
  BBIIBBLLIICCKKÉÉ  SSPP

BBBBIBLE JE PRO NÁS NAPRIBLE JE PRO NÁS NAPRIBLE JE PRO NÁS NAPRIBLE JE PRO NÁS NAPR

Dostatečnost Bible pro život křesťana a církve

1Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, 

protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.

vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.

truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské 

ryby. 4Nikdo se nepři, nechtěj druhého kárat! Tvůj lid, kněže, jako by chtěl vést při,

upadneš za dne, a za noci upadne s tebou prorok; zahladím i tvou matku.

zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš 

mým knězem. Zapoměls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny. 

jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.

za hřích, přiklánějí se k jeho nepravostem.

Ztrestám ho za jeho cesty, za jeho skutky mu odplatím.

budou smilnit, a nerozmohou se, protože opustili Hospodina

vínem a moštem omam

předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha.

na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým 

posvátným stromem, protože jejic

snachy cizoloží. 14Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše 

snachy. Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují! Je to lid 

 

Shrnutí:   

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným 

klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a 

Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět 

pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke 

spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně 

inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.
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Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, 

protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.

vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.

chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské 

Nikdo se nepři, nechtěj druhého kárat! Tvůj lid, kněže, jako by chtěl vést při,

upadneš za dne, a za noci upadne s tebou prorok; zahladím i tvou matku.

, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš 

mým knězem. Zapoměls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny. 

jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím. 8Krmí se obětmi mého lidu 

lánějí se k jeho nepravostem. 9Proto dojde jak na lid, tak na kněze. 

Ztrestám ho za jeho cesty, za jeho skutky mu odplatím. 10Budou jíst, a nenasytí se, 

budou smilnit, a nerozmohou se, protože opustili Hospodina 11

vínem a moštem omamují srdce. 12Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu 

předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha.

na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým 

posvátným stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše 

Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše 

snachy. Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují! Je to lid 

nerozumný, padne. 

 

Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným 

klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a 

Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět 

pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke 

pasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně 

inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.
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Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, 

protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. 2Kletby a přetvářka, 

vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. 3Proto země 

chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské 

Nikdo se nepři, nechtěj druhého kárat! Tvůj lid, kněže, jako by chtěl vést při, 5ale 

upadneš za dne, a za noci upadne s tebou prorok; zahladím i tvou matku. 6Můj lid 

, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš 

mým knězem. Zapoměls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny. 7Čím je 

Krmí se obětmi mého lidu 

Proto dojde jak na lid, tak na kněze. 

Budou jíst, a nenasytí se, 
11a hleděli si smilstva, 

Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu 

předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha. 13Obětují 

na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým 

h stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše 

Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše 

snachy. Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují! Je to lid 

Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným 

klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a 

Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět 

pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke 

pasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně 

inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné. 
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ÚVOD 
 

Jak můžeme poznat Krista? Jak se můžeme dozvědět o cestě spasení? 

Jak si můžeme být jistí tím, že poznáváme pravého Krista a nikoliv „jiného 

Ježíše“ (2 K 11,4)? Potřebujeme Boží slovo! 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�   Ř 8,15; Ř 8,31-32; 2 K 11,4; 
 

1. SLYŠTE HOSPODINOVO SLOVO (OZ 4,1-14)  

• Ozeáš volá Boží lid zpět k Bohu a Jeho slovu 
 

1. Hříchy lidí (v. 1-5) 

a. Lidé žijí v hříchu – nechápou, že jednají ohavně před Bohem 

b. Porušují Boží slovo vším, co dělají 

 

2. Hříchy kněží (v. 6-11) 

a. Přestali vyučovat Boží slovo 

b. Omítají poznání Boha 

 

3. Modlářství všech (v. 12-14) 

a. Opuštění Božího slova vede všechny k modlářství 
 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Kr 12,27-28; Ř 11,4; Ř 3,10-18; Lv 26,14-16; Dt 28,15; 1 Pt 2,8; 1 S 2,17;   
 

2. NEZBYTNOST BOŽÍHO SLOVA 

• Není jiná možnost, jak poznat Boha v pravdě 
 

1. Bez Božího slova bychom nevěděli, jaký je Bůh a že s Ním můžeme 

mít vztah 
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2. Bez Božího slova bychom nepoznali Krista ani cestu spasení 

3. Útoky na Boží slovo: 

a. Zpochybnění 

b. Promíchání s psychologií, marketingem, tradicemi 

c. „Přílišné lpění na Božím slově“ 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Žd 1,1-2; 2 K 11,3; 2 K 11,14; 1 K 4,6; Gn 3,1; Ž 19,8-9; 2 Tm 3,15;  
 

3. DOSTATEČNOST BOŽÍHO SLOVA 

• Boží slovo je dostatečné pro život křesťana 

i církve 
 

� Slovem byly založeny světy (Žd 11,3),  

Slovem jsme znovuzrozeni k věčnému životu (1Pt 1,23nn; Jk 1,18),  

� Slovem rosteme k věčnému životu (1Pt 2,1nn, J 8,31),  

� skrze Slovo poznáváme pravdu, která nás osvobozuje (J 8,31-32),  

� kdo vzdorují Slovu, jsou odsouzeni tímto Slovem (1Pt 2,8; Ř 2,16),  

� podle Slova se pozná, zda milujeme Ježíše Krista (J 14,23-24),  

� Slovo má v křesťanech přebývat ve veškeré plnosti (Ko 3,16),  

� Slovem máme bojovat proti ďáblu a duchovním mocnostem (Ef 6,17). 

 
 

 

Biblické odkazy:  

� Jr 23,29; Sk 6,2; 2 Tm 3,16-17; Ž 119,97; Ž 1,2-3; Ezd 7,10 
 

 



 

4 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

26. června 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium – Ž 19 (prostudujte text i otázky ke studiu, 

připravte si otázky, poznámky, …) + modlitební setkání  

Neděle 9
30
 - Společné shromáždění v Domě techniky (Jarda Kernal – 

„Používáme výkladové kázání“) 

 

K modlitbám: 

• English Camp – modlete se za studenty 

• 12. června uplynuly dva roky od únosu devíti zahraničních státních 

příslušníků ve městě Saada na SZ Jemenu. Tři z nich byli zavražděni, dvě 

dívenky byly loni v květnu propuštěny na svobodu. Stále nejsou k dispozici 

žádné zprávy o německých manželích Johannesovi a Sabine Henschelových, 

jejich synovi Simonovi a o britském občanovi Tonym. Dcery Henschelových, 

Lydia (6) a Anna (5), v současné době žijí u příbuzných v Německu. Má se za 

to, že němečtí i britští vyšetřovatelé již aktivní pátrání po pohřešovaných 

křesťanech ukončili. Lidé obeznámení se situací si nicméně uchovávají naději, 

že jsou unesení věřící stále naživu a prosí o vytrvalé přímluvné modlitby. 

Modlete se za zjištění nových informací o pohřešovaných křesťanech. Modlete 

se – pokud jsou naživu – aby spočinuli v Boží péči a brzy byli bez újmy 

propuštěni na svobodu. Modlete se za jejich rodiny a blízké, aby uprostřed 

nejistoty prožívali Ježíšův pokoj. Proste Boha, aby povzbuzoval a vedl 

křesťanskou menšinu v Jemenu; většinou jde o zahraniční státní příslušníky, 

kteří v zemi pracují a jsou často izolováni od ostatních věřících. 
 

 

Oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v 

noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v 

pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. 

Žalm 1:2-3   


