova príde – 1Tes 4:16-17; 
Rim 11:26. 

8. Po tom, ako Kristus pri Svojom príchode vyčistí zem, nastolí tisícročné 
kráľovstvo, kde bude vládnuť so Svojimi víťaznými veriacimi tisíc rokov – Zj 
20:4, 6.  

9. Na konci tisícročného kráľovstva Kristus bude centrom večnosti v Novom 
Jeruzaleme v nadchádzajúcom novom nebi a novej zemi – Zj 21:23. 

III. Duch Svätý  

A. Vo svätej Trojici, Duch Svätý, ktorý je Duchom Božím, sa uvádza ako posledný, 
z čoho vyplýva, že je konečným vyjadrením Trojjediného Boha – Mt 28:19. 

B. Duch Svätý je Trojjediný Boh, ktorý vstupuje do Svojich veriacich; keď do nás 
vstupuje, vstupujú do nás Otec a Syn – Jn 14:16-17, 23. 

C. On je všetko zahŕňajúcim a zavŕšeným Duchom, ako konečné vyjadrenie 
Trojjediného Boha ako Ducha Božieho, Ducha Hospodinovho, Ducha Svätého, 
Ducha Ježiša, Ducha Krista, Ducha Ježiša Krista, Ducha života, oživujúceho 
Ducha a Ducha a siedmich Duchov – Gn 1:2; 2:7; Lk 1:35; Sk 16:7; Rim 8:9, 2; Flp 
1:19; 1Kor 15:45b; Jn 7:39; Zj 1:4.  

D. V Novom zákone vidíme dva aspekty Ducha Svätého: je v nás Duch života, ktorý 
je Duchom Božím vo Svojej podstate, a nad nami je Duchom moci, ktorý je pre 
nás ekonomickým Duchom Božím – Jn 14:7; Sk 1:8.  

E. Dielo Ducha Svätého – Duch Svätý pre nás vykonal a stále robí mnoho úžasných 
vecí, aby nás úplne priviedol do Božej ekonómie.    

IV. Kristov kríž  

A. V Starom zákone Boh v rozsudkoch zákona prorokoval, že Kristus bude visieť na 
dreve, teda bude zavesený na kríži – Dt 21:23; Ga 3:13. 
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B. Krátko pred tým, ako Pána vydali na smrť rímskemu vladárovi, Rímska ríša 
zaviedla ukrižovanie ako formu popravy pre tých najhorších ľudí; preto, keď sa 
židia snažili zabiť Pána, ukrižovali Ho rukami rímskeho vladára – Jn 19:15; 
Dt 22:24.  

C. Kristus bol ukrižovaný od deviatej hodiny ráno až do tretej hodiny popoludní, teda 
dokopy šesť hodín – Mk 15:25; Mt 27:45. 

D. Kristus na kríži vykonal jedenásť záležitostí; vďaka Jeho mnohým skutkom sa 
môžeme podieľať na Božej ekonómii.  

E. Apoštol Pavel, ktorý bol získaný Kristom, sa nevychvaľoval v ničom, iba 
v Kristovom kríži – Ga 6:14. 

ZAMERANIE: 

Cieľom tejto lekcie je ukázať veriacim, že kľúčové témy Biblie zjavujú Boha ako Toho, ktorý 
naplánoval, Krista ako Toho, ktorý uskutočnil, a Ducha, ktorý uplatňuje. Duch nás prináša do 
skutočnosti toho, kým Boh je, čo Kristus uskutočnil na kríži a čím Kristus prešiel, získal 
a dosiahol. Táto lekcia musí na nás urobiť dojem, že Boh je Trojjediný kvôli tomu, aby sa 
udeľoval do človeka a vyprodukoval a vybudoval Telo Kristovo. Tiež nám ukazuje, že dnešné 
Kristovo nebeské posluhovanie má uskutočniť Jeho ekonómiu v nás a prostredníctvom 
veriacich.           

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 7. lekcia.  

OTÁZKY 

 Navzájom sa porozprávajte o tomto jedinečnom pravdivom Bohu.  

 Koľko Kristových mien poznáte? Vymenujte ich.  

 Aký je rozdiel medzi Kristom ako naším Veľkňazom a Kristom ako naším Advokátom? 

 V Liste Galaťanom 6:14 Pavel hovorí: „Aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom 
nášho Pána Ježiša Krista.“ Prečo o tom hovorí? 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Izaiáš 45:5 
 Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma 

nepoznal.  

Evanjelium podľa Matúša 28:19 
 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha 

Svätého.  

Prvý list Timotejovi 2:5 
 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus.  

Evanjelium podľa Jána 7:37-39 
37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a 

napije sa.  
38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. (RHP) 
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39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch totiž ešte nebol 
(daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený. (NT) 

List Galaťanom 6:14 
 Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, 

ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu.  
 

Výňatky z posluhovania pre 7. Lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 7. lekcia, 
s. 87 – 90, 97 – 99.   

C. Hospodin – samostatne a stále existujúci Ja Som 

V knihe Exodus 3:14 Boh povedal, že je „SOM, KTORÝ SOM.“ Boh tu jednoducho hovorí 
Mojžišovi, že Jeho meno je Hospodin. Meno Hospodin je druhý dôležitý božský názov použitý 
v Biblii na zjavenie Boha. Znamená samostatne a navždy existujúceho Ja Som, Ja Som, ktorý 
bol, ktorý je a ktorý prichádza. To naznačuje, že On je Ja Som a okrem Neho nič nie je. Iba On 
je a On je Tým, kto existuje sám, a je navždy existujúci Ja Som, ktorý bol, ktorý je a ktorý 
prichádza. Preto všetko v celom vesmíre je márnosť a vlastne to nie je. Iba Boh je, iba On existuje 
navždy a iba On je skutočnosť. Boh je všetkým pre ľudí, ktorých stvoril a ktorí Mu patria. 
Čokoľvek potrebujú, On tým je.  

D. Trojjediný Boh 

Biblia zjavuje, že Boh je Trojjediný. Toto zjavenie má nesmiernu dôležitosť. Boh je jedinečne 
jeden a Jeho meno je Hospodin, avšak tento Boh je Trojjediný – On je Otec, Syn a Duch. Je to 
tajomstvo, vlastne je to tajomstvo tajomstiev. 

1. Záležitosť Otca, Syna a Ducha 

Pán v Evanjeliu podľa Matúša 28:19 hovorí: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, 
krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Pán tu jasne hovorí o troch – Otec, Syn a Duch. 
Ale keď hovorí o mene Otca, Syna a Ducha, meno použité v originálnom texte je v jednotnom 
čísle. Znamená to, že hoci Otec, Syn a Duch sú traja, meno je pritom jedno. Je to naozaj tajomné 
– jedno meno pre Troch. Týmto sa samozrejme myslí výraz tri-jeden alebo trojjediný.  

E. Dôvod, prečo je Boh Trojjediný 

V Druhom liste Korinťanom 13:14 sa hovorí: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a 
účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami!“ Dozvedáme sa tu, že Trojjediný Boh sa do nás 
udeľuje. Tým, že máme spoločenstvo Ducha Svätého, sa tešíme z Kristovej milosti, ktorá 
vychádza z Božej lásky. Celý Trojjediný Boh je pre naše potešenie a zakúšanie. 

Boh je Trojjediný Boh. Jeden, jedinečný Boh má aspekt troch – Otca, Syna a Ducha. Otec, Syn 
a Duch sú všetci Boh a sú veční, súbežne existujú, navzájom prebývajú a sú neoddeliteľní. Pre 
veriacich je Otec zdrojom, Syn vyjadrením a Duch je Boh, ktorý ich dosahuje a vstupuje do nich. 
Trojjediný Boh sa takto udeľuje do ich bytosti, aby bol ich životom, potešením a úplným 
zaopatrením. 

D. Čo sa uskutočnilo na kríži 

Kristus na kríži vykonal jedenásť záležitostí. Vďaka Jeho mnohým skutkom sa môžeme podieľať 
na Božej ekonómii. 

Prvá vec, ktorú Kristus vykonal na kríži, bolo znášanie rôznych hriechov našich vonkajších 
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skutkov, teda hriechov, ktoré sme my osobne vykonali, aby sme mohli byť spasení a prešli zo 
smrti do života (1Pt 2:24). 

V rovnaký čas Kristus na kríži odstránil hriech v našej vnútornej prirodzenosti, to znamená 
hriech zdedený narodením, aby sme mohli byť zachránení z našej hriešnej prirodzenosti (Heb 
9:26). 

Kristus na kríži znášal naše vonkajšie hriechy a odstránil náš vnútorný hriech, prijímajúc 
zlorečenstvo, ktoré sme podľa Božieho zákona mali prijať my vinou nášho pádu a hriechu (Ga 
3:13).  

Kristus sa na kríži neporátal len s naším dvojitým hriechom, ale tiež ukrižoval nášho hriešneho 
starého človeka, aby už telo hriechu nemalo žiadny účinok a neboli sme už viac otrokmi hriechu 
(Rim 6:6). 

Keďže bol náš starý človek ukrižovaný s Kristom, naše „ja“ je s Ním tiež ukrižované (Ga 2:20). 

Nielenže Kristus na kríži ukrižoval nášho starého človeka, ale ukrižoval aj naše padlé telo s jeho 
vášňami a žiadosťami. V tomto verši sa píše, že my, ktorí sme z Krista, sme ukrižovali telo 
s vášňami a žiadosťami. Môžeme to urobiť na základe toho, že Pán ukrižoval naše padlé telo na 
kríži (Ga 5:24).  

Kristus na kríži zničil diabla, ktorý má moc smrti, a oslobodil nás z otroctva smrti (Heb 2:14-
15). 

Pretože Kristus zničil diabla, ktorý má moc smrti, zjavne ho Pán aj odsúdil a porátal sa s ním, 
so starým hadom, ktorý otrávil ľudstvo, aby všetci, ktorí veria v Krista mohli mať Boží večný 
život a mohli prejsť zo smrti do života. To je zobrazené Mojžišovým vyzdvihnutím hada na púšti, 
ktorý priviedol Izraelitov zo smrti do života (Jn 3:14-15). 

Kristus na kríži zničil Satana diabla a v rovnakom čase ukrižoval svet organizovaný 
Satanom, ktorý sa pridŕžal Satana, čím spôsobil, že svet stratil svoju uzurpujúcu moc voči tým, 
ktorí uverili v Krista (Ga 6:14). 

Na kríži Kristus zrušil starozákonný zákon prikázaní, ktoré rozdeľovali židov od pohanov, 
zjednotil ich a stvoril z nich v Sebe jedného nového človeka, ktorým je cirkev (Ef 2:14-15).  

Kristus sa na kríži neporátal len so všetkými vyššie uvedenými negatívnymi vecami pre Boha 
a pre nás, ale prostredníctvom Svojej smrti na kríži uvoľnil v Sebe do nás božský život, aby sme 
sa mohli stať Jeho mnohými údmi, ktorí zostavujú Jeho Telo (Jn 12:24). 

ZHRNUTIE 

Boh je Ten, ktorý všetko naplánoval. Kristus je Ten, ktorý to uskutočnil. Duch je Ten, ktorý to 
aplikuje. Duch nám prináša skutočnosť toho, čím Boh je, čo Kristus uskutočnil na kríži a čím 
Kristus prešiel, získal a dosiahol. Osoba a dielo Trojjediného Boha nás oslobodila od všetkých 
negatívnych vecí vo vesmíre a udeľuje do nás samého Trojjediného Boha. To sú štyri 
najdôležitejšie veci zjavené v Biblii. Keď vidíme, veríme a prijmeme pravdu, ktorá sa týka Boha, 
Krista, Ducha Svätého a Kristovho kríža, sme oslobodení, aby sme Ho mohli vychutnávať. Aké 
úžasné!   
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO  

Lekcia ôsma 

Kľúčové témy Biblie – človek a spása 

Čítanie z Písma:  Zj 13:8; Gn 3:15; 1Jn 3:8; Ga 3:16; 1Pt 1:2; 1Kor 3:6-7;  
Rim 12:2; Zj 14:15; Flp 3:21; 1Jn 1:2; Heb 7:16; 1Tim 6:12; Mt 28:19; Jn 3:5-6;  

2Kor 3:18; Rim 8:5-11; Rim 15:16.  

I. Človek:  

A. Stvorenie človeka:  
1. Človek vlastní nielen najvyšší stvorený život, ale bol aj učinený na Boží obraz 

a podľa Božej podoby; obraz sa vzťahuje na vnútorné časti a podoba sa 
vzťahuje na vonkajšie telo, ktoré zostavuje hmotného človeka – Gn 1:26-27: 
a. Božím hlavným zámerom pri stvorení človeka, súhrnného človeka, je 

vyjadrovať Boha – v. 26-27. 
b. Vláda zahŕňa viac ako len autoritu; vláda znamená mať kráľovstvo ako 

oblasť, v ktorej vykonávame autoritu.    
2. Boh bezprostredne po stvorení človeka nevložil doňho božský život; namiesto 

toho mu dal slobodnú vôľu; preto postavil človeka pred strom života, aby 
človek uplatnil túto vôľu pri výbere prijatia Jeho ako život – 2:9. 

B. Pád človeka:  
1. Potom ako Boh stvoril človeka, umiestnil ho pred strom života; avšak predtým, 

než človek strom života kontaktoval, Satan využil príležitosť, aby prišiel k 
človeku prvý a pokúšal človeka s úmyslom kontaktovať strom poznania dobra 
a zla a spôsobil, že s ním mal človek nezákonný zväzok. To bol prvý krok 
ľudského pádu. 
a. Príčina  

(1) Človek cez pokúšanie Satana pochyboval o Božom slove a Jeho srdci.  
(2) Ďalšou príčinou ľudského pádu bolo, že žena prebrala vedenie – Gn 

3:2-3, 6. 
b. Prvý krok v procese pádu spočíval v tom, že človek zlyhal v použití svojho 

ducha; druhým krokom bolo uplatňovanie duše a tretím krokom bola 
činnosť tela – 3:2, 3, 6. 

c. Výsledok – Adamovým priestupkom vstúpil do sveta hriech a smrť zas 
skrze hriech; smrť vládne nad všetkými ľuďmi; preto v Adamovi všetci 
zomrú – Rim 5:14; 1Kor 15:22. 

2. Diabol sa zapríčinil o to, aby človek ešte viac padol – Kain priniesol Bohu obetu 
na základe vlastnej predstavy, začal žiarliť a zabil svojho brata, vytvoril si 
vlastné náboženstvo a jeho potomkovia vytvorili kultúru bez Boha – Gn 4:11-
14, 17 – 22. 

3. Potom nepriateľ urobil ďalší krok a spôsobil, že človek padol ešte hlbšie; Boží 
synovia, padlí anjeli, sa oženili s ľudskými dcérami; z tohto nelegálneho 
manželstva sa vyprodukovalo padlé telo; tento pád vyústil do tej skutočnosti, 
že Duch Svätý sa stiahol od človeka a úplne zomrelo každé telo okrem Nóacha 
a jeho rodiny – Gn 6:3; 7:21. 

4. Štvrtý krok pádu človeka podnieteného Satanom bol otvorenou kolektívnou 
vzburou proti Bohu a Jeho autorite; keď človek dosiahol štvrtý krok pádu, 
padol na samotné dno, takže ani Boh nemohol urobiť nič pre to, aby obnovil 
padlé pokolenie – 11:3-4.  
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II. Spása:  

A. Boh dopredu naplánoval a ustanovil vykúpenie; preto ešte predtým, ako prišlo 
vykúpenie, Boh ho v Starom zákone prisľúbil mnohokrát, jasne predpovedajúc 
rôzne aspekty Svojho vykúpenia:  
1. Keď človek zhrešil a padol, Boh okamžite prišiel k nemu s prísľubom 

o príchode semena ženy (Kristus), ktoré rozmliaždi Satanovi hlavu – Gn 3:15. 
2. Kristus nie je iba semenom ženy, ale tiež semenom Abraháma, ako je to 

zobrazené Izákom – Gn 13:15; 17:8; Ga 3:16. 
B. Úplná spása Trojjediného Boha pozostáva z mnohých vecí v troch štádiách:  

1. Prvé, počiatočné štádium, je štádium znovuzrodenia; do tohto štádia 
patrí vykúpenie, posvätenie (pozičné), ospravedlnenie, zmierenie a znovuzro-
denie – Rim 3:24-26; 1Pt 1:2; 1Kor 6:11; Jn 3:3-6.  

2. Druhé štádium spásy, štádium vo vývoji, je štádiom premeny; toto štádium je 
zložené z oslobodenia od hriechu, posvätenia (predovšetkým dispozičného), 
rastu v živote, premeny, budovania a dozrievania – Rim 6:6-7; 7:16-20; 8:2; 
6:19, 22; 1Kor 3:6-7; 2Kor 3:6, 17 – 18; Rim 12:2; Ef 4:23; 1Pt 2:5; Ef 2:22; Zj 
14:15. 

3. Tretie štádium, dokončené štádium, je štádiom zavŕšenia; do tohto štádia 
zaraďujeme vykúpenie (premena) nášho tela, pripodobnenie sa Pánovi, 
oslávenie, zdedenie Božieho kráľovstva, účasť na Kristovom kráľovstve 
a najvyššie Pánovo potešenie – Rim 8:23; Flp 3:21; Rim 8:29-30; 2Tim 2:12; 
Zj 20:4, 6; 2:26-27; 12:5.   

ZAMERANIE: 

Zameraním v tejto lekcii je zopakovať a pripomenúť si vzácnosť človeka v Božom stvorení ako 
nádoby, ktorá je stvorená na Boží obraz a podľa Jeho podoby so slobodnou voľbou. Stvorenie 
človeka s troma jeho časťami chceme ilustrovať trojrozmerne a tiež chceme rovnako ukázať 
účinky pádu na našu bytosť v jej troch častiach. Musíme si tiež živo a prakticky zopakovať 
proces štyroch pádov človeka a Božiu spásu. Táto lekcia nás pripraví na kázanie evanjelia 
a hovorenie Pána našim priateľom.          

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 8. lekcia, rímske body I. a II. 

OTÁZKY 

 Čím ľudské bytosti zaujímajú osobité miesto medzi Božím stvorením? 

 Aké boli štyri kroky pádu a čo spôsobil každý krok? Aký bol stav človeka po páde? 

 Aký prísľub dal Boh padlému človeku? 

 Aké sú tri štádiá spásy? Uveďte príklad ku každému štádiu. 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Genezis 1:26-27 
26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad 

morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a 
nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.  

27 Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.  
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Genezis 2:9 
 Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na 

jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. 

Genezis 3:15 
 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti 

rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.  

List Rimanom 5:10, 12 
10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, 

o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?!  
12 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla 

na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. 

Evanjelium podľa Jána 3:36 
 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží 

zostáva na ňom.  
 

Výňatky z posluhovania pre 8. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 8. lekcia, 
s. 102 – 104, 109 – 111.  

A. Stvorenie človeka 

1. Človek je stvorený na Boží obraz a podľa Jeho podoby 

Človek vlastní nielen najvyšší stvorený život, ale bol aj učinený na Boží obraz a podľa Božej 
podoby (Gn 1:26-27). Okrem človeka sa žiadne iné stvorenie nepodobá Bohu v obraze či podobe. 
Človek zastáva najvyššie miesto v Božom stvorení a je stvorený na Boží obraz a podľa Jeho 
podoby. V Božom stvorení je človek najlepšou nádobou Bohom pripravenou pre Jeho plán. Boh 
vo Svojom pláne ustanovil, aby človek vlastnil Jeho život s cieľom byť bratom Jeho Syna. Z toho 
dôvodu vo stvorení učinil človeka na Svoj obraz a podľa Svojej podoby.  

Obraz sa vzťahuje na vnútorné časti ako myseľ, emócie a vôľa. Ľudská myseľ, emócie a vôľa, 
ktoré tvoria nehmotného človeka, boli stvorené podľa Božieho obrazu. Preto sa ľudské funkcie 
myslenia, názorov a lásky podobajú tým Božím. 

Boží obraz sa tiež vzťahuje na charakteristické znaky Jeho vlastností. Najprednejšie z Božích 
vlastností prejavených v človeku sú láska, svetlo, svätosť a spravodlivosť. Keď Boh stvoril 
človeka, stvoril ho na Svoj obraz, podľa vlastností Svojich cností, aby Ho mohol človek týmito 
cnosťami vyjadrovať. Preto má človek túžbu po láske, svetle, svätosti a spravodlivosti a tieto 
cnosti sa niekedy prejavia v jeho správaní. To, čo človek má, je však iba obraz, nie je to 
skutočnosť. Musí prijať Boha ako svoj život a obsah a potom Božia láska, svetlo, svätosť 
a spravodlivosť naplnia a obohatia ľudské cnosti lásky, svetla, svätosti a spravodlivosti, aby sa 
stali skutočnosťou. 

Podoba sa vzťahuje na vonkajšie telo, ktoré zostavuje hmotného človeka. Ľudské vonkajšie telo 
bolo stvorené podľa Božej podoby. Boh má Svoju podobu. Predtým ako sa Boh vtelil do človeka, 
často sa zjavoval ľuďom v Starom zákone v podobe človeka (Gn 18:2, 16 – 17; Sdc 13:9-10, 17 – 
19). Podoba človeka je podoba Boha, pretože človek bol stvorený podľa Jeho podoby. 

B. Pád človeka 

Potom ako Boh stvoril človeka, umiestnil ho pred strom života, aby mohol tento strom 
kontaktovať a prijať Boží nestvorený život. Avšak predtým, než človek strom života kontaktoval 
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a pripojil sa k Bohu v živote, Satan využil príležitosť, aby prišiel k človeku prvý. Pokúšal človeka 
s úmyslom kontaktovať strom poznania dobra a zla a spôsobil, že s ním mal človek nezákonný 
zväzok. To bol prvý krok ľudského pádu.  

Podľa záznamov v Genezis 3 až 11 ľudstvo prešlo štyrmi krokmi pádu. Prvý je pád Adama, ktorý 
je zaznamenaný v tretej kapitole; druhý je pád Kaina opísaný v štvrtej kapitole. Tretí krok 
spočíva v páde skazenej a zvrhlej generácie pred potopou, zaznamenanej v šiestej kapitole, a 
štvrtý je pád celého ľudského pokolenia, ktoré kolektívne povstalo proti Bohu, čo je zaznačené 
v jedenástej kapitole. Tieto štyri kroky pádu nasledovali jeden za druhým. V týchto štyroch 
krokoch Satanova rafinovanosť vyšla v plnej miere na povrch.  

II. SPÁSA

Boh vo Svojom večnom zámere naplánoval stvoriť všetky veci a človek mal Jeho večný zámer 
naplniť. Navyše, podľa Jeho predvídania a prezieravosti, keď vopred vedel o ľudskom páde, 
naplánoval človeka po páde vykúpiť. Božie vykúpenie nebolo dodatkom k Jeho pôvodnému 
zámeru ani následnou snahou napraviť problém, ale bolo naplánované a pripravené už od 
začiatku. V Božom večnom zámere Boh vopred ustanovil, že Kristus po páde človeka uskutoční 
vykúpenie. Preto bol Kristus, z Božieho pohľadu, zabitý už od založenia sveta (Zj 13:8).  

A. Boží prísľub

Boh dopredu naplánoval a ustanovil vykúpenie. Preto ešte predtým, ako prišlo vykúpenie, Boh 
ho v Starom zákone prisľúbil mnohokrát, jasne predpovedajúc rôzne aspekty Svojho vykúpenia. 

B. Spása v troch štádiách

1. Počiatočné štádium

Úplná spása Trojjediného Boha pozostáva z mnohých vecí v troch štádiách. Prvé, počiatočné 
štádium, je štádium znovuzrodenia. Do tohto štádia patrí vykúpenie, posvätenie (pozičné – 1Pt 
1:2; 1Kor 6:11), ospravedlnenie, zmierenie a znovuzrodenie. V tomto štádiu nás Boh 
ospravedlnil Kristovým vykúpením (Rim 3:24-26) a znovuzrodil nás v našom duchu Svojím 
životom prostredníctvom Svojho Ducha (Jn 3:3-6). Takto sme prijali Božiu večnú spásu (Heb 
5:9) a Jeho večný život (Jn 3:15) a stali sa Jeho deťmi (Jn 1:12-13), ktoré nezahynú na veky (Jn 
10:28-29). Táto počiatočná spása nás zachránila od Božieho odsúdenia a večného zatratenia (Jn 
3:18, 16).  

2. Štádium vo vývoji

Druhé štádium spásy, štádium vo vývoji, je štádiom premeny. Toto štádium je zložené 
z oslobodenia od hriechu, posvätenia (predovšetkým dispozičného – Rim 6:19, 22), rastu 
v živote, premeny, budovania a dozrievania. V tomto štádiu nás Boh oslobodzuje spod nadvlády 
prebývajúceho hriechu – zákona hriechu a smrti – zákonom Ducha života prostredníctvom 
účinnosti Kristovej smrti, ktorá v nás subjektívne pôsobí (Rim 6:6-7; 7:16-20; 8:2). Posväcuje 
nás Svojím Svätým Duchom (Rim 15:16), Svojou svätou prirodzenosťou a disciplínou (Heb 
12:10) a Svojím súdom vo Svojom vlastnom dome (1Pt 4:17). Spôsobuje, že rastieme v Jeho 
živote (1Kor 3:6-7) a premieňa nás obnovovaním vnútorných častí našej duše oživujúcim 
Duchom (2Kor 3:6, 17 – 18; Rim 12:2; Ef 4:23) pomocou pôsobenia všetkých vecí (Rim 8:28). 
Buduje nás spolu na duchovný domov kvôli Jeho prebývaniu (1Pt 2:5; Ef 2:22) a v Jeho živote 
dozrievame (Zj 14:15) pre naplnenie Jeho úplnej spásy. Takto sme vyslobodení z moci hriechu, 
sveta, padlého tela, nášho ja, duše (prirodzeného života) a individualizmu, a spejeme do zrelosti 
v božskom živote pre naplnenie Božieho večného zámeru.  
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3. Dokončené štádium

Tretie štádium, dokončené štádium, je štádiom zavŕšenia. Do tohto štádia 
zaraďujeme vykúpenie (premena) nášho tela, pripodobnenie sa Pánovi, oslávenie, zdedenie 
Božieho kráľovstva, účasť na Kristovom kráľovstve a najvyššie Pánovo potešenie. V tomto 
štádiu Boh vykúpi naše padnuté a znečistené telo (Rim 8:23) tým, že ho premení na telo 
Kristovej slávy (Flp 3:21). Pripodobní nás k slávnemu obrazu Svojho prvorodeného Syna (Rim 
8:29), aby sme sa Mu stali úplne a absolútne podobnými v našom obnovenom duchu, 
premenenej duši a premenenom tele. Ďalej nás oslávi (Rim 8:30), ponorí nás do Svojej slávy 
(Heb 2:10), aby sme mohli vstúpiť do Jeho nebeského kráľovstva (2Tim 4:18; 2Pt 1:11), do 
ktorého nás povolal (1Tes 2:12). Spôsobí, že zdedíme Jeho kráľovstvo ako najvyšší podiel Jeho 
požehnania (Jk 2:5; Ga 5:21), dokonca budeme kraľovať s Kristom, aby sme boli Jeho 
spolukráľmi a podieľali sa na Jeho kraľovaní nad národmi (2Tim 2:12; Zj 20:4, 6; 2:26-27; 12:5) 
a zdieľali Jeho kráľovskú radosť v Jeho božskej vláde (Mt 25:21, 23).  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO  

Lekcia deviata 

Kľúčové témy Biblie – večný život a veriaci 

Čítanie z Písma: Ef 4:18; Heb 7:16; 2Tim 1:10; Jn 3:16, 36; 1Jn 1:2; 1Tim 6:12; Rim 6:23; Ef 
4:12, 16; Mt 28:19; Jn 1:12-13; 3:5-6; Rim 8:29-30; Jn 15:16. 

I. Večný život:  

A. Večný život je Boží nestvorený život, nezničiteľný život a neporušiteľný život – Ef 
4:18; Heb 7:16; 2Tim 1:10:  
1. Večný život je život, ktorý nie je len nekonečný, ale je večný v čase 

a prirodzenosti – Jn 3:16, 36; 1Jn 1:2. 
2. Byť znovuzrodený znamená jednoducho prijať Boha ako náš život, prijať život, 

ktorý je božský, život iný ako náš ľudský – Jn 1:12-13. 
3. Večný život je život, ktorý je v Božom Synovi a ktorý je Božím Synom – 1Jn 

5:11-12; 1:2; Jn 14:6 
B. Apoštol Pavel nás poveril tým, aby sme sa zmocnili večného života – 1Tim 6:12:  

1. Nový zákon učí, že večný život má tri štádiá, ktoré sú v troch obdobiach – v 
prítomnom období, období cirkvi; v prichádzajúcom období, období 
kráľovstva; a v období večnosti, v novom nebi a v novej zemi s Novým 
Jeruzalemom ako centrom: 
a. V prvom období, období cirkvi, sme večný život prijali; takto sa stáva naším 

životom a my sa z neho tešíme a žijeme ním; v cirkevnom období je to 
záležitosť prijímania večného života – Rim 6:23; Jn 3:16.  

b. Ale v ďalšom období, v období kráľovstva, večný život nie je pre ľudí, aby 
ho prijímali, ale preto, aby doň vstúpili – Mt 25:46. 

c. Potom v období večnosti, čiže v novom nebi a v novej zemi s Novým 
Jeruzalemom ako centrom, bude napokon večný život zavŕšeným darom 
pre všetkých vykúpených Božích ľudí, aby vyjadrovali Trojjediného Boha 
na večnosť – Zj 21:2.  

2. Je to práve týmto večným životom a vo večnom živote, že sú veriaci zrodení; 
večný život je rozhodujúci na vyprodukovanie veriacich a budovanie 
organického Tela Kristovho – Ef 4:12, 16.  

II. Veriaci:  

A. Veriaci sú znovuzrodení vo svojom duchu prostredníctvom Ducha božským 
životom, ktorým je Kristus, aby boli Božími deťmi, majúc božskú prirodzenosť, 
a boli údmi Krista v zjednotení božského života – Jn 3:5-6; Kol 3:4a; Jn 1:12-
13; 2Pt 1:4b; Rim 12:5. 

B. Veriaci boli pokrstení do Trojjediného Boha, aby mali organické spojenie 
s Trojjediným Bohom, ktorý prešiel procesom – Mt 28:19; Rim 6:3; 1Kor 12:13; 
Ga 3:27. 

C. Hoci veriaci boli znovuzrodení v duchu, ich duša a telo zostávajú staré a musia byť 
zachránení Pánovým životom – Rim 5:10: 
1. Veriaci sú dispozične posväcovaní Duchom – Rim 15:16; 6:19, 22. 
2. Veriaci sú obnovení v mysli a premenení v duši – Rim 12:2; 2Kor 3:18. 
3. Veriaci sú pripodobnení k obrazu prvorodeného Syna Božieho – Rim 8:29.  
4. Napokon budú veriaci oslávení v tele v sláve Trojjediného Boha, ktorý prešiel 

procesom – Rim 8:30, 17 – 18.  
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D. Veriaci majú fungovať ako Kristove ratolesti vo viniči, v organizme Trojjediného 
Boha, aby vyjadrovali Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, v prinášaní 
ovocia kvôli nárastu Krista – Jn 15:1-5, 8, 16. 

ZAMERANIE: 

Cieľom tejto lekcie je zopakovať si dôležité záležitosti a kľúčové témy vzhľadom na život 
a veriacich, a zároveň to pre nás bude prehľadom právd, ktoré nás pripravia na ohlasovanie 
evanjelia a vedenia ľudí ku Kristovi. Všetci potrebujeme mať ohľadom týchto vecí svieže 
porozumenie a nové svetlo, aby sme mohli jasne hovoriť ostatným ľuďom.            

ČÍTANIE:  

 Biblia – Božie slovo, 8. lekcia, rímske body III. a IV. 

OTÁZKY 

 Aké sú tri štádiá večného života? 

 Porozprávajte sa o rozdieloch medzi veriacimi a padlými ľuďmi vo všeobecnosti. Aký je 
rozdiel medzi týmito dvoma líniami Biblie?  

 Aké sú kroky Božej organickej spásy od znovuzrodenia až po oslávenie? 

 Ktorá je najdôležitejšia funkcia veriacich ako ratolesti na viniči?  

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

List Hebrejom 7:16 
 Ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou 

neporušiteľného života.  

Evanjelium podľa Jána 1:12-13 
12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 
13 ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. 

Prvý list Timotejovi 6:12 
 Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými 

svedkami vyznal si dobré vyznanie. 

List Rimanom 8:29-30 
 29 Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby 

On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 
30 A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých 

ospravedlnil, tých aj oslávil.  

Evanjelium podľa Jána 15:16 
 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali 

ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene 
prosili od Neho.  
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Výňatky z posluhovania pre 9. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 8. lekcia, 
s.111 – 114.  

III. VEČNÝ ŽIVOT 

A. Definícia večného života 

Mnoho kresťanov chápe večný život tak, že je to požehnanie dané veriacim, vďaka ktorému idú 
len do nebeského príbytku a užívajú si lepší život. Keď som bol v Kresťanstve, nikto mi 
nepovedal, že večný život nie je požehnaním, ale že to je jednoducho život. V našom fyzickom 
tele máme biologický život (bios) a v našej duši psychologický život (psyché). Tieto dva životy 
sme vlastnili ešte pred naším spasením. Ale keď sme boli spasení, prijali sme ďalší život, večný 
život (zoe).  

Večný život je život, ktorý nie je len nekonečný, ale je večný v čase a prirodzenosti (Jn 3:16, 36; 
1Jn 1:2). Tento život je neobmedzený z hľadiska času a prirodzenosti, a preto je večný. 

Večný život je Boží nestvorený život (Ef 4:18), nezničiteľný život (Heb 7:16) a neporušiteľný 
život (2Tim 1:10). Čo sa týka definície večného života, prijal som veľkú pomoc zo spisov 
Watchmana Nee, Mary McDonough, Ruth Paxson a T. Austin-Sparks. Vďaka nim som zistil, že 
byť znovuzrodený znamená jednoducho prijať Boha ako náš život, prijať život, ktorý je božský, 
život iný ako náš ľudský.  

Večný život je život, ktorý je v Božom Synovi a ktorý je Božím Synom (1Jn 5:11-12; 1:2; Jn 14:6). 
Tento život nie je iba v Božom Synovi, ale je to sám Boží Syn.  

Večný život je život, ktorým sú veriaci znovuzrodení a ktorý sa stáva životom veriacich (Kol 
3:4a), činiac ich Božími deťmi (Jn 1:12-13) a údmi Krista (Ef 5:30). 

B. Zmocniť sa večného života 

V Prvom liste Timotejovi 6:12 nás apoštol Pavel poveril tým, aby sme sa zmocnili večného života. 

Nový zákon učí, že večný život má tri štádiá, ktoré sú v troch obdobiach – v prítomnom období, 
období cirkvi; v prichádzajúcom období, období kráľovstva a období večnosti, v novom nebi 
a v novej zemi s Novým Jeruzalemom ako centrom. V prvom období, období cirkvi, sme večný 
život prijali. Takto sa stáva naším životom a my sa z neho tešíme a žijeme ním. V cirkevnom 
období je to záležitosť prijímania večného života, ale v ďalšom období, v období kráľovstva, 
večný život nie je pre ľudí, aby ho prijímali, ale preto, aby doň vstúpili. V Evanjeliu podľa Matúša 
25:46 tí, medzi národmi, ktorí sú súdení Pánom Ježišom, sú pokladaní za „ovce“, ktoré vstúpia 
do večného života v období kráľovstva. V nadchádzajúcom období sa teda večný život stane pre 
ľudí sférou, do ktorej môžu vojsť. V kráľovstve bude večný život daný ako odmena. V tomto 
období prijímame večný život zadarmo ako dar (Rim 6:23b), ale v prichádzajúcom období 
budeme môcť do večného života vojsť, nebude to však ako dar zadarmo, ale ako odmena. 
Odmenu dostanú víťazní veriaci a tiež „ovce“ z Evanjelia podľa Matúša 25, ktorí zaplatili cenu 
a postarali sa o Kristových bratov počas veľkého súženia. Potom v období večnosti, čiže v novom 
nebi a v novej zemi s Novým Jeruzalemom ako centrom, bude napokon večný život zavŕšeným 
darom pre všetkých vykúpených Božích ľudí, aby vyjadrovali Trojjediného Boha na večnosť. 

Je to práve týmto večným životom a vo večnom živote, že sú veriaci zrodení. Večný život je 
rozhodujúci na vyprodukovanie veriacich a budovanie organického Tela Kristovho.  

IV. VERIACI 

A. Krst veriacich 

Veriaci sú trojzložkové bytosti z ducha, duše a tela (1Tes 5:23). Veriaci sú vykúpení, 
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ospravedlnení a zmierení Bohom v Kristovi (Rim 3:24; 5:10a). Neprijali sme len spásu, ale boli 
sme aj vykúpení, ospravedlnení a zmierení Bohom v Kristovi. Veriaci boli pokrstení do 
Trojjediného Boha, aby mali organické spojenie s Bohom, ktorý prešiel procesom (Mt 28:19). 
M. R. Vincent vo svojich štúdiách slova Nového zákona o Evanjeliu podľa Matúša 28:19 povedal: 
„Pokrstenie v meno Najsvätejšej Trojice znamená duchovné a mystické spojenie 
s Ním.“ V Kresťanstve sa vytratila táto myšlienka, také zjavenie. Krst nás má pokrstiť do 
Trojjediného Boha, aby sme mohli mať organické spojenie s Trojjediným Bohom, ktorý prešiel 
procesom. 

B. Znovuzrodenie veriacich 

Veriaci sú znovuzrodení vo svojom duchu prostredníctvom Ducha (Jn 3:5-6) božským životom, 
ktorým je Kristus (Kol 3:4a), aby boli Božími deťmi (Jn 1:12-13), majúc božskú prirodzenosť 
(2Pt 1:4b), a boli údmi Krista (Rim 12:5) v zjednotení božského života. Znovuzrodenie sa 
odohráva v našom duchu. Uskutočňuje ho Duch s božským životom a najprv z nás činí deťmi 
Božími a potom údmi Krista. Veriaci boli ukrižovaní s Kristom, boli ukončení v ich starom 
človeku (Ga 2:20; Rim 6:6). Vo veriacich žije Kristus ako pneumatický Kristus, Duch, ktorý 
v nich prebýva (Rim 8:11). 

C. Rast veriacich 

Veriaci boli pozične posvätení Kristovou krvou (Heb 13:12) a sú dispozične posväcovaní 
Duchom (Rim 15:16; 6:19, 22), aby mohli byť obnovení, premenení v duši (Rim 12:2a; 2Kor 
3:18), pripodobnení k obrazu prvorodeného Syna Božieho (Rim 8:29) a oslávení (vykúpení) v 
tele (Rim 8:23) v sláve Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom (Rim 8:30, 17 – 18). Hoci 
veriaci boli znovuzrodení v duchu, ich duša a telo zostávajú staré. Preto sa musia veriaci obnoviť, 
premeniť vo svojej duši, pripodobniť k obrazu prvorodeného Syna Božieho a osláviť v tele v sláve 
Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom. Veriaci sú trojzložkové bytosti zložené z ducha, duše 
a tela. Najprv je znovuzrodený ich duch, potom dochádza k premene duše a nakoniec sa oslávi 
telo veriacich. Takto sa celá bytosť veriacich presýti Božím nádherným životom. Boží život je 
život nádhery a táto nádhera je slávou božského života. Keď sme prestúpení, presýtení 
a preniknutí nádherou božského života, budeme v sláve. Veriaci sú presýtení udeľovaním 
božskej Trojice do ich trojzložkovej bytosti (Rim 8:5-11) s cieľom zmiešať sa s 
Trojjediným Bohom, ktorý prešiel procesom. Veriaci sa pripájajú k Pánovi ako jeden duch (1Kor 
6:17).  

D. Funkcia veriacich 

Veriaci sú ratolesti Krista ako viniča, organizmu Trojjediného Boha, aby vyjadrovali 
Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, v prinášaní ovocia kvôli nárastu Krista (Jn 15:1-5, 
8, 16). Ako Kristove ratolesti by mali veriaci žiť život prinášania ovocia pre Kristov nárast. 
Veriaci sú Božími novozákonnými kňazmi Jeho evanjelia, ktorí prinášajú spasených hriešnikov 
ako obete Bohu (Rim 15:16; 1Pt 2:5, 9). Ako Boží kňazi by mali veriaci slúžiť pri záchrane 
hriešnikov, aby ich prinášali ako obete Bohu.  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO  

Lekcia desiata 

Kľúčové témy Biblie – CIRKEV 

Čítanie z Písma: Ef 1:9-10; 3:9-11; Mt 16:18; Ef 1:22-23; 5:25; 2:19, 22; Kol 3:10-11;  
1Kor 1:2; Mt 16:18; 18:17; Sk 8:1; 13:1; 1Kor 1:10; Zj 1:4, 11. 

I. Cirkev – Cirkev je cieľ, ktorý chce Boh dosiahnuť vo Svojej večnej 
ekonómii; každý spasený človek sa zúčastňuje na tomto cieli, aby mohol 
Boh získať túžbu Svojho srdca pre Svoje potešenie – Ef 1:9-10; 3:9-11.  

II. Postavenie cirkvi v Božej ekonómii: 

A. Pojem „cirkev“ je v gréčtine ekklesia, čo znamená zvolané zhromaždenie, cirkev 
je teda zhromaždenie Bohom povolané z tohto sveta – Mt 16:18. 

B. Cirkev je Boží dom; tento dom sa vzťahuje na Boží príbytok a na druhej strane na 
Božiu rodinu, Božiu domácnosť; Božia domácnosť je domom pre Boží príbytok – 
Ef 2:19, 22; 1Tim 3:15. 

C. Cirkev je Telo s Kristom ako Hlavou; je ustanovená pre Krista v Jeho živote 
a Duchom so všetkými tými, ktorí v Neho uverili; je to žijúci organizmus – Ef 
1:22-23. 

D. Cirkev je nový človek, súhrnný človek; v tomto novom človeku nie sú ľudia starého 
stvorenia prináležiaci k nejakej rase, náboženstvu, kultúre alebo triede; jedine 
Kristus je všetkými ustanovujúcimi zložkami tohto nového človeka a je vo 
všetkých jeho zložkách – Ef 2:14-15; Kol 3:10-11. 

E. Cirkev je tiež Kristovým náprotivkom ako Jeho nevestou; ako Kristov náprotivok 
prijíma cirkev Jeho lásku na uspokojenie túžby Jeho srdca; to je záležitosť lásky – 
Ef 5:25, 29 – 30. 

III. Cirkev je ustanovená zo všetkých tých, ktorí uverili v Krista a vlastnia 
Jeho život – 1Kor 1:2:  

A. Každý, kto neuveril v Krista a nebol spasený, sa nemôže stať zložkou cirkvi.  
B. Iba potom, čo sú spasení a majú Pánov život, stanú sa svätými a budú zložkami 

cirkvi.  

IV. Cirkev pozostáva z dvoch aspektov, cirkev je univerzálna a cirkev je 
miestna – Mt 16:18; 18:17:  

A. Cirkev v univerzálnom aspekte je jedinečná, zahŕňajúca všetkých, ktorí v Neho 
uverili vo vesmíre počas všetkých období a na všetkých miestach – Mt 16:18; Ef 
1:22  

B. Podľa miestneho aspektu cirkev vidíme v každej lokalite; každá miestna cirkev 
zahŕňa tých, ktorí uverili v Krista na jej príslušnom mieste – Sk 8:1; 13:1; porov. 
Mt 18:17. 

V. Pomenovanie cirkvi:  

A. Cirkev je jedna a nepotrebuje špeciálne meno; cirkev je cirkev; preto by nemali 
existovať druhy cirkví, ktoré sú pomenované podľa ich druhu – 1Kor 1:10. 

B. Môžeme použiť meno lokality, v ktorej cirkev je, na pomenovanie cirkvi ako 
napríklad cirkev v Jeruzaleme, cirkev v Antiochii a sedem miestnych cirkví 
v provincii Ázie – Sk 8:1; 13:1; Zj 1:4, 11. 
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ZAMERANIE: 

Nie je nikdy dosť predkladať opätovne víziu cirkvi. Táto lekcia sa zameriava na to, aby nám 
pripomenula kľúčové pravdy týkajúce sa cirkvi v Božej ekonómii. Cieľom tohto zopakovania 
je nanovo inšpirovať a pripraviť nás vzhľadom na všetky zjavenia a dôležitých právd 
v Pánovej obnove a to praktickým a novým spôsobom. Všetci musíme byť v cirkvi praktickým 
spôsobom a mali by sme mať bremeno priviesť tiež svojich priateľov do cirkevného života.         

ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 9. lekcia, rímsky bod I.  

OTÁZKY 

 Čo znamená grécke slovo pre „cirkev“? 

 Čo je cirkev pre Boha? Aký má vzťah k cirkvi? 

 Čo by ste odpovedali svojmu kamarátovi, keby sa vás opýtal, do akej cirkvi chodíte?  

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

List Efezanov 3:9-11 
9 A osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril 

všetko skrze Ježiša Krista; (RHP) 
10 aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá 

múdrosť Božia, 
11 podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.  

Evanjelium podľa Matúša 16:18 
 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju 

nepremôžu. 

Prvý lisť Korinťanom 1:10 
 A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako 

hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.  

Skutky apoštolov 8:1 
 Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v 

Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii. 

Zjavenie Jána 1:4 
 Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a 

ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom. 
 

Výňatky z posluhovania pre 10. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 9. lekcia, 
s. 118 – 121.   

I. CIRKEV 

Cirkev je cieľ, ktorý chce Boh dosiahnuť vo Svojej večnej ekonómii. Každý spasený človek sa 
zúčastňuje na tomto cieli, aby mohol Boh získať túžbu Svojho srdca pre Svoje potešenie. Z tohto 
dôvodu musíme poznať cirkev.   
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A. Čo je cirkev 

1. Zvolané zhromaždenie 

Pán Ježiš Kristus povedal, že vybuduje Svoju cirkev (Mt 16:18). Kristus vybuduje cirkev 
prostredníctvom Svojej smrti, vzkriesenia a nanebovstúpenia. Pojem „cirkev“ je v gréčtine 
ekklesia, čo znamená zvolané zhromaždenie. Podľa doslovného významu je teda cirkev 
zhromaždenie Bohom povolané z tohto sveta. Nie je to kostol ani iná budova na uctievanie Boha. 

2. Telo Kristovo 

Apoštol Pavel povedal: „... cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo 
všetkých“ (Ef 1:22-23). Cirkev je Telo s Kristom ako Hlavou. Je ustanovená pre Krista v Jeho 
živote a Duchom so všetkými tými, ktorí v Neho uverili. Je to žijúci organizmus a nie organizácia 
bez života, akými sú rôzne kluby a združenia v spoločnosti. 

Telo človeka je plnosťou človeka, ktoré má byť jeho vyjadrením. Rovnako cirkev je plnosťou 
Krista, aby bola Jeho vyjadrením. Keďže Kristus je Ten, ktorý je neobmedzený a rozsiahly 
a napĺňa všetko vo všetkom, potrebuje veľké Telo, aby bolo plnosťou Jeho samého, ktoré napĺňa 
všetko vo všetkom s cieľom vyjadriť Ho vo všetkých veciach.  

3. Kristov náprotivok 

V Liste Efezanom 5:25 sa píše: „Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba 
samého vydal za ňu.“ Toto slovo zjavuje, že cirkev je tiež Kristovým náprotivkom. Ako Telo 
Kristovo od Neho prijíma cirkev život pre Jeho vyjadrenie, to je záležitosť života. Ako Kristov 
náprotivok prijíma cirkev Jeho lásku na uspokojenie túžby Jeho srdca, to je záležitosť lásky.  

4. Boží dom 

Biblia nám tiež hovorí: „Aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, 
ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy“ (1Tim 3:15). Pre Krista je cirkev Jeho 
Telom a Jeho náprotivkom, zatiaľ čo pre Boha je cirkev Jeho domom. Na jednej strane sa tento 
dom vzťahuje na Boží príbytok a na druhej strane na Božiu rodinu, Božiu domácnosť. Tieto dve, 
Božia domácnosť a Boží príbytok, sú jedno. Božia domácnosť je domom pre Boží príbytok (Ef 
2:19, 22). Dom človeka je jeho miesto pre život, prebývanie a odpočinok. Cirkev, Boží dom, je 
tiež takýmto miestom pre Boha. Dnes živý Boh žije, prebýva a odpočíva v cirkvi na zemi. 

Boh žije a cirkev ako Jeho dom tiež žije, má Boží život, žitie, prebývanie a odpočívanie s Bohom. 
A tak živý dom Boží je stĺpom a základom celej Jeho skutočnosti, ktorá je skutočnosťou 
(pravdou) vesmíru. Všetko z tohto živého Boha je skutočnosťou vesmíru. Bez Neho je vesmír 
zbytočný a prázdny, avšak všetka Jeho skutočnosť je podporovaná a držaná cirkvou, ktorá je 
Jeho žijúcim domom.  

5. Nový človek 

List Kolosanom 3:10-11 hovorí: „A obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu 
podľa obrazu svojho Stvoriteľa. Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani 
barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.“ Rovnako ako celé 
ľudstvo je starý súhrnný človek stvorený v Adamovi, tak aj cirkev je nový súhrnný človek. 
Kristus zrušil na kríži všetky nariadenia, ktoré medzi ľuďmi spôsobili nezhody, a stvoril v Sebe 
nového človeka (Ef 2:14-15). Tento nový človek nesie obraz svojho Stvoriteľa, Krista, ktorý je 
jeho životom a obsahom. V tomto novom človeku nie sú ľudia starého stvorenia prináležiaci 
k nejakej rase, náboženstvu, kultúre alebo triede. Jedine Kristus je všetkými ustanovujúcimi 
zložkami tohto nového človeka a je vo všetkých jeho zložkách. Cirkev ako Telo Krista prijíma 
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Krista za svoj život na Jeho vyjadrenie. Cirkev ako nový človek prijíma Krista za svoju osobu 
kvôli naplneniu Božej vôle.  

B. Ustanovujúce zložky cirkvi 

„Cirkvi Božej... posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým“ (1Kor 1:2, RHP). Cirkev je 
ustanovená zo všetkých tých, ktorí uverili v Krista a vlastnia Jeho život. Každý, kto neuveril 
v Krista a nebol spasený, sa nemôže stať zložkou cirkvi. Bez spasenia ani naši najbližší príbuzní 
nebudú časťou cirkvi. Iba potom, čo sú spasení a majú Pánov život, stanú sa svätými a budú 
zložkami cirkvi.  

C. Dva aspekty cirkvi 

1. Univerzálny aspekt 

„Na tejto skale postavím svoju cirkev“ (Mt 16:18). Cirkev spomenutá Pánom v tomto verši má 
univerzálny aspekt. Je jedinečná, zahŕňajúca všetkých, ktorí v Neho uverili vo vesmíre počas 
všetkých období a na všetkých miestach.  

2. Miestny aspekt 

„A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi“ (Mt 18:17, RHP). Cirkev spomenutá Pánom v tomto 
verši je v miestnom aspekte. Je početný a veriaci na danom mieste môžu k sebe prehovárať. 
Podľa miestneho aspektu cirkev vidíme v každej lokalite. Každá miestna cirkev zahŕňa iba tých, 
ktorí uverili v Krista na jej príslušnom mieste.  

D. Pomenovanie cirkvi 

1. Nemá špeciálne meno 

Cirkev je jedna a nepotrebuje špeciálne meno. Cirkev je cirkev, a preto by nemali existovať 
druhy cirkví, ktoré sú pomenované podľa ich druhu, ako je presbyteriánska cirkev, evanjelická 
cirkev či baptistická cirkev. Takto pomenovať cirkev je zbytočné a nie je podľa biblického 
zjavenia.  

2. Môže byť pomenovaná menom lokality 

Aj keď je v celom vesmíre iba jedna cirkev, je početná vo svojich miestnych vyjadreniach. Mnoho 
miestnych cirkví sa nelíši v prirodzenosti. Ich rozdiel je jedine v rôznych miestach, v ktorých sa 
nachádzajú. Preto môžeme použiť meno lokality, v ktorej cirkev je, na pomenovanie cirkvi ako 
napríklad cirkev v Jeruzaleme (Sk 8:1), cirkev v Antiochii (Sk 13:1) a sedem miestnych cirkví 
v provincii Ázie (Zj 1:4, 11).  
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia jedenásta 

Kľúčové témy Biblie – kráľovstvo a dispenzačné obdobia  

Čítanie z Písma: Gn 1:26; 12:1-2; Mt 3:2; 13:3-23; Jn 3:3, 5; Mt 12:28; 5:3;  
Rim 14:17; 5:20; Zj 11:15. 

I. Biblia zjavuje, že hlavným, prvoradým a najdôležitejším cieľom Božieho 
evanjelia je to, aby sme boli spasení do Božieho kráľovstva – Mt 3:2; 4:17; 
Mk 1:15: 

A. Na začiatku knihy Genezis vidíme, že Božím zámerom pre človeka je, aby mal v 
sebe Jeho večný život, a tak mohol uplatňovať Božiu vládu a uviesť Jeho 
kráľovstvo – Gn 1:26; 2:9; Mt 6:10: 
1. To, že Boh umiestnil človeka pred strom života, naznačuje, že Boh chce, aby 

Ho človek prijal ako svoj život tým, že Ho bude jesť – Gn 2:9; Jn 6:35, 57. 
2. Na to, aby sa človek mohol dotknúť Božej vlády a uviesť Božiu autoritu na zem, 

musí prijať Boží život vnútorne; ak človek nemá Boží život, nebude môcť uviesť 
Božie kráľovstvo – 3:3, 5, 15. 

3. Je nevyhnutné, aby sme pochopili túto vec – pokiaľ má človek zastupovať Boha 
a uplatňovať Jeho vládu na zemi, musí vlastniť Boží život; človek nedokáže tak 
vznešene niesť túto zodpovednosť silou vlastného prirodzeného života – 
porov. Mt 19:26. 

B. Boh si po páde stvoreného pokolenia vybral Abraháma so zámerom mať 
kráľovstvo – Gn 12:1-2. 

C. Kráľovstvo v Novom zákone: 
1. Musíme činiť pokánie kvôli Božiemu kráľovstvu – Mt 3:2; 4:17. 
2. V Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole sa Božie kráľovstvo viac vzťahuje na Boží 

druh než na Božiu vládu; byť Božím druhom znamená mať Boží život  – v. 3, 5: 
a. Pán Ježiš prišiel, aby sa stal Božím kráľovstvom tým, že sa zasial ako semeno 

kráľovstva do Božích vyvolených ľudí – Lk 17:20-21; Mt 13:3-23. 
b. Keď bude toto semeno zasiate do veriacich, bude v nich rásť a rozvíjať sa 

do Božieho kráľovstva; naznačuje to, že ustanovenie kráľovstva je 
absolútne záležitosťou rastu v živote, nie našej práce – 1Pt 1:23; 1Jn 3:9; 
Mt 13:4-8; Mk 4:3, 26 – 29. 

3. Keď sme boli spasení, dostali sme sa do kráľovskej pozície, aby sme mohli 
vládnuť v živote – 1Pt 2:9; Zj 5:10. 

4. Vládnuť v živote v praxi znamená byť pod vládou božského života, byť poslušní 
a podriadení Pánovi – Kol 2:19; porov. Mt 8:9. 

D. Božie kráľovstvo je vládnutie, panovanie Boha so všetkým jeho požehnaním 
a vychutnávaním – Kol 1:13; Zj 22:1-2: 
1. Kráľovstvo Božie (Mt 12:28) je všeobecný pojem, ktorý sa vzťahuje na Božiu 

vládu (Mt 6:10, 13b; Dan 6:25b); jeho rozsah je neobmedzený a zahŕňa večnú 
minulosť, patriarchov, izraelský národ v Starom zákone (Mt 21:43), cirkev 
v Novom zákone (Rim 14:17), nadchádzajúce tisícročie (Zj 20:4, 6) a nové nebo 
a novú zem bez konca na večnosť. 

2. Kráľovstvo nebeské (Mt 5:3), výraz použitý výlučne Matúšom, je osobitnou 
časťou v kráľovstve Božom, časťou zloženou iba z dnešnej cirkvi a z nebeskej 
časti nadchádzajúceho tisícročného kráľovstva; začalo sa v deň Letníc, keď 
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Kristus vylial Ducha Svätého a založil Svoju cirkev  (Sk 2) a bude trvať do 
konca tisícročia (Zj 20:7). 

E. Niektorí biblickí učitelia tvrdia, že kráľovstvo bolo pozastavené, avšak keď 
apoštoli ohlasovali evanjelium, hlásali evanjelium Božieho kráľovstva, čo 
naznačuje, že kráľovstvo nebolo pozastavené – Mt 21:43; Sk 1:3; 8:12; 14:22; 
Rim 14:17.  

F. Kráľovstvo v Evanjeliu podľa Matúša je odhalené v troch aspektoch: skutočnosť  
nebeského kráľovstva (vnútorný obsah kráľovstva v jeho nebeskej a duchovnej 
prirodzenosti), vzhľad nebeského kráľovstva (vonkajší stav kráľovstva) 
a prejavenie nebeského kráľovstva (praktický príchod kráľovstva v moci) – 
Mt 5 – 7; 13; 24 – 25: 
1. Skutočnosť kráľovstva je dnes pre nás cvičením a disciplínou a prejavenie 

kráľovstva bude pre nás odmenou v nadchádzajúcom období – Mt 5:3-12; 
1Tim 4:7-8; 2Tim 4:8, 18; Mt 25:21.  

2. Vzhľad nebeského kráľovstva je vonkajší stav kráľovstva; podobenstvo 
o kúkoli, veľkom strome a žene, ktorá pridáva kvas, odhaľuje falošné zložky, 
neobvyklý vývoj a vnútornú skazu nebeského kráľovstva – porov. Mt 13. 

3. Prejavenie nebeského kráľovstva je praktický príchod nebeského kráľovstva 
v moci – Mt 24 – 25.  

II. Potom ako Boh stvoril všetky veci a ľudstvo podľa Svojho večného plánu, 
Svojej ekonómie, používa štyri odlišné dispenzácie na vykonanie Svojho 
diela nového stvorenia v človeku, ktorého stvoril, aby uskutočnil zámer 
Svojej večnej ekonómie:  

A. Dispenzácia patriarchov trvala od stvorenia Adama do vydania zákona 
Mojžišom – Rim 5:14. 

B. Pretože padlý človek nepoznal svoju slabosť a skazenosť, Boh uviedol ďalšiu 
dispenzáciu, dispenzáciu zákona, ktorá siahala od Mojžiša ku Kristovi – Jn 10:10; 
Ga 3:24; Lk 2:25-26, 36 – 38; 3:15; 7:19; Rim 5:20; Ga 3:19. 

C. Tretia dispenzácia je dispenzácia milosti, alebo známa ako dispenzácia cirkvi 
a veku tajomstva; Boh získava všetkých, ktorí veria v Krista v Novom zákone a boli 
treťou časťou nového pokolenia v novom Božom stvorení.     

D. Po ukončení dispenzácie milosti Boh poslednýkrát zmení spôsob Svojho diela 
nového stvorenia na človeku starého stvorenia; na zemi ustanoví Svoje kráľovstvo 
na vykonanie Svojej správy, aby uskutočnil dielo nového stvorenia v starom 
stvorení – Zj 11:15; 20:4, 6. 

ZAMERANIE: 

Táto lekcia sa zameriava na to, aby sme jasne pochopili, čo pre veriacich Božie kráľovstvo je. 
Boh potrebuje sféru na uskutočneniu Svojho zámeru. Na to potrebujeme byť tými, ktorí sa 
podriadia Jeho trónu a dovolia Mu vládnuť nad nami. Aby sme to dosiahli, musíme nechať 
v nás rásť semeno života do tejto vládnucej sféry. Rovnako musíme jasne spoznať štyri 
dispenzácie alebo spôsoby, ktorými Boh koná so starým stvorením na uskutočnenie Svojho 
zámeru.         

ČÍTANIE:  

Biblia – Slovo Božie, 9. lekcia, rímsky bod II. a 10. lekcia, rímsky bod II.  
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OTÁZKY 

 Čo je kráľovstvo? Odlišuje sa od cirkvi? Vysvetlite.  

 Aké sú tri aspekty kráľovstva nebeského? Môžeme zakúšať kráľovstvo už dnes? 
Vysvetlite. 

 Čo sú to dispenzácie? V ktorej dispenzácii sa dnes nachádzame? Ako dlho bude trvať? 
Na čo slúži? 

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Evanjelium podľa Matúša 3:2 
 A hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.  

Evanjelium podľa Jána 3:3, 5 
3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť 

kráľovstvo Božie.  
5 Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 

vojsť do kráľovstva Božieho. 

Evanjelium podľa Matúša 12:28 
 Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak celkom iste prišlo k vám kráľovstvo 

Božie.  

Evanjelium podľa Matúša 5:3 
 Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  

List Rimanom 14:17 
 Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu 

Svätom.  

List Rimanom 5:20 
 Do toho ešte popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, 

ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. 

Zjavenie Jána 11:15 
 Zatrúbil siedmy anjel. A na nebi sa ozvali takéto mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta stalo sa 

kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov! 
 

Výňatky z posluhovania pre 11. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 9. 
kapitola, s. 121 – 124.   

II. KRÁĽOVSTVO 

A. Božský obraz a božská autorita 

Genezis 1 hovorí, že Boh stvoril človeka na Svoj obraz a dal človeku autoritu panovať nad 
všetkými stvorenými vecami (v. 26). Pri stvorení človeka sú dve dôležité veci, božský obraz 
a božská autorita. Ak máme mať celý obraz Boha, aby sme Ho vyjadrovali a uvedomili si úplnú 
autoritu na zastupovanie Boha s cieľom podmaniť si Jeho nepriateľa a túto zem, sám Boh sa 
musí stať naším životom. Božský život, ktorý má človek prijať, je na dve veci: z pozitívnej strany 
má vyjadrovať Boha a z negatívnej strany sa má porátať s Božím nepriateľom. Na vyjadrovanie 
Boha človek potrebuje Boží obraz. Na porátanie sa s Božím nepriateľom človek potrebuje Božiu 
autoritu. Božská autorita, čo je niečím z kráľovstva, je zjavená v celom Svätom Písme.  
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B. Kráľovstvo a vyvolené pokolenie 

Boh si po páde človeka vybral Abrahámovo pokolenie. Prvé pokolenie, pokolenie Adama, 
zlyhalo u Boha. Ale po veľkej potope Boh znovu začal s druhým pokolením ľudstva, pokolením 
Nóacha. Aj druhé pokolenie Boha sklamalo. Následne si Boh vybral tretie pokolenie, 
Abrahámovo pokolenie, po období Babylonu. Zámer, prečo si Boh vyvolil Abraháma, je zjavený 
v Genezis 12:1-2. Tieto dva verše hovoria, že Boh si vyvolil Abraháma so zámerom mať 
kráľovstvo. Pán povedal Abrahámovi, že z neho urobí „veľký národ“ (v. 2). Týmto veľkým 
národom je kráľovstvo. Kráľovstvo je sférou, ríšou, v ktorej sa uplatňuje autorita. Bez kráľovstva 
Boh nemôže nikdy uplatňovať Svoju autoritu. Na to, aby Boh mohol uskutočniť Svoj zámer, musí 
mať sféru ako kráľovstvo, v ktorom uplatňuje autoritu. Z tohto dôvodu, keď Pán Ježiš učil 
učeníkov sa modliť, spomenul kráľovstvo v Evanjeliu podľa Matúša 6. Na začiatku aj na konci 
modlitby Pán hovoril o kráľovstve. Na začiatku sa Pán modlil: „Príď kráľovstvo Tvoje“ (v. 10). 
Modlitba sa zakončuje slovami: „Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen“ (v. 13).  

C. Kráľovstvo v Novom zákone 

V Novom zákone bol prvým hlásateľom Ján Krstiteľ. Jeho prvé slová boli: „Pokánie čiňte, lebo 
sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 3:2). Keď začal hlásať evanjelium Pán Ježiš, povedal to 
isté, čo Ján Krstiteľ: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4:17). Keď Pán 
poslal učeníkov hlásať evanjelium, poveril ich, aby ohlásili: „Priblížilo sa kráľovstvo 
nebeské“ (Mt 10:7). Kniha Zjavenie Jána hovorí, že pri Pánovom návrate po Jeho súde 
vykonanom nad národmi, sa kráľovstvo sveta stane kráľovstvom Krista (11:15). Pán bude 
nakoniec vládnuť v tisícročnom kráľovstve so Svojimi víťaznými svätými (Zj 20:4, 6). Zjavenie 
Jána ukazuje, že Boh pri dosiahnutí Svojho večného zámeru napokon získa kráľovstvo, v ktorom 
bude môcť naplno uplatniť Svoju autoritu. Sväté Písmo jasne zjavuje túto líniu Božieho 
kráľovstva, v ktorom alebo prostredníctvom ktorého môže uplatniť Svoju autoritu na 
dosiahnutie Svojho večného zámeru.  

D. Božie kráľovstvo 

Kráľovstvo nie je jednoduchou záležitosťou. Napríklad, Spojené štáty ako národ, kráľovstvo, nie 
sú jednoduchou záležitosťou. Božie kráľovstvo zahŕňa veľa vecí, ktorým potrebujeme 
porozumieť. V Starom zákone bolo kráľovstvo Izraela. V Novom zákone je kráľovstvo nebeské. 
Po období cirkvi bude nasledovať obdobie trvajúce tisíc rokov, známe ako tisícročné kráľovstvo. 
Toto kráľovstvo bude trvať tisíc rokov (Zj 20:4, 6). Pokiaľ pozorne čítame Sväté Písmo, 
spoznáme, že aj v tisícročnom kráľovstve budú ďalšie rozdelenia. Kráľovstvo Izraela v Starom 
zákone, kráľovstvo nebeské v Novom zákone a tisícročné kráľovstvo po období cirkvi sú časťami 
kráľovstva Božieho. Božie kráľovstvo existuje od večnosti do večnosti. Je to sféra, ríša, v ktorej 
môže Boh vládnuť a uplatňovať Svoju autoritu. Od večnosti minulej po budúcu večnosť existuje 
niečo, čo sa nazýva kráľovstvo Božie. V tomto kráľovstve Boh uplatňuje Svoju autoritu, aby 
vládol nad všetkými vecami.  

F. Tri aspekty kráľovstva nebeského 

V rámci nebeského kráľovstva máme tri aspekty: vonkajší vzhľad kráľovstva nebies (Mt 13), 
skutočnosť kráľovstva nebies (Mt 5 – 7) a prejavenie kráľovstva nebies (Mt 24 – 25). Pokiaľ 
chceme rozumieť kráľovstvu nebies, musíme poznať tieto tri aspekty. V deň Letníc sa začal 
vzhľad a skutočnosť kráľovstva nebeského. Prejavenie kráľovstva nebies sa začne príchodom 
Pána Ježiša. Keď sa Pán vráti späť, kráľovstvo nebeské sa prejaví. Na jednej strane môžeme 
povedať, že kráľovstvo sa už začalo, ale je to iba vzhľad a skutočnosť, nie prejavenie nebeského 
kráľovstva. Vzhľad kráľovstva nebeského zahŕňa aj všetkých nepravých kresťanov, ale iba 
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víťazní kresťania sú v skutočnosti kráľovstva nebeského. Keď sa Pán Ježiš vráti, nastane čas 
prejavenia kráľovstva nebies. 

Mali by sme sa precvičovať, aby sme každý deň a po celý deň boli v skutočnosti kráľovstva a boli 
sme tými, ktorí privedú prejavenie kráľovstva. Jednoduchý spôsob, ako to dosiahneme, je oživiť 
sa každé ráno volaním Jeho mena a kontaktovaním Ho modlitebným čítaním dvoch alebo troch 
veršov. Každý deň môžeme zvíťaziť vďaka modlitebnému čítaniu. Tento typ cvičenia nás pripraví 
na kráľovstvo a rovnako urýchli jeho príchod.   
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BIBLIA – BOŽIE SLOVO 

Lekcia dvanásta 

Kľúčové témy Biblie – Nový Jeruzalem 

Čítanie z Písma: Zj 1:1; 21:1-2, 10 – 12, 14, 27; 22:1-2. 

I. Nový Jeruzalem nemôže byť fyzické mesto, ako tomu zvyčajne kresťania 
veria, a to z týchto dôvodov – Zj 21:1-2, 10: 

A. Po prvé, Nový Jeruzalem je vykryštalizovaný produkt Božieho diela v starom 
stvorení po celé generácie.  

B. Po druhé, Nový Jeruzalem je zavŕšením celého božského zjavenia v Biblii.  
C. Po tretie, zjavenie celej knihy Zjavenia Jána sa oznamuje predovšetkým 

v znameniach, ktoré symbolizujú dôležité osoby a veci – Zj 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7. 

II. Vykryštalizovaný produkt a majstrovské dielo Božieho diela nového 
strovenia vo všetkých generáciách: 

A. Potom ako Boh dokončil stvorenie všetkých vecí a človeka, použil rôzne spôsoby 
počas rôznych dispenzačných období v starom nebi a v starej zemi, aby uskutočnil 
Svoje dielo v človeku. 

B. Vyvolením, vykúpením, obnovením, premenou a oslávením Boh zdokonaľuje ľudí 
podľa Svojej túžby a buduje ich pre Svoj večný príbytok, ktorým je Nový 
Jeruzalem. 

III. Nový Jeruzalem je kompozíciou všetkých vykúpených a zdokonalených 
svätých v Starom a Novom zákone naprieč generáciami – 21:27: 

A. Mená dvanástich kmeňov synov Izraela sú napísané na bránach Nového 
Jeruzalema. Ukazuje to, že starozákonní svätí sú súčasťou Nového Jeruzalema – 
Zj 21:12. 

B. Mená dvanástich apoštolov sú na základných kameňoch múrov Nového 
Jeruzalema. Naznačuje to, že novozákonní veriaci sú tiež časťou Nového 
Jeruzalema – Zj 21:14. 

IV. Nový Jeruzalem je nevesta, manželka Baránka; v celej Biblii Boh opa-
kovane pripodobňuje Svoj vyvolený ľud k manželke pre Svoje uspoko-
jenie v láske – Iz 54:6; Jer 3:1; Ez 16:8; Oz 2:19; 2Kor 11:2; Ef 5:31-32. 

V. Nový Jeruzalem je tajomný, božský, slávny a svätý; Jeho zjavenie 
predstavuje záver a zavŕšenie celej Biblie vrátane Starého a Nového 
zákona: 

A. Biblia je záznam a zjavenie dvoch Božích veľkých diel, prvé sa týka Božieho diela 
starého stvorenia a druhé Božieho diela nového stvorenia; Božie dielo starého 
stvorenia je prípravou na Jeho dielo nového stvorenia. 

B. Nový Jeruzalem je konečným zavŕšením Jeho dvoch veľkých diel; je to 
majstrovské dielo Jeho božského diela a kryštalizovaný produkt Jeho diela 
starého a nového stvorenia. 

ZAMERANIE: 

Cieľom tejto lekcie je, aby sme mali jasné zjavenie o Novom Jeruzaleme. Táto lekcia nám má 
pomôcť uplatniť výklad Nového Jeruzalema v našom dennom živote. Naším bremenenom je, 
aby sme sa stali súčasťou Nového Jeruzalem tým, že budeme úroveň po úrovni a krok za 
krokom prechádzať všetkými procesmi Božej organickej spásy. 
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ČÍTANIE:  

Biblia – Božie slovo, 9. lekcia, rímsky bod III.   

OTÁZKY 

 Stručne vysvetli, čo znamená „Nový Jeruzalem“ v Biblii. Je to fyzické mesto? Ako to 
vieme?  

VERŠE NA ZAPAMÄTANIE 

Zjavenie Jána 21:1-2 
1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už 

niet.  
2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako 

nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. 

Zjavenie Jána 21:10-12 
10 A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré 

zostupuje z neba od Boha  
11 a má slávu Božiu. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu ako ligotavému kameňu 

jaspisu.  
12 Mesto malo mohutné a vysoké hradné múry s dvanástimi bránami, na bránach dvanásť 

anjelov s napísanými menami, menami dvanástich kmeňov synov izraelských. 

Zjavenie Jána 22:1-2 
1 Ukázal mi rieku vody života, čistú ako krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho.  
2 Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, 

každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. 
 

Výňatky z posluhovania pre 12. lekciu z knihy lekcií Biblia – Božie slovo, 9. 
kapitola, s. 124 – 128.   

A. Nie je fyzické mesto 

Nový Jeruzalem nemôže byť fyzické mesto, ako tomu zvyčajne kresťania veria, a to z týchto 
dôvodov: 

Po prvé, Nový Jeruzalem je vykryštalizovaný produkt Božieho diela v starom stvorení po celé 
generácie. Ak by bol tento vykryštalizovaný produkt obyčajným fyzickým mestom, javilo by sa 
príliš nízke a nemalo by žiadnu duchovnú hodnotu.  

Po druhé, Nový Jeruzalem je zavŕšením celého božského zjavenia v Biblii. Ak by to bolo iba 
fyzické mesto, božské zjavenie tajomstva by vôbec nebolo také tajomné. 

Po tretie, zjavenie celej knihy Zjavenia Jána sa oznamuje predovšetkým v znameniach (Zj 1:1), 
ktoré symbolizujú dôležité osoby a veci, ako zlaté svietniky v 1:12, predstavujúce cirkvi nesúce 
žiariace svedectvo Ježiša Krista. Alebo hviezdy v 1:16, ktoré predstavujú jasných a žiariacich 
poslov cirkví, tajomný Veľký Babylon v 17:5, predstavujúci náboženský Rím, či nevesta v 19:7, 
ktorá zobrazuje víťazných svätých ako Kristovu manželku. Nový Jeruzalem by mal byť preto tiež 
znamením, ktorý predstavuje príbytok Boha a človeka vo večnosti.  
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B. Kryštalizovaný produkt a majstrovské dielo Božieho  
diela nového strovenia vo všetkých generáciách 

Potom ako Boh dokončil stvorenie všetkých vecí a človeka, použil rôzne spôsoby počas rôznych 
dispenzačných období v starom nebi a v starej zemi, aby uskutočnil Svoje dielo v človeku 
starého stvorenia tým, že ho vyvolil, vykúpil, obnovil, premenil a oslávil. Takto ľudí zdokonalil 
podľa Svojej túžby a buduje ich pre Svoj večný príbytok, ktorým je Nový Jeruzalem, podľa túžby 
Svojho srdca. To je kryštalizovaný produkt a majstrovské dielo Božieho diela nového stvorenia 
vo všetkých generáciách.  

C. Zloženie vykúpených svätých vo všetkých generáciách 

Nový Jeruzalem je kompozíciou všetkých vykúpených a zdokonalených svätých v Starom 
a Novom zákone naprieč generáciami. 

1. Svätí Starého zákona 

Mená dvanástich kmeňov synov Izraela sú napísané na bránach Nového Jeruzalema (Zj 21:12). 
Ukazuje to, že starozákonní svätí sú súčasťou Nového Jeruzalema. Brány ako vstup do mesta 
ukazujú, že Starý zákon je vychovávateľom, ktorý vedie veriacich ku Kristovi (Ga 3:24). 
Starozákonná história dvanástich kmeňov Izraelitov nás vedie do Nového Jeruzalema cez 
perlové brány, zobrazujúce Krista, ktorý zomrel a bol vzkriesený.  

2. Veriaci Nového zákona 

Mená dvanástich apoštolov sú na základných kameňoch múrov Nového Jeruzalema (Zj 21:14). 
Naznačuje to, že novozákonní veriaci sú tiež časťou Nového Jeruzalema. Všetci novozákonní 
veriaci, ktorí boli privedení do Krista, sú budovaní na základoch apoštolov (Ef 2:20), teda sú 
zbudovaní na zjavení, ktoré prijali apoštoli na budovanie cirkvi, aby sa stali múrom Nového 
Jeruzalema.  

D. Baránkova nevesta 

Zjavenie Jána 21:2 a 9 jasne hovoria, že Nový Jeruzalem je nevesta, manželka Baránka. V celej 
Biblii Boh opakovane pripodobňuje Svoj vyvolený ľud k manželke (Iz 54:6; Jer 3:1; Ez 16:8; Oz 
2:19; 2Kor 11:2; Ef 5:31-32) pre Svoje uspokojenie v láske. Nový Jeruzalem ako Kristova 
manželka pochádza z Krista, aby bola Jeho manželkou, rovnako ako Eva vyšla z Adama a stala 
sa jeho náprotivkom (Gn 2:21-24). Nevesta je hlavne na svadobný deň, zatiaľ čo manželka je na 
celý manželský život. Nový Jeruzalem bude najprv nevestou Kristovou v tisícročnom kráľovstve 
na tisíc rokov ako jeden deň (2Pt 3:8) a potom bude Jeho ženou v novom nebi a novej zemi na 
večnosť. Nevesta v tisícročnom kráľovstve bude zahŕňať iba víťazných svätých (Zj 3:12; 19:7-9), 
ale manželka v novom nebi a novej zemi bude zahŕňať všetkých vykúpených a obnovených 
synov Božích (Zj 21:7).  

E. Dovŕšenie Biblie 

Nový Jeruzalem zjavený v posledných dvoch kapitolách Nového zákona je záverom celej Biblie, 
ako aj Nového zákona. Je tiež zavŕšením celého božského zjavenia. Božie dielo vo vesmíre 
pozostáva z dvoch kategórií, starého a nového stvorenia. Sférou Jeho diela pri starom stvorení 
bolo staré nebo a stará zem, a sférou Jeho diela pri novom stvorení je nové nebo a nová zem, 
ktoré sú pôvodné Bohom stvorené staré nebo a stará zem obnovené cez spaľujúci oheň Božieho 
súdu.  

Jeho dielo nového stvorenia cez rôzne dispenzácie v starom stvorení a Jeho dielo obnovy 
v krátkom vloženom období bude mať nasledujúce výsledky: (1) zrodia sa všetci vykúpení ľudia 
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Starého a Nového zákona; (2) spomedzi vykúpených ľudí sa získa skupina víťazov, ktorí sú 
zdokonalení a dospeli do zrelosti v Božom živote; (3) víťazi sa zostavia do Nového Jeruzalema 
v tisícročnom kráľovstve a stanú sa kráľmi v nebeskej časti tisícročného kráľovstva; (4) celý 
Izrael bude spasený a bude slúžiť na pozícii kňazov v pozemskej časti tisícročného kráľovstva; 
(5) na konci dispenzácie milosti sa zvyšné národy obnovia ako obyvatelia pozemskej časti 
tisícročného kráľovstva; (6) vykúpení ale nezrelí veriaci, ktorí nie sú schopní zúčastniť sa na 
Novom Jeruzaleme v tisícročnom kráľovstve, budú zdokonalení a dospejú k zrelosti v Božom 
živote; (7) národy, ktoré boli obnovené ako ľudia v tisícročnom kráľovstve, budú očistení 
a privedení na novú zem nového neba a novej zeme ako Boží ľud vo večnosti; (8) ako druhotný 
výsledok budú všetky stvorenia, ktoré sa búria proti Bohu, ukončené a hodené do horiaceho 
jazera; (9) všetci starozákonní a novozákonní veriaci, ktorí boli vykúpení a zdokonalení 
a dosiahli zrelosť v Božom živote, sa stanú súčasťou Nového Jeruzalema v novom nebi a novej 
zemi. Keď Boh dokončí celé Svoje dielo, uvedie sa nové nebo a nová zem s úplným zavŕšením 
Nového Jeruzalema ako centrom. Nový Jeruzalem je vykryštalizovaný produkt a majstrovské 
dielo Božieho diela v starom stvorení naprieč generáciami. Nie je to fyzické mesto. Lepšie 
povedané, je to kompozícia všetkých Božích vykúpených veriacich vo všetkých obdobiach, aby 
sa stali Kristovou nevestou a vzájomným príbytkom Boha a Jeho vykúpených vo večnosti. Je to 
tiež božský a slávny organizmus, zmiešanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom 
s prvkami Jeho božskej Trojice – Otcovej prirodzenosti, Synovho života, ktorý prešiel smrťou 
a vzkriesením, a prvkom obnovy a premeny Ducha – s Jeho vykúpeným a premeneným 
trojzložkovým človekom. Všetko zahŕňajúci a nekonečný Trojjediný Boh, ktorý je utvárajúcou 
zložkou takéhoto zmiešavania, je chrámom, svetlom, lampou a presýtením a zaopatrením 
života, aby mohol byť Svojím úplným a dokonalým vyjadrením vo večnosti a mohol vyjadrovať 
Svoje nekonečné Ja od centra k obvodu naplno, dokonale a na večnosť!  
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1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 
 

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 
 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 
 
 

1. 
 

1. Boh Jána použil, 
ten minulosť opustil, 
náboženstvo svojho veku. 
Starobu opustil, 
odvážne prehovoril, 
zanechajte tento zlý vek. 

 
Víťazov Boh musí mať, 
milovníkov Ježiša! 
Učiň z nás ľudí, čo zmenia vek! 
Víťazov Boh musí mať, 
milovníkov Ježiša! 
Nech sme tí, ktorí ukončia vek! 
 

2. Boh Šavla povolal 
vlastný mal zámer a plán  
stal sa Pavlom apoštolom. 
Víziu uvidel, 
kde nie je rozdelenie 
v jedinom Pánovom Tele! 

 
3. Taktiež Timoteja, 

s Pavlom jednu dušu mal, 
modlil sa, bol naplnený.  
Jeho duch vždy horel, 
nech môj duch rovnaký je, 
nech som Boží človek - víťaz! 

 
Nech Tvoji víťazi sme, 
nevesta, čo zmení vek 
Nech sme tí, ktorí ukončia vek! 
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1. They walked along the road: 
Two disciples, all alone, 
Their Master dead and gone. 
A man to them drew near, 
Spoke to them and calmed their fears, 
They told Him everything. 

 
(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don't you believe? 
Why don't you believe? 

 
2. They came to journey's end; 

He came in to eat with them, 
He blessed and broke the bread. 
Then opened were their eyes; 
Jesus Christ they recognized. 
He disappeared from them. 
 

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

 
3. We walk along our road 

He reminds us we were told 
"I'm with you every day". 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 

 
(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 
 
 

2. 
1. Dvaja z nich kráčali       

do Emauz, zarmútení, 
učiteľ im umrel.  
Muž sa k ním pripojil, 
keď rozprával, horeli, 
jemu sa vyliali.     
 

(Vravel im:) 
Prečo neveríte? 
Veď bolo nevyhnutné, 
že Kristus si všetko vytrpí 
a do slávy vstúpi. 
Prečo neveríš?  
Prečo neveríš?  
 

2. K cieľu sa blížili,  
„poď do vnútra“, žiadali,  
ostal a lámal chlieb. 
Oči im otvoril, 
zrazu Pána spoznali, 
no On sa im stratil. 
 

(Vraveli:) 
Či sme nehoreli, 
keď k nám hovoril? 
Keď sme išli s Ním, 
Písma nám otvoril. 
Či sme nehoreli? 
Či sme nehoreli? 

 
3. Dnes sme na ceste s Ním, 

aj dnes nám Pán hovorí: 
„Každý deň som s tebou“. 
Aj keď sa cítiš zle, 
je živým Duchom v tebe, 
skutočne v nás žije. 
 

(Vravíme:) 
Vari nehoríš 
keď On hovorí? 
Ježiš v tebe je, 
vo vzkriesení žije! 
Či nehoríme? 
Či nehoríme? 
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1. Noah’s life was one that surely changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood. 

 
Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

 
2. Moses was a person who was called by God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s 
move, 
He was faithful, meek, and sage. 

 
3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 

 
4. Daniel had companions, and they ate God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with God, 
For His people, God’s own heart. 

 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 

4 
 

1. No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 

 
2. When such as we the King can choose, 

To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 

 
3. Arise! the holy bargain strike— 

The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 
 

4. 
1.  Žiaden jazyk nevyjadrí 

stav slobody duše, 
čo prešla od zemských vecí 
ku kontrole Božej. 
Smrť, aj život, všetko je jej, 
všetko pre jej dobro; 
v Kristovi dýcha pokojne, 
v Kristovi má domov.  
 

2.  Náš Kráľ si zvolil zdieľať trón 
s ľuďmi ako sme my, 
bolo by zvláštne odmietnuť 
vydať sa Pánovi. 
Nehovor, že veľmi trpíš! 
Veď je to výsadou 
patriť mu s tými, čo prešli 
akoukoľvek cenou. 
 

3.  Povstaň, daj zlomok za všetko! 
Uchop sa možnosti! 
Všetky veci posluhujú 
vykúpenej duši. 
Ak mu patríš, tak máš všetko, 
On aj ty ste jedno; 
hojný život je iba v Ňom, 
by kráľovstvo prišlo. 

 
 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 
2. God needs some young people 

To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
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We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 
 
 

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 
 
 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 
 F C G 

Make us those who bring You back. 
 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 
 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 
 

 
7 

 

1. Will you be an overcomer? 
Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how? 

 
Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

 
2. Will you be an overcomer? 

To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn. 

 
3. Will you be an overcomer? 

On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end. 
 

 

4. Will you be an overcomer? 
Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
”Hidden manna” share. 

 
5. Will you be an overcomer, 

Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure. 

 
6. Will you be an overcomer? 

Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward. 

 
7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see. 
 

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill. 
 

8 
 

C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring you back. 
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1. That which for long the prophets sought, 
The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality. 
 

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

 
2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear. 

 
3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake. 
 

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet. 
 
 

10 
Capo 1 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

 
1. Serving in my mingled spirit 

In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One. 
 

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality.  
 

11 
 

1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 
Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part. 

 
Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

 
2. Idols once they won thee, charmed thee, 

Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4. Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5. Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6. ’Tis that look that melted Peter, 
’Tis that face that Stephen saw, 
’Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7. Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 
 

11. 
1.  Či si Pána videl, poznal? 

Či ti Pán srdce zajal? 
Stal sa údelom pre mnohých, 
A mnohým srdcia spútal. 
 

R: Uchvátení Jeho krásou, 
hodnú chválu vzdávame, 
nech nás Jeho krása tiahne, 
Kráľa nášho chválime. 

 
2.  Modly nás priťahovali, 

moderné, pekné veci, 
a pozlátko odzbrojilo, 
boli sme Ti vzdialení. 
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3.  Čo otáča ľudské srdce, 
od všetkých modiel zemských? 
Nie to správne, či povinnosť, 
ale vízia ceny. 
 

4.  Nie, že pádom týchto modiel 
s tou ich nádherou prázdnou, 
odkrytím však Jeho srdca, 
s Jeho krásou žiarivou. 
 

5.  Kto zhasí blikot tých modiel, 
už pred východom slnka? 
Kto odstráni rúcho zimy, 
už pred príchodom leta? 
 

6.  Táto tvár zmenila Petra, 
túto tvár videl Štefan, 
srdce Márie plakalo, 
chráni nás od modiel Pán. 
 

7.  Tiahni, zvíťaz a naplň nás, 
kalich náš nech preteká, 
my nemáme nič s modlami, 
tiahni nás viac Pane náš. 
 

12 
 

1. A flowing river and a tree, 
Eden’s outstanding features are, 
Man to supply with food and drink 
That he may live fore’er. 

 
God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

 
2. The tree the glorious Christ does show 

As living food to man supplied, 
That he God’s riches may enjoy, 
Thus to be satisfied. 

 

3. The river does the Spirit show, 
Coming man’s spirit to supply, 
That with God’s riches he be filled, 
Holy to be thereby. 
 

4. The Christ of glory is my life, 
He as the Spirit lives in mine, 
That I with God be fully blent 
And in His image shine. 
 

5. I would exalt this glorious Christ, 
Ever the Spirit I’d obey, 
Making His glory fully known, 
Filled with His grace for aye. 

 

12. 
1.  Rieka tečúca, strom živý, 

Edenu významné znaky; 
sýtia a napoja ľudí 
pre život na veky. 

 
Boh je v Kristovi, sýtim sa Ním 
Boh ako Duch ma zaopatrí; 
ak som v duchu Pánom sýtený, 
život ma naplní. 

 
2.  Strom na Krista ukazuje, 

pokrm živý vkladá do nás; 
bohatstvom nás potešuje, 
uspokojuje nás. 
 

3.  Rieka Ducha zobrazuje, 
nášho ducha vyživuje, 
Božieho bohatstva plní, 
svätí byť môžeme. 
 

4.  Slávny Kristus je môj život, 
je ako Duch v duchu mojom, 
aby som s Bohom zmiešaný, 
vyžaroval Jeho. 
 

5.  Chcel by som vyvýšiť Krista 
a poslušným vždy Duchu byť, 
Jeho milosti byť plný, 
slávu Jeho zjaviť. 
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13 
John. 6:51 

 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 
 
For the life (for the) 
Life of the world. 

 
I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
 
 

13. 
 
Ja som ten chlieb živý, 
ktorý zostúpil z neba; 
ak niekto je, 
ak niekto je z tohto chleba, 
bude žiť naveky. 
 

A chlieb (a chlieb),  
ktorý dám (ktorý dám), 
je moje telo, 
vydané (vydane), za život (za) 
život sveta. 

 
Ja som ten chlieb živý, 
ktorý zostúpil z neba; 
ak niekto je, 
ak niekto je z tohto chleba, 
bude žiť naveky. 

 
 



SONGS 
 

  

14 
 

1. In this godless age 
Lord, You need some Samuels 
Burdened with a vision clear of Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, 
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s 
desire? 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of 
prayer, 
Speaking forth Your word, with Your 
authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, fully subject to Your 
will. 
Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; 
E’en the very index of Your eyes would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

 
3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 
Overcomers separated from the current age. 
They have joined themselves 
Through His word to His desire. 
Overcomers constituted with the holy word. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your 
desire; 
Your living testimony on the earth. 

 
4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 
God’s economy is carried out through men of 
prayer. 
They love not themselves; 
But a willing sacrifice. 
What they fear—offending God, losing His 
 presence dear. 
 

Make us those who meet Your need,  
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close 
this age; 
Who are one with You to bring the kingdom 
in, 
Young people absolute for Your move. 

 

14. 
1.  V bezbožnom veku 

Ti treba Samuelov; 
ekonómiu Tvoju ktorí vidia jasne. 
Kde je archa dnes? 
Kto sa o Teba stará, 
kto dnes seba odkladá kvôli túžbe Tvojej? 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
prorokov, kňazov, sudcov, ľudí modlitby. 
S Tvojou mocou Tvoje slovo prehovárajúcich; 
fotku sú Tvojou pre Tvoj pohyb. 
 

2.  Cvič nás aby sme 
s víziou a hľadaním 
očakávali Teba, boli podriadení. 
Ceniac Tvoju tvár 
v Tvojej prítomnosti sme, 
čo vidíme len v Tvojich očiach, počúvneme. 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
aby kráľovstvo Tvoje na zem priviedli. 
Tých, čo za kráľa Ťa berú, aby si sa vrátil 
a cez nich tento vek ukončil. 
 

3.  Keď chce Boh konať 
musí získať niekoľkých 
víťazov, oddelených od súčastnej doby. 
Pripojili sa 
k Jeho túžbe cez slovo, 
víťazi, ustavení Jeho svätým slovom. 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
čo budú Ti dobrovoľne zasvätení. 
Tých, čo sa už pripojili slovom  
k  túžbe Tvojej – 
mať živé svedectvo na zemi. 
 

4.  Boh potrebuje 
tých ľudí, čo sa modlia, 
ekonómiu svoju nimi uskutoční. 
Nie sú sebeckí 
ochotne sa vydajú, 
stratiť prítomnosť Jeho, zarmútiť Ho nechcú. 
Učiň z nás tých, čo budú nazíreji. 
nech cez nás môžeš tento vek uzatvoriť. 
nech sme stále jedno s Tebou pre Tvoje  
kráľovstvo, 
mládež pre Tvoj pohyb na zemi. 

 



SONGS 
 

  

15 
 

1. The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

 
2. Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 

16 
 

1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore 
Peter's love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
 

3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 

He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
 
 

17 
 

 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 

 A                 A7                  D 
Every “today” that we have is  

 E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

                                                          A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

        E                             A 
We’d soon behold your face. 



SONGS 
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1. The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry:  “Behold Him!” 
By using every moment of each day. 

 
When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 
 

2. Lord, help us to redeem these golden moments; 
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 

 
He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 
 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth to meet the 
Bridegroom 
And patiently attending to the race. 

 
When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, our fires burning 
bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 

 
Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
 

18. 
1.  Ten deň sa blíži, keď sa Ježiš vráti, 

vykupujme čas, nič nezmeškajme. 
Ó, na Tvoj príchod nech pripravení sme, 
nech každú chvíľu vykupujeme. 
Keď Ježiš príde, či sa stretneme s Ním? 
Či budeme od seba slobodní? 
Čoskoro príde, aby si vzal múdrych. 
Pane, nech nie sme von vyhodení. 
 

2.  Pane, pomáhaj nám využiť chvíle, 
naplniť nádoby pomazaním, 
na všetky skúšky nech povieme: „Amen.“ 
Zväčšuj sa v nás, nech v láske sme hojní. 
Prichádza Pán – ó, okamihy vzácne. 
Máme olej – len viac nakupujme. 
Na skúšky, súženia povieme: „Amen.“ 
Utrpením kráľovstvo získame. 
 

3.  Od duševných potešení odvráť nás. 
Pane, hľadíme len na Tvoju tvár. 
Ó, nech bežíme, stretneme Ženícha. 
Nech každý z nás v tom behu vytrvá. 
Keď Ježiš príde, či my budeme s Ním? 
Či budeme hľadieť na Jeho tvár? 
Nebuďme hlúpymi, ni lenivými, 
ó, nech každý v tom behu vytrvá. 
 

4.  Ako nevesta poďme Mu oproti, 
upravené lampy, oheň horí, 
nádoby máme Pánom naplnené, 
budeme Ním vždy uspokojení. 
Sme spokojní, Kristus spolu s nevestou. 
Sme spokojní, navždy a naveky. 
Ó, čo za láska, radosť, odpočinok, 
byť nevestou, hodovať spolu s Ním! 

 
 



SONGS 
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1. Hidden behind every scene, 
Lovingly, sweetly operating, 
One who is sovereign and wise, 
Patiently guides even our eyes. 
Look at My Son, the Beloved, 
Sitting here at My right hand. 
Jesus is King, yet He’s bound, 
He cannot move until His people 
 give Him ground. 

 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 
 do in me. 

 
2. In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you’re the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and to reign here on the earth 
 day by day. 

 
20 

 

1. And I saw, 
The Lamb standing 
With a hundred and forty-four thousand, 
Having His name 
Of His Father 
Written on their foreheads. 
These are they 
These are they 
These are they who follow the Lamb. 
These are they 
From among men, 
These are they who follow the Lamb 
Who follow the Lamb. 
 

2. S: And I saw, 
B: And behold, 
S: The Lamb standing 
B: On Mount Zion, 
All: With a hundred and forty-four thousand, 
S: Having His name 
B: And the name 
S: Of His Father 
B: Of His Father 
All: Written on their foreheads. 

S: These are they 
B: Who are undefiled, 
S: These are they 
B: Without guile. 
All: These are they who follow the Lamb. 
S: These are they 
B: Who were purchased 
S: From among men, 
B: Firstfruits to God. 
All: These are they who follow the Lamb,  
 Who follow the Lamb. 
 

3. Those who follow, follow the Lamb, 
Live and walk in the mingled spirit 
And are thus led, led by the Spirit 
Continually, continually in their daily life. 

 
 

20. 
S: Videl som, 
B: a hľa, On 
S: hľa, Baránok 
B: na Sione  
V: a stoštyridsaťštyritisíc s Ním 
 
S: S Jeho menom 
B: aj s menom 
S: Jeho Otca 
B: Jeho Otca 
V: mali ho na čelách. 
 
S: To sú tí 
B: neznečistení   
S: To sú tí 
B: bez viny 
V: čo Baránka nasledujú. 
 
S: To sú tí 
B: vykúpení 
S: tí z ľudí 
B: Bohu prví 
V: čo Baránka nasledujú, čo nasledujú. 
 
Nasledujú iba Jeho, 
žijú, chodia v zmiešanom duchu, 
a takto sú vedení Duchom, 
neprestajne,  nepretržite každý jeden deň. 
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	I. Biblia je Boží osobný list pre nás, Jeho deti; náš Otec nám hovorí iba veci, ktoré s nami súvisia – 2Pt 1:3:
	A. Boh nám hovorí všetky veci, ktoré s nami súvisia a sú pre nás užitočné; o čomkoľvek, čo s nami nesúvisí, to nám nehovorí – 2Pt 1:3.
	B. Nenechajte sa chytiť do pasce a nesnažte sa odpovedať na všetky otázky; naučte sa povedať: „Neviem.“

	II. Biblia je božská, duchovná kniha, kniha života, ktorá nás učí duchovné lekcie – Jn 5:39-40:
	A. V Biblii je veľa zahrnutých tém vrátane vedy, filozofie, histórie, literatúry, etiky a práva, ale Biblia nie je knihou týchto tém; Biblia je knihou života:
	1. Biblia obsahuje vedu, ale nie je to kniha o vede – porov. Iz 45:18; 40:22; Jób 26:7; 38:14.
	2. V Biblii je tiež história, ale Biblia nie je knihou histórie – porov. Mt 1:1-17.
	3. V Biblii sú tiež proroctvá, ale Biblia nie je kniha o proroctvách – porov. Dan 9:24-27.

	B. V Biblii sú nezrovnalosti, ale v každom z týchto prípadov sú v nezrovnalostiach vyjadrené hlboké duchovné lekcie – porov. Ef 2:8-9; Jk 2:14, 17; 1Krľ 6:1; Sk 13:18-22.

	III. Štyri zásadné prvky Biblie sú Kristus, Duch, život a cirkev – Ef 5:32; Jn 6:63; Zj 22:17; porov. Gn 1:9-13; 2:21-24.
	IV. Biblia mení ľudí vnútorne – žiadna iná kniha nemala taký pozitívny účinok na ľudí alebo dokázala zmeniť ľudí subjektívne tak ako Biblia – Ef 2:1-6; Iz 55:11; porov. Jer 13:23; Iz 11:6:
	A. Negatívne, katolícka cirkev uzavrela Bibliu pre obyčajných ľudí, čo viedlo k tomu, čo v histórii nazývame temným obdobím.
	B. Aby Biblia mala taký pozitívny vplyv na mladých ľudí, musíme im pomôcť v osobnom vzťahu a kontakte s Pánom prostredníctvom Slova – Ef 6:17-18.

	V. Biblia prešla skúškou času – nebola nikdy prepracovaná, aktualizovaná ani opravená, preto by sme mali mať vieru v Bibliu a nikdy o nej nepochybovať.
	VI. Potrebujeme čítať celú Bibliu – každý verš v Biblii potrebuje celú Bibliu k tomu, aby bol v plnosti vyložený a porozumený.
	I. Boh nám ako duchovné dedičstvo zanechal Ducha, ktorého nemôžeme vidieť, a Bibliu, ktorú vidieť môžeme; kresťan musí byť vyvážený v oboch aspektoch – v Biblii navonok a v Duchu vo vnútri.
	II. Pre poznanie Biblie musí človek trénovať myseľ; a rovnako musí uplatňovať ducha – 2 Tim 3:15-17.
	III. Pôvod Biblie:
	A. Písmo je Bohom vdýchnuté; hovorí to o tom, že Sväté písmo nemá pôvod v ľudských myšlienkach, ľudských mysliach, ale je to Božie vdýchnutie Jeho myšlienok a Jeho slov prostredníctvom Jeho Ducha do autorov a následne z nich aj vychádzajú – 2Tim 3:16.
	B. Keďže Sväté písmo je Božie vdýchnutie Jeho slova vychádzajúce z človeka prostredníctvom Jeho Ducha, žiadne slovo Biblie nemôže pochádzať z ľudskej vôle; ale ľudia boli vedení Duchom a hovorili z Boha – 2Pt 1:21; 2Sam 23:2.
	C. Starý zákon je Božím prehováraním cez prorokov; a Nový zákon je Božím prehováraním v Synovi, našom Pánovi Ježišovi – Heb 1:1-2.
	D. Po zostúpení Ducha Jeho učeníci prehovárali a písali to, čo im zjavil Duch; po Jeho nanebovstúpení boli všetky knihy Nového zákona, ktoré napísali Jeho učeníci, zjavením Ducha a On uznal ich božskú autoritu – Jn 16:13.

	IV. Boh je Duch; Duch je však veľmi abstraktný a je ťažké dotknúť sa Ho alebo Mu porozumieť; ale Biblia je stelesnením Ducha – Jn 6:63:
	A. Biblia je stelesnením Boha Ducha; a tiež je vyjadrením Boha Ducha; Boh Duch je vyjadrený ako stelesnenie prostredníctvom Biblie – Jn 5:39.
	B. Boh Duch prebýva vo Svojom slove; pri čítaní Biblie sa často dotýkame Boha Ducha, lebo Biblia je príbytkom Boha Ducha.
	C. Biblia je prostriedok pre Boha Ducha; všetko, čo Boh pre nás činí, a všetko, čo Boh chce, aby sme robili, sa uskutočňuje Jeho slovom – porov. 1Pt 1:23; 2:2; Mt 4:4.

	I. Bibliu je potrebné čítať postupne od jej prvej do poslednej strany; takýmto čítaním jej lepšie porozumieme – Kol 3:16; 2Tim 3:15; Ž 119:11, 130.
	II. Ďalšia jednoduchá, duchovná a najužitočnejšia metóda čítania Biblie je modlitebné čítanie; znamená to, že text Biblie pokladáme za modlitbu a pri jeho čítaní sa budeme modliť – Ef 6:17b-18.
	III. Musíme Bibliu tiež študovať, aby sme pochopili hĺbku pravdy v Jeho slove – 1Tim 5:17b; 2Tim 2:15:
	A. Musíme čítať a študovať Božie slovo, aby sme spoznali základné biblické fakty.
	B. Aby sme dôkladne študovali Božie slovo, potrebujeme tieto nápomocné materiály:
	1. Potrebujeme dobrý preklad Biblie ako napríklad Recovery Version (Preklad obnovy); tento preklad zahŕňa osnovy, poznámky pod čiarou a odkazy.
	2. Posolstvá štúdií života nám ešte viac otvárajú Slovo; vysvetľujú verše v Biblii pomocou štúdia života.
	3. K dispozícii sú aj knihy lekcií, ktoré nás postupne učia pravdu krok za krokom; napríklad lekcie života a lekcie pravdy.

	C. Musíme vidieť spôsob, ako použiť Štúdium života na štúdium Biblie.
	D. Pravdepodobne bude pre vás príjemnejšie, pokiaľ budete študovať s niekoľkými spoločníkmi; modlite sa spolu a navzájom sa povzbudzujte, aby ste sa usilovali o pravdu – 2Tim 2:22.
	E. Je pre nás nevyhnutné, aby sme boli konkrétni; zvoľte si konkrétny čas a deň na štúdium pravdy; stanovte si, aké materiály pri tom použijete a tempo vášho pokroku.

	IV. Je veľmi užitočné zapamätať si niektoré kľúčové verše z Biblie – Ž 119:11; Kol 3:16; 1Tim 6:20.
	V. Po naplnení sa Božím slovom musíme prehovárať Slovo ostatným; ak chceme byť zdraví, musíme hovoriť – Ef 5:18-19b; Kol 3:16:
	A. Teraz nastal čas, aby Pán vykonal Svoj aktuálny pohyb; každý z nás musí v dennom živote prehovárať Krista, pretože dlžíme evanjelium našim priateľom – Rim 1:14.
	B. Pavel prikázal Timotejovi, aby bol pohotový zvestovať slovo „vhod-nevhod“ – 2Tim 4:2; 3:15-17.
	C. Ďalším miestom prehovárania sú stretnutia cirkvi; musíme spoznať, že najdôležitejšou časťou našich stretnutí je prorokovanie, to znamená hovoriť za Pána, hovoriť Pána a prehovárať ľuďom Pána – 1Kor 14:1, 3 – 4.
	D. Čím viac sme naplnení Božím slovom, tým viac chceme hovoriť a tým viac musíme hovoriť; čím viac hovoríme, tým viac sme naplnení v duchu – Ef 5:18-19; 2Kor 4:13.

	VI. Ďalším spôsobom naplnenia sa Duchom je spievať so Slovom – Ef 5:19.
	VII. Keď budeme všetky tieto body praktizovať, budeme naplnení Božím slovom a ustanovení Božím slovom.
	I. Tému Biblie môžeme obsiahnuť iba v štyroch nasledujúcich vetách: Boh naplánoval a stvoril, Satan sa vzbúril a zničil, človek padol a bol stratený a Kristus vykúpil a vybudoval; v rámci tejto témy existujú štyri osoby: Boh, Satan, človek a Kristus –...
	A. Témou Starého zákona je, že Boh stvoril, Satan zničil, človek padol a Boh prisľúbil príchod Krista kvôli vykúpeniu.
	B. Témou Nového zákona je Kristus, ktorý prichádza vykúpiť hriešnikov a vybudovať cirkev podľa Božieho plánu – Ef 3:9-11.

	II. Ústredná myšlienka Biblie je Kristus a cirkev; Biblia nezjavuje iba samotného Krista, taktiež zjavuje nevestu a Telo Kristovo, ktorým je cirkev – Ef 5:32:
	A. Ústredná myšlienka Starého zákona – Starý zákon privádza človeka ku Kristovi, aby Ním bol človek vykúpený.
	B. Ústredná myšlienka Nového zákona – Nový zákon nám odhaľuje, ako je cirkev vykúpená a vybudovaná v Kristovi.

	III. Najlepší spôsob rozdelenia Biblie je podľa duchovnej skúsenosti a pozostáva z troch kategórií v Starom a Novom zákone:
	A. Starý zákon:
	1. História: Od knihy Genezis až po Ester je sedemnásť kníh o histórii.
	2. Skúsenosť: Patrí tu päť kníh poézie: Jób, Žalmy, Príslovia, Náreky a Veľpieseň.
	3. Proroctvo: Od Izaiáša po Malachiáša je sedemnásť kníh proroctiev.

	B. Nový zákon:
	1. História: Štyri evanjeliá plus Skutky apoštolov tvoria päť kníh o histórii.
	2. Skúsenosť: Zaraďujeme tu dvadsaťjeden listov, od Listu Rimanom po Júdov list.
	3. Proroctvo: Existuje iba jedna kniha proroctva, kniha Zjavenie Jána.


	IV. Väčšia časť Starého zákona bola napísaná v hebrejčine a väčšia časť Nového zákona bola napísaná v gréčtine; pre nás je rozhodujúci napísaný obsah Biblie, preto je rovnako dôležitý i preklad Biblie:
	A. Septuaginta – Sedemdesiat učencov v Alexandrii v Egypte preložilo celý Starý zákon do gréčtiny okolo roku 277 pred Kristom; pretože prekladateľov bolo sedemdesiat, tento preklad sa volá Septuaginta.
	B. Vulgáta – Vulgáta bola preložená počas štvrtého storočia v Severnej Afrike; pomenovanie Vulgáta znamená obľúbená alebo bežná.
	C. Autorizovaný preklad Biblie kráľa Jakuba – V roku 1611 po Kristovi päťdesiatštyri učencov preložilo Starý a Nový zákon do najlepšej anglickej verzie tej doby; pretože tento preklad bol riadený kráľom Jakubom I., volá sa Autorizovaný preklad.
	D. Revidovaná verzia – Od roku 1870 do roku 1885 okolo sto učencov z Anglicka a Ameriky upravilo Autorizovanú verziu a nazvali ju Revidovaná verzia.
	E. Americká štandardná verzia – Neskôr americkí učenci upravili Revidovanú verziu a nazvali ju Americká štandardná verzia.
	F. Mnoho ďalších verzií – Biblia bola preložená do mnohých jazykov a bolo napísaných mnoho verzií; Biblia bola preložená do 1946 jazykov a z toho existuje asi päťdesiat anglických verzií.
	G. Parafrázované preklady Biblie – Existuje niekoľko verzií Biblie, ktoré sú prevažne parafrázované.
	H. Brat Witness Lee a jeho spolupracovníci zhustili to najlepšie zo štúdií Biblie za posledných dvetisíc rokov a začlenili to do Prekladu obnovy (The Recovery Version):
	1. Presnosť – Text Prekladu obnovy patrí k tým najpresnejším prekladom.
	2. Čitateľnosť – Text Prekladu obnovy patrí k tým prekladom, ktoré sa dajú veľmi ľahko čítať.
	3. Osnovy – Preklad obnovy poskytuje osnovu pre každú knihu.
	4. Poznámky pod čiarou – Preklad obnovy obsahuje poznámky pod čiarou, ktoré vysvetľujú ťažko zrozumiteľné časti v texte.
	5. Odkazy – Preklad obnovy poskytuje veľa odkazov na okraji strany, aby čitateľom pomohli nájsť podporné verše pre ich štúdium.
	6. Posolstvá Štúdia života sú sprievodnou zbierkou študijných pomôcok pre Bibliu; táto zbierka posolstiev nám otvára každý verš celej Biblie.


	I. Prvou funkciou Biblie je svedčiť o Pánovi Ježišovi; Pán Ježiš je predmetom a obsahom Biblie; Biblia je vysvetlením a vyjadrením Pána Ježiša – Jn 5:39.
	II. Funkciou Biblie pre padlého človeka je učiniť ho múdrym na spasenie; to nám odhaľuje, ako Boh zachraňuje ľudí v Kristovi a ako môžu byť ľudia zachránení vierou, aby sme spoznali spôsob spasenia – 2Tim 3:15.
	III. Medzi prvú praktickú funkciu Biblie patrí, že nás vedie k znovuzrodeniu – 1Pt 1:23.
	IV. Po prijatí našej spásy je Božie slovo ako mlieko, ktoré nás vyživí a dá nám rast v našom duchovnom živote – 1Pt 2:2; 1Kor 3:2.
	V. Slová Svätého písma sú tiež naším duchovným chlebom života; rovnako ako náš fyzický život potrebuje živiny, tak aj náš duchovný život potrebuje výživu – Mt 4:4; Jer 15:16; Jób 23:12b; Heb 5:13-14.
	VI. Pre naše zdokonalenie je Biblia prospešná na učenie, pokarhanie, nápravu, na vyučovanie v spravodlivosti, aby sme my, ľudia Boží, mohli byť dokonalí – 2Tim 3:16-17.
	I. Logický dôkaz:
	A. Autorstvo – Existujú iba tri knihy nárokujúce si božské autorstvo – Biblia, Korán a Kniha Mormónova; Biblia uvádza viac ako dvetisíckrát, že je hovorená Pánom Bohom; takto okamžite vyradíme všetky ostatné knihy.
	B. Morálny charakter – Jedine Biblia má najvyššiu úroveň morálnosti; tento štandard prevyšuje štandard akejkoľvek inej knihy na zemi.
	C. Obsah – Iba Biblia nám hovorí o Bohu, Jeho zámere, Jeho dôvode na stvorenie, o človeku, probléme človeka, riešení tohto problému a osude stvorenia a človeka.
	D. Dostupnosť – Biblia je pre ľudí ľahko dostupná. Bola preložená do približne dvetisíc jazykov.

	II. Dokončenie ako dôkaz:
	A. Autori – Spôsob, akým bola Biblia dokončená, dokazuje, že je to Slovo Božie;  skoro 1 600 rokov trvalo pokiaľ sa Biblia dokončila a napísalo ju viac ako štyridsať ľudí.
	B. Ivinpanin, slávny ruský matematik, vedel, že každý znak v hebrejčine predstavuje číslo; sčítal čísla každého slova v Starom zákone a zistil, že súčet každého slova je deliteľný siedmimi; jedine Boh mohol spôsobiť, že Biblia bola napísaná takýmto sp...
	C. Pravdivosť – Pravdivosť Biblie rovnako dokazuje, že Biblia je Božím slovom.
	D. Dokonalý zákon – Dokonalosť zákona taktiež dokazuje, že Biblia je Božím slovom; v celej ľudskej histórii neexistuje krajina, ktorá by niekedy uzákonila také dobré zákony, aké sú stanovené v Biblii.

	III. Proroctvá sú najsilnejším dôkazom o autenticite Biblie ako Božieho slova:
	A. O Kristovi – O Kristovi existuje veľa proroctiev; okrem Kristovho druhého príchodu sa všetky ostatné proroctvá týkajúce sa Krista naplnili približne pred dvetisíc rokmi.
	B. Čo sa týka Izraela – Napísalo sa veľa proroctiev týkajúcich sa Izraelitov a izraelského národa, mnohé z nich sa naplnili a niektoré sa ešte naplnia.
	C. Čo sa týka Týru – Okolo roku 600 pred Kristom Pán prorokoval v Ezechielovi 26 o tomto meste; naplnenie tohto proroctva sa udialo v troch štádiách, začalo sa v roku 587 pred Kristom a skončilo sa o niekoľko storočí neskôr.
	D. Čo sa týka Sidónu – Pán prorokoval v Ezechielovi 28 o Sidóne; historicky bolo toto mesto zmietané vojnami; takto sa naplnilo proroctvo v Ezechielovi.
	E. O Babylone – Pán prorokoval v Izaiášovi 13 o Babylone, že to bude tak, ako keď Boh zvrhol Sodomu a Gomoru, už nikdy nebude obývané; nebude osídlené po všetky generácie; to platí dodnes.

	IV. Na zemi neexistuje žiadna iná kniha, ktorá dokáže pozitívne zmeniť ľudí tak dramaticky, ako to dokáže Biblia; iba Biblia dispozične mení ľudí pozitívnym spôsobom – Ef 2:1-6; Iz 55:11:
	A. V hlásaní evanjelia – Kdekoľvek prišlo evanjelium, tí so zlomeným srdcom boli vyliečení, opilci sa stali triezvymi, márnotratní synovia a dcéry sa vrátili domov a zlí ľudia sa otočili k Bohu.
	B. Žiadne iné knihy nie sú také účinné pri zmene života a správania.
	C. V zvýšení citlivosti svedomia – Biblia má moc meniť ľudské životy vzdelávaním svedomia podľa Boha – Jn 15:22.

	V. Dôkaz lásky ľudí k Biblii – Kresťania Bibliu milujú; niektorí ju milujú natoľko, že by pre ňu aj zomreli – Ž 119:103; Jób 23:12b:
	A. Prenasledovanie Rímskou ríšou – Cisári Rímskej ríše sa počas tristo rokov od Pánovho prebývania na zemi snažili zničiť Bibliu a každého, kto si ju čítal a veril v ňu.
	B. Prenasledovanie rímskokatolíckou cirkvou – Rímskokatolícka cirkev tiež začala prenasledovať tých, ktorí čítali Bibliu; ľudia milovali Bibliu viac ako vlastné životy; mali by sme si Bibliu naozaj ceniť, pokiaľ ju môžeme slobodne čítať.

	VI. Vedecký dôkaz – Biblia je z hľadiska vedy správna:
	A. Guľatá a rotujúca Zem – Pred viac ako päťsto rokmi sa všeobecne verilo, že Zem je plochá; pred viac ako 2 500 rokmi Biblia odhalila, že Zem je guľatá – Jób 26:7; 38:14; Iz 40:22.
	B. Neobmedzený počet hviezd – Jeremiáš 33:22 hovorí: „Ako nemožno spočítať vojsko nebies (hviezdy).“

	VII. Dôkaz o histórii židovského národa – História židovského národa rovnako dokazuje, že Biblia je slovom Božím; pretože Biblia a Boží ľud sú navzájom prepojené, ich dnešná história a existencia nám dokazujú, že Biblia je skutočne Božie slovo:
	A. Vyvolení Bohom
	B. Stali sa veľkým národom
	C. Viedli ich sudcovia
	D. Vrchol ich skúseností
	E. Úpadok
	F. Boli pohadzovaní sem a tam
	G. Obnovenie chrámu a mesta Jeruzalema
	H. Pán k nim prichádza prvýkrát
	I. Zničenie chrámu a mesta; Izraeliti sa znovu rozptýlili
	J. Zachovali sa ako jeden ľud
	K. Obnovenie Izraelského národa

	VIII. Dôkaz o nezničiteľnosti Biblie – V priebehu dejín ľudstva neexistovala kniha, ktorá bola napádaná rovnako ako Biblia; každý útok zlyhal, nikomu sa nepodarilo ju zničiť.
	IX. Dôkaz o jej šírení počas prenasledovania – Šírenie Biblie počas prenasledovania dokazuje, že Biblia je Božie slovo:
	A. Príklad toho, ako bola Biblia schovaná v stoličke.
	B. Príklad toho, ako bola Biblia zapečená v bochníku chleba.

	X. Dôkaz Pánovými slovami a slovami ostatných autorov Biblie – Môžeme použiť to, čo bolo napísané v Novom zákone, aby sme dokázali, že Starý zákon je Božím slovom.
	XI. Dôkaz starovekými dokumentmi – máme k dispozícii staroveké rukopisy, dokumenty a listy, ktoré potvrdzujú, že Biblia, ktorú máme dnes, je správna:
	A. Tri hlavné staroveké rukopisy – Codex Vaticanus alebo Vatikánsky kódex je uložený vo Vatikánskej knižnici vo Vatikáne v Taliansku; Codex Sinaiticus alebo Sinajský kódex prepisovali na viac ako sto ovčích koží, pravdepodobne v štvrtom storočí; Codex...
	B. Knihy a listy prvých veriacich – Porovnávaním starovekých rukopisov, listov a kníh starovekých veriacich môžeme spoznať, že dnešná Biblia je rovnaká ako staroveká Biblia.

	XII. Archeologický dôkaz:
	A. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora – Zvitky od Mŕtveho mora boli objavené v roku 1947; boli uložené v jedenástich jaskyniach severozápadne od Mŕtveho mora, dvadsaťštyri kilometrov od Jeruzalema; odhaduje sa, že zvitky od Mŕtveho mora prepísali v rok...
	B. Objavenie hlinených tabuliek – Sedemnásťtisíc hlinených tabuliek, datovaných od roku 2300 do 2500 pred Kristom, bolo nájdených v severnej časti Sýrie; tieto hlinené tabuľky zaznamenali históriu ľudstva už od roku 2900 pred Kristom.
	C. Objavenie Ninive – Ninive bolo zničené počas vojny; na tisíce rokov toto mesto síce pochoval piesok, ale nakoniec ho objavili v minulom storočí; archeológovia našli spisy týkajúce sa mnohých vecí zaznamenaných v Biblii, ktoré ešte neboli zaznamenan...

	I. Boh – Boh je tou najdôležitejšou vecou zjavenou v Biblii, pretože je začiatkom všetkých vecí; všetko vo vesmíre vzniklo z Neho a začalo sa Ním, preto by sme mali poznať najprv Jeho – Gn 1:1:
	A. V Starom aj Novom zákone je mnoho pasáží, ktoré jasne a definitívne uvádzajú, že Boh je iba jeden – 1Kor 8:4; Iz 45:5:
	1. Elohim – ide o prvé božské meno použité v Biblii na zjavenie Boha a znamená verný, mocný – Gn 1:1.
	2. Meno Hospodin je druhý dôležitý božský názov použitý v Biblii na zjavenie Boha; znamená samostatne a navždy existujúceho Ja Som, Ja Som, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza – Ex 3:14.

	B. Biblia zjavuje, že Boh je Trojjediný; Boh je jedinečne jeden a Jeho meno je Hospodin; avšak tento Boh je Trojjediný – On je Otec, Syn a Duch – Mt 28:19; 2Kor 13:14:
	1. Hoci Otec, Syn a Duch sú traja, meno je pritom jedno – Mt 28:19
	2. Sväté písmo jasne zjavuje, že všetci traja – Otec, Syn a Duch – sú Boh – 1Pt 1:2; Ef 1:17; Heb 1:8; Jn 1:1; Rim 9:5; Sk 5:3-4.
	3. Otec je večný, Syn je večný a Duch je tiež večný – Iz 9:6; Heb 1:12; 7:3; Heb 9:14.
	4. Traja – Otec, Syn a Duch – sú veční a existujú súbežne (koexistujú) – Jn 14:16-17; Ef 3:14-17; 2Kor 13:14.
	5. Vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Trojice nie je len o tom, že koexistujú, oni dokonca navzájom prebývajú jeden v druhom (koinherujú) – Jn 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lk 4:1.
	6. Rovnako ako sú dieťa a mocný Boh jedno, tak aj Syn a večný Otec sú jedno;  Syn je Otec večnosti; sú jedno – Iz 9:6; 1Kor 15:45b.
	7. Celý Trojjediný Boh je preto trojjediný, aby sa udeľoval do nás; je Trojjediný pre naše potešenie a zakúšanie – 2Kor 13:14.


	II. Kristus – Kristus je témou a centrom Biblie a tiež jej hlavným obsahom od začiatku až po koniec Biblie:
	A. Ježiš a Kristus sú mená dané od Boha; keď ľudia zistili, že je Boh, nazvali Ho Emanuel, čo znamená Boh s nami – Mt 1:21, 16, 23.
	B. Kristove mená:
	1. Kristus – Kristus, vzťahuje sa na Pomazaného od Boha, hovorí o Pánovom poslaní – Mt 16:16; Sk 2:33.
	2. Syn živého Boha – Syn sa odvoláva na Druhého Božej Trojice, hovorí o Jeho osobe. Jeho poslaním je uskutočniť Boží večný zámer prostredníctvom Jeho ukrižovania, vzkriesenia, nanebovstúpenia a druhého príchodu, zatiaľ čo Jeho osoba stelesňuje Otca a ...

	C. Osoba Krista:
	1. Boh – List Rimanom 9:5 jednoducho a dôrazne vyhlasuje, že Kristus je Boh, ktorý je nad všetkým, je úplný Boh požehnaný naveky.
	2. Boží Syn – Kristus je tiež Božím Synom, to znamená Boh Syn – Jn 20:31.
	3. Človek – Kristus nie je len Boh, je aj človek; je úplným Bohom, ktorý sa stal pravým a dokonalým človekom – 1Tim 2:5.
	4. Stvoriteľ – Heb 1:10 odhaľuje, že On je Stvoriteľ.
	5. Prvorodený zo všetkého stvorenia – Kristus je tiež stvorením, dokonca prvorodeným medzi všetkým stvorením – Kol 1:13, 15.

	D. Kristovo dielo – Keď Boh pomazal Krista, aby sa stal Božím pomazaným na naplnenie Jeho večného zámeru, už uskutočnil a ešte uskutoční nasledujúce úžasné veci:
	1. Prvá úžasná vec, ktorú Kristus urobil, bolo stvorenie nebies a zeme, všetkých vecí a človeka – Heb 1:10.
	2. Ako druhú nádhernú vec uskutočnil to, že sa ako Boh stal telom – Jn 1:14; Rim 8:3.
	3. Jeho tretia úžasná vec bola, že bol ukrižovaný na kríži, aby uskutočnil vykúpenie v Božom večnom pláne.
	4. Štvrtá úžasnú vec bola Jeho vzkriesenie, ktoré uskutočnil pre naše ospravedlnenie, vzkriesenie a znovuzrodenie – Jn 10:17-18; Rim 4:24-25; Ef 2:5-6.
	5. Potom ako vstal Kristus z mŕtvych, vystúpil na nebesia; to je piata úžasná vec Ním vykonaná – Ef 4:8; 2:6.
	6. Kristus po Svojom nanebovstúpení pokračoval v uskutočňovaní Svojho nebeského posluhovania – Mt 26:28; Heb 8:6, 1 – 2; 4:14; 7:24-26; 1Jn 2:1-2.
	7. Keď Kristus dokončí Svoje nebeské posluhovanie, znova príde – 1Tes 4:16-17; Rim 11:26.
	8. Po tom, ako Kristus pri Svojom príchode vyčistí zem, nastolí tisícročné kráľovstvo, kde bude vládnuť so Svojimi víťaznými veriacimi tisíc rokov – Zj 20:4, 6.
	9. Na konci tisícročného kráľovstva Kristus bude centrom večnosti v Novom Jeruzaleme v nadchádzajúcom novom nebi a novej zemi – Zj 21:23.


	III. Duch Svätý
	A. Vo svätej Trojici, Duch Svätý, ktorý je Duchom Božím, sa uvádza ako posledný, z čoho vyplýva, že je konečným vyjadrením Trojjediného Boha – Mt 28:19.
	B. Duch Svätý je Trojjediný Boh, ktorý vstupuje do Svojich veriacich; keď do nás vstupuje, vstupujú do nás Otec a Syn – Jn 14:16-17, 23.
	C. On je všetko zahŕňajúcim a zavŕšeným Duchom, ako konečné vyjadrenie Trojjediného Boha ako Ducha Božieho, Ducha Hospodinovho, Ducha Svätého, Ducha Ježiša, Ducha Krista, Ducha Ježiša Krista, Ducha života, oživujúceho Ducha a Ducha a siedmich Duchov –...
	D. V Novom zákone vidíme dva aspekty Ducha Svätého: je v nás Duch života, ktorý je Duchom Božím vo Svojej podstate, a nad nami je Duchom moci, ktorý je pre nás ekonomickým Duchom Božím – Jn 14:7; Sk 1:8.
	E. Dielo Ducha Svätého – Duch Svätý pre nás vykonal a stále robí mnoho úžasných vecí, aby nás úplne priviedol do Božej ekonómie.

	IV. Kristov kríž
	A. V Starom zákone Boh v rozsudkoch zákona prorokoval, že Kristus bude visieť na dreve, teda bude zavesený na kríži – Dt 21:23; Ga 3:13.
	B. Krátko pred tým, ako Pána vydali na smrť rímskemu vladárovi, Rímska ríša zaviedla ukrižovanie ako formu popravy pre tých najhorších ľudí; preto, keď sa židia snažili zabiť Pána, ukrižovali Ho rukami rímskeho vladára – Jn 19:15; Dt 22:24.
	C. Kristus bol ukrižovaný od deviatej hodiny ráno až do tretej hodiny popoludní, teda dokopy šesť hodín – Mk 15:25; Mt 27:45.
	D. Kristus na kríži vykonal jedenásť záležitostí; vďaka Jeho mnohým skutkom sa môžeme podieľať na Božej ekonómii.
	E. Apoštol Pavel, ktorý bol získaný Kristom, sa nevychvaľoval v ničom, iba v Kristovom kríži – Ga 6:14.

	I. Človek:
	A. Stvorenie človeka:
	1. Človek vlastní nielen najvyšší stvorený život, ale bol aj učinený na Boží obraz a podľa Božej podoby; obraz sa vzťahuje na vnútorné časti a podoba sa vzťahuje na vonkajšie telo, ktoré zostavuje hmotného človeka – Gn 1:26-27:
	a. Božím hlavným zámerom pri stvorení človeka, súhrnného človeka, je vyjadrovať Boha – v. 26-27.
	b. Vláda zahŕňa viac ako len autoritu; vláda znamená mať kráľovstvo ako oblasť, v ktorej vykonávame autoritu.

	2. Boh bezprostredne po stvorení človeka nevložil doňho božský život; namiesto toho mu dal slobodnú vôľu; preto postavil človeka pred strom života, aby človek uplatnil túto vôľu pri výbere prijatia Jeho ako život – 2:9.

	B. Pád človeka:
	1. Potom ako Boh stvoril človeka, umiestnil ho pred strom života; avšak predtým, než človek strom života kontaktoval, Satan využil príležitosť, aby prišiel k človeku prvý a pokúšal človeka s úmyslom kontaktovať strom poznania dobra a zla a spôsobil, ž...
	a. Príčina
	(1) Človek cez pokúšanie Satana pochyboval o Božom slove a Jeho srdci.
	(2) Ďalšou príčinou ľudského pádu bolo, že žena prebrala vedenie – Gn 3:2-3, 6.

	b. Prvý krok v procese pádu spočíval v tom, že človek zlyhal v použití svojho ducha; druhým krokom bolo uplatňovanie duše a tretím krokom bola činnosť tela – 3:2, 3, 6.
	c. Výsledok – Adamovým priestupkom vstúpil do sveta hriech a smrť zas skrze hriech; smrť vládne nad všetkými ľuďmi; preto v Adamovi všetci zomrú – Rim 5:14; 1Kor 15:22.

	2. Diabol sa zapríčinil o to, aby človek ešte viac padol – Kain priniesol Bohu obetu na základe vlastnej predstavy, začal žiarliť a zabil svojho brata, vytvoril si vlastné náboženstvo a jeho potomkovia vytvorili kultúru bez Boha – Gn 4:11-14, 17 – 22.
	3. Potom nepriateľ urobil ďalší krok a spôsobil, že človek padol ešte hlbšie; Boží synovia, padlí anjeli, sa oženili s ľudskými dcérami; z tohto nelegálneho manželstva sa vyprodukovalo padlé telo; tento pád vyústil do tej skutočnosti, že Duch Svätý sa...
	4. Štvrtý krok pádu človeka podnieteného Satanom bol otvorenou kolektívnou vzburou proti Bohu a Jeho autorite; keď človek dosiahol štvrtý krok pádu, padol na samotné dno, takže ani Boh nemohol urobiť nič pre to, aby obnovil padlé pokolenie – 11:3-4.


	II. Spása:
	A. Boh dopredu naplánoval a ustanovil vykúpenie; preto ešte predtým, ako prišlo vykúpenie, Boh ho v Starom zákone prisľúbil mnohokrát, jasne predpovedajúc rôzne aspekty Svojho vykúpenia:
	1. Keď človek zhrešil a padol, Boh okamžite prišiel k nemu s prísľubom o príchode semena ženy (Kristus), ktoré rozmliaždi Satanovi hlavu – Gn 3:15.
	2. Kristus nie je iba semenom ženy, ale tiež semenom Abraháma, ako je to zobrazené Izákom – Gn 13:15; 17:8; Ga 3:16.

	B. Úplná spása Trojjediného Boha pozostáva z mnohých vecí v troch štádiách:
	1. Prvé, počiatočné štádium, je štádium znovuzrodenia; do tohto štádia patrí vykúpenie, posvätenie (pozičné), ospravedlnenie, zmierenie a znovuzrodenie – Rim 3:24-26; 1Pt 1:2; 1Kor 6:11; Jn 3:3-6.
	2. Druhé štádium spásy, štádium vo vývoji, je štádiom premeny; toto štádium je zložené z oslobodenia od hriechu, posvätenia (predovšetkým dispozičného), rastu v živote, premeny, budovania a dozrievania – Rim 6:6-7; 7:16-20; 8:2; 6:19, 22; 1Kor 3:6-7;...
	3. Tretie štádium, dokončené štádium, je štádiom zavŕšenia; do tohto štádia zaraďujeme vykúpenie (premena) nášho tela, pripodobnenie sa Pánovi, oslávenie, zdedenie Božieho kráľovstva, účasť na Kristovom kráľovstve a najvyššie Pánovo potešenie – Rim 8:...


	I. Večný život:
	A. Večný život je Boží nestvorený život, nezničiteľný život a neporušiteľný život – Ef 4:18; Heb 7:16; 2Tim 1:10:
	1. Večný život je život, ktorý nie je len nekonečný, ale je večný v čase a prirodzenosti – Jn 3:16, 36; 1Jn 1:2.
	2. Byť znovuzrodený znamená jednoducho prijať Boha ako náš život, prijať život, ktorý je božský, život iný ako náš ľudský – Jn 1:12-13.
	3. Večný život je život, ktorý je v Božom Synovi a ktorý je Božím Synom – 1Jn 5:11-12; 1:2; Jn 14:6

	B. Apoštol Pavel nás poveril tým, aby sme sa zmocnili večného života – 1Tim 6:12:
	1. Nový zákon učí, že večný život má tri štádiá, ktoré sú v troch obdobiach – v prítomnom období, období cirkvi; v prichádzajúcom období, období kráľovstva; a v období večnosti, v novom nebi a v novej zemi s Novým Jeruzalemom ako centrom:
	a. V prvom období, období cirkvi, sme večný život prijali; takto sa stáva naším životom a my sa z neho tešíme a žijeme ním; v cirkevnom období je to záležitosť prijímania večného života – Rim 6:23; Jn 3:16.
	b. Ale v ďalšom období, v období kráľovstva, večný život nie je pre ľudí, aby ho prijímali, ale preto, aby doň vstúpili – Mt 25:46.
	c. Potom v období večnosti, čiže v novom nebi a v novej zemi s Novým Jeruzalemom ako centrom, bude napokon večný život zavŕšeným darom pre všetkých vykúpených Božích ľudí, aby vyjadrovali Trojjediného Boha na večnosť – Zj 21:2.

	2. Je to práve týmto večným životom a vo večnom živote, že sú veriaci zrodení; večný život je rozhodujúci na vyprodukovanie veriacich a budovanie organického Tela Kristovho – Ef 4:12, 16.


	II. Veriaci:
	A. Veriaci sú znovuzrodení vo svojom duchu prostredníctvom Ducha božským životom, ktorým je Kristus, aby boli Božími deťmi, majúc božskú prirodzenosť, a boli údmi Krista v zjednotení božského života – Jn 3:5-6; Kol 3:4a; Jn 1:12-13; 2Pt 1:4b; Rim 12:5.
	B. Veriaci boli pokrstení do Trojjediného Boha, aby mali organické spojenie s Trojjediným Bohom, ktorý prešiel procesom – Mt 28:19; Rim 6:3; 1Kor 12:13; Ga 3:27.
	C. Hoci veriaci boli znovuzrodení v duchu, ich duša a telo zostávajú staré a musia byť zachránení Pánovým životom – Rim 5:10:
	1. Veriaci sú dispozične posväcovaní Duchom – Rim 15:16; 6:19, 22.
	2. Veriaci sú obnovení v mysli a premenení v duši – Rim 12:2; 2Kor 3:18.
	3. Veriaci sú pripodobnení k obrazu prvorodeného Syna Božieho – Rim 8:29.
	4. Napokon budú veriaci oslávení v tele v sláve Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom – Rim 8:30, 17 – 18.

	D. Veriaci majú fungovať ako Kristove ratolesti vo viniči, v organizme Trojjediného Boha, aby vyjadrovali Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, v prinášaní ovocia kvôli nárastu Krista – Jn 15:1-5, 8, 16.

	I. Cirkev – Cirkev je cieľ, ktorý chce Boh dosiahnuť vo Svojej večnej ekonómii; každý spasený človek sa zúčastňuje na tomto cieli, aby mohol Boh získať túžbu Svojho srdca pre Svoje potešenie – Ef 1:9-10; 3:9-11.
	II. Postavenie cirkvi v Božej ekonómii:
	A. Pojem „cirkev“ je v gréčtine ekklesia, čo znamená zvolané zhromaždenie, cirkev je teda zhromaždenie Bohom povolané z tohto sveta – Mt 16:18.
	B. Cirkev je Boží dom; tento dom sa vzťahuje na Boží príbytok a na druhej strane na Božiu rodinu, Božiu domácnosť; Božia domácnosť je domom pre Boží príbytok – Ef 2:19, 22; 1Tim 3:15.
	C. Cirkev je Telo s Kristom ako Hlavou; je ustanovená pre Krista v Jeho živote a Duchom so všetkými tými, ktorí v Neho uverili; je to žijúci organizmus – Ef 1:22-23.
	D. Cirkev je nový človek, súhrnný človek; v tomto novom človeku nie sú ľudia starého stvorenia prináležiaci k nejakej rase, náboženstvu, kultúre alebo triede; jedine Kristus je všetkými ustanovujúcimi zložkami tohto nového človeka a je vo všetkých jeh...
	E. Cirkev je tiež Kristovým náprotivkom ako Jeho nevestou; ako Kristov náprotivok prijíma cirkev Jeho lásku na uspokojenie túžby Jeho srdca; to je záležitosť lásky – Ef 5:25, 29 – 30.

	III. Cirkev je ustanovená zo všetkých tých, ktorí uverili v Krista a vlastnia Jeho život – 1Kor 1:2:
	A. Každý, kto neuveril v Krista a nebol spasený, sa nemôže stať zložkou cirkvi.
	B. Iba potom, čo sú spasení a majú Pánov život, stanú sa svätými a budú zložkami cirkvi.

	IV. Cirkev pozostáva z dvoch aspektov, cirkev je univerzálna a cirkev je miestna – Mt 16:18; 18:17:
	A. Cirkev v univerzálnom aspekte je jedinečná, zahŕňajúca všetkých, ktorí v Neho uverili vo vesmíre počas všetkých období a na všetkých miestach – Mt 16:18; Ef 1:22
	B. Podľa miestneho aspektu cirkev vidíme v každej lokalite; každá miestna cirkev zahŕňa tých, ktorí uverili v Krista na jej príslušnom mieste – Sk 8:1; 13:1; porov. Mt 18:17.

	V. Pomenovanie cirkvi:
	A. Cirkev je jedna a nepotrebuje špeciálne meno; cirkev je cirkev; preto by nemali existovať druhy cirkví, ktoré sú pomenované podľa ich druhu – 1Kor 1:10.
	B. Môžeme použiť meno lokality, v ktorej cirkev je, na pomenovanie cirkvi ako napríklad cirkev v Jeruzaleme, cirkev v Antiochii a sedem miestnych cirkví v provincii Ázie – Sk 8:1; 13:1; Zj 1:4, 11.

	I. Biblia zjavuje, že hlavným, prvoradým a najdôležitejším cieľom Božieho evanjelia je to, aby sme boli spasení do Božieho kráľovstva – Mt 3:2; 4:17; Mk 1:15:
	A. Na začiatku knihy Genezis vidíme, že Božím zámerom pre človeka je, aby mal v sebe Jeho večný život, a tak mohol uplatňovať Božiu vládu a uviesť Jeho kráľovstvo – Gn 1:26; 2:9; Mt 6:10:
	1. To, že Boh umiestnil človeka pred strom života, naznačuje, že Boh chce, aby Ho človek prijal ako svoj život tým, že Ho bude jesť – Gn 2:9; Jn 6:35, 57.
	2. Na to, aby sa človek mohol dotknúť Božej vlády a uviesť Božiu autoritu na zem, musí prijať Boží život vnútorne; ak človek nemá Boží život, nebude môcť uviesť Božie kráľovstvo – 3:3, 5, 15.
	3. Je nevyhnutné, aby sme pochopili túto vec – pokiaľ má človek zastupovať Boha a uplatňovať Jeho vládu na zemi, musí vlastniť Boží život; človek nedokáže tak vznešene niesť túto zodpovednosť silou vlastného prirodzeného života – porov. Mt 19:26.

	B. Boh si po páde stvoreného pokolenia vybral Abraháma so zámerom mať kráľovstvo – Gn 12:1-2.
	C. Kráľovstvo v Novom zákone:
	1. Musíme činiť pokánie kvôli Božiemu kráľovstvu – Mt 3:2; 4:17.
	2. V Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole sa Božie kráľovstvo viac vzťahuje na Boží druh než na Božiu vládu; byť Božím druhom znamená mať Boží život  – v. 3, 5:
	a. Pán Ježiš prišiel, aby sa stal Božím kráľovstvom tým, že sa zasial ako semeno kráľovstva do Božích vyvolených ľudí – Lk 17:20-21; Mt 13:3-23.
	b. Keď bude toto semeno zasiate do veriacich, bude v nich rásť a rozvíjať sa do Božieho kráľovstva; naznačuje to, že ustanovenie kráľovstva je absolútne záležitosťou rastu v živote, nie našej práce – 1Pt 1:23; 1Jn 3:9; Mt 13:4-8; Mk 4:3, 26 – 29.

	3. Keď sme boli spasení, dostali sme sa do kráľovskej pozície, aby sme mohli vládnuť v živote – 1Pt 2:9; Zj 5:10.
	4. Vládnuť v živote v praxi znamená byť pod vládou božského života, byť poslušní a podriadení Pánovi – Kol 2:19; porov. Mt 8:9.

	D. Božie kráľovstvo je vládnutie, panovanie Boha so všetkým jeho požehnaním a vychutnávaním – Kol 1:13; Zj 22:1-2:
	1. Kráľovstvo Božie (Mt 12:28) je všeobecný pojem, ktorý sa vzťahuje na Božiu vládu (Mt 6:10, 13b; Dan 6:25b); jeho rozsah je neobmedzený a zahŕňa večnú minulosť, patriarchov, izraelský národ v Starom zákone (Mt 21:43), cirkev v Novom zákone (Rim 14:1...
	2. Kráľovstvo nebeské (Mt 5:3), výraz použitý výlučne Matúšom, je osobitnou časťou v kráľovstve Božom, časťou zloženou iba z dnešnej cirkvi a z nebeskej časti nadchádzajúceho tisícročného kráľovstva; začalo sa v deň Letníc, keď Kristus vylial Ducha Sv...

	E. Niektorí biblickí učitelia tvrdia, že kráľovstvo bolo pozastavené, avšak keď apoštoli ohlasovali evanjelium, hlásali evanjelium Božieho kráľovstva, čo naznačuje, že kráľovstvo nebolo pozastavené – Mt 21:43; Sk 1:3; 8:12; 14:22; Rim 14:17.
	F. Kráľovstvo v Evanjeliu podľa Matúša je odhalené v troch aspektoch: skutočnosť  nebeského kráľovstva (vnútorný obsah kráľovstva v jeho nebeskej a duchovnej prirodzenosti), vzhľad nebeského kráľovstva (vonkajší stav kráľovstva) a prejavenie nebeského...
	1. Skutočnosť kráľovstva je dnes pre nás cvičením a disciplínou a prejavenie kráľovstva bude pre nás odmenou v nadchádzajúcom období – Mt 5:3-12; 1Tim 4:7-8; 2Tim 4:8, 18; Mt 25:21.
	2. Vzhľad nebeského kráľovstva je vonkajší stav kráľovstva; podobenstvo o kúkoli, veľkom strome a žene, ktorá pridáva kvas, odhaľuje falošné zložky, neobvyklý vývoj a vnútornú skazu nebeského kráľovstva – porov. Mt 13.
	3. Prejavenie nebeského kráľovstva je praktický príchod nebeského kráľovstva v moci – Mt 24 – 25.


	II. Potom ako Boh stvoril všetky veci a ľudstvo podľa Svojho večného plánu, Svojej ekonómie, používa štyri odlišné dispenzácie na vykonanie Svojho diela nového stvorenia v človeku, ktorého stvoril, aby uskutočnil zámer Svojej večnej ekonómie:
	A. Dispenzácia patriarchov trvala od stvorenia Adama do vydania zákona Mojžišom – Rim 5:14.
	B. Pretože padlý človek nepoznal svoju slabosť a skazenosť, Boh uviedol ďalšiu dispenzáciu, dispenzáciu zákona, ktorá siahala od Mojžiša ku Kristovi – Jn 10:10; Ga 3:24; Lk 2:25-26, 36 – 38; 3:15; 7:19; Rim 5:20; Ga 3:19.
	C. Tretia dispenzácia je dispenzácia milosti, alebo známa ako dispenzácia cirkvi a veku tajomstva; Boh získava všetkých, ktorí veria v Krista v Novom zákone a boli treťou časťou nového pokolenia v novom Božom stvorení.
	D. Po ukončení dispenzácie milosti Boh poslednýkrát zmení spôsob Svojho diela nového stvorenia na človeku starého stvorenia; na zemi ustanoví Svoje kráľovstvo na vykonanie Svojej správy, aby uskutočnil dielo nového stvorenia v starom stvorení – Zj 11:...

	I. Nový Jeruzalem nemôže byť fyzické mesto, ako tomu zvyčajne kresťania veria, a to z týchto dôvodov – Zj 21:1-2, 10:
	A. Po prvé, Nový Jeruzalem je vykryštalizovaný produkt Božieho diela v starom stvorení po celé generácie.
	B. Po druhé, Nový Jeruzalem je zavŕšením celého božského zjavenia v Biblii.
	C. Po tretie, zjavenie celej knihy Zjavenia Jána sa oznamuje predovšetkým v znameniach, ktoré symbolizujú dôležité osoby a veci – Zj 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7.

	II. Vykryštalizovaný produkt a majstrovské dielo Božieho diela nového strovenia vo všetkých generáciách:
	A. Potom ako Boh dokončil stvorenie všetkých vecí a človeka, použil rôzne spôsoby počas rôznych dispenzačných období v starom nebi a v starej zemi, aby uskutočnil Svoje dielo v človeku.
	B. Vyvolením, vykúpením, obnovením, premenou a oslávením Boh zdokonaľuje ľudí podľa Svojej túžby a buduje ich pre Svoj večný príbytok, ktorým je Nový Jeruzalem.

	III. Nový Jeruzalem je kompozíciou všetkých vykúpených a zdokonalených svätých v Starom a Novom zákone naprieč generáciami – 21:27:
	A. Mená dvanástich kmeňov synov Izraela sú napísané na bránach Nového Jeruzalema. Ukazuje to, že starozákonní svätí sú súčasťou Nového Jeruzalema – Zj 21:12.
	B. Mená dvanástich apoštolov sú na základných kameňoch múrov Nového Jeruzalema. Naznačuje to, že novozákonní veriaci sú tiež časťou Nového Jeruzalema – Zj 21:14.

	IV. Nový Jeruzalem je nevesta, manželka Baránka; v celej Biblii Boh opakovane pripodobňuje Svoj vyvolený ľud k manželke pre Svoje uspokojenie v láske – Iz 54:6; Jer 3:1; Ez 16:8; Oz 2:19; 2Kor 11:2; Ef 5:31-32.
	V. Nový Jeruzalem je tajomný, božský, slávny a svätý; Jeho zjavenie predstavuje záver a zavŕšenie celej Biblie vrátane Starého a Nového zákona:
	A. Biblia je záznam a zjavenie dvoch Božích veľkých diel, prvé sa týka Božieho diela starého stvorenia a druhé Božieho diela nového stvorenia; Božie dielo starého stvorenia je prípravou na Jeho dielo nového stvorenia.
	B. Nový Jeruzalem je konečným zavŕšením Jeho dvoch veľkých diel; je to majstrovské dielo Jeho božského diela a kryštalizovaný produkt Jeho diela starého a nového stvorenia.
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