
A TO SLOVO JE BŮH 

Janovo ev. 1:1-5  
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 
3 Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 
4 V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5 A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 
 
V řečtině v. 2 – ON, nikoli TO 
Janovo ev. 1:14 

To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 

jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  

A to slovo se stalo tělem – vzalo na sebe tělo – nazvali jsme ho Ježíš 

1. Janova ep. 1:1-4  
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, 
čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali – o Slovu života: 2 Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a 
svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. 3 Zvěstujeme vám, 
co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s 
jeho Synem Ježíšem Kristem. 4 Toto píšeme, aby naše [a] radost byla dokonalá. 
 

Co bylo od počátku – odkazuje na své evangelium Co jsme slyšeli, viděli, co jsme spatřili a čeho se 

naše ruce dotýkaly o…. 

SLOVU ŽIVOTA 

V celém NZ není jediný popis nebo odkaz na to, jak Ježíš fyzicky vypadal, kromě Zjevení 1. – v duchu. 

Zjevení 1:10+12-16 

10 V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, 
12Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem 

sedm zlatých svícnů 13 a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a 

přepásaného na prsou zlatým pásem. 14 Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl 

jako plamen ohně, 15 nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. 16 V pravé 

ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. 

Proč? – uctívání obrazů je zakázané 

I znovuzrození křesťané často uctívají svůj mentální, imaginární obraz Ježíše. 

Chodí do kostelů a říkají, že milují Ježíše, ale bibli nikdy neotevřeli. Chodí do církví, zpívají chvály „na 

Ježíše“, ale Jeho slovo je nezajímá. 

Jan říká, my jsme ho viděli, slyšeli…pozorovali…přemýšleli jsme o něj, zkoumali jsme ho…SLOVO 

ŽIVOTA 

SLOVO je logos – to, co obsahuje myšlenku a sdělení – není to jen prosté pojmenování – je to 

ztělesnění nějakého konceptu, pojmu, myšlenky… 

Každé slovo je kontejner – obsahuje svůj vlastní pojem – jako kapka rosy 

Naše víra je založena na Božím slově – to je Ježíšova víra, Boží druh víry. 

Víra, která je založena na tom, co vidím, je víra, kterou měl Tomáš.  
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2. Petrova 1:16-21 
16 Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se 
vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. 17 Tu slávu a čest přijal od Boha 
Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si 
oblíbil.“ [a] 18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. 19 Navíc tu 
máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v 
temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. 20 Především vězte, že 
žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. 21 Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské 
vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. 

 - ačkoli jsme ho viděli v jeho slávě, slovo proroctví (SZ=to, co je psáno) je jistější, toho se držíme, to 

ukrýváme ve svých srdcích 

Jan 15: 3- 6  

3 Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4 Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest 
nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 
5 Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě 
nedokážete nic. 6 Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak 
budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 

Jste čistí kvůli slovu, zůstaňte ve mně a já ve vás…slovem 

Nikdy nepřistupujme k Bibli – ke čtení, ke kázání – jako k informaci a vzdělání – jde o obecenství 

s Bohem – Slovem!  

Jan v evangeliu, v dopisech i ve Zjevení mluví o Ježíši jako o Slovu Božím – v Zjevení 19:13 je to 

potvrzené. Pro Jana i pro Církev. Slovo Boží – pravdivé ve všem, co řeklo, obsahující vše, co o Bohu 

může být poznán – jinak řečeno – nikdy nezjistíme o Bohu nic jiného, než co by on už sám o sobě 

člověku neřekl. 

Proto Bible byla a je nenáviděná kniha. Kniha sama neznamená nic. Symbolizuje ale život versus smrt, 

požehnání versus prokletí. To, co obsahuje, je život.  

Žalm 33:6 

Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. 

Žalm 103:20  

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni 

jeho slova! CEP 

když mluvíme jeho slovo, v oblasti ducha není slyšet náš hlas, ale Jeho hlas! 

Žalm 119:89   

Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. B21 

Žalm 119:9   

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. CEP  

Žalm 119:105  

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. CEP  

Hospodin nemůže člověka vést jinak, než když mu svítí Jeho slovo 
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Žalm 138:2    

- vyvýšil jsi své slovo nad všechna svoje jména (AMP) 

1.Petr 1:23-25 
23 Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží 
slovo. 24 Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí 
uvadá, 25 slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“ A to slovo je evangelium, které vám bylo 
zvěstováno. 

Židům 1:1-3 
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, 2 ale v těchto posledních dnech 
mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. 3 On je 
jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o 
očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. 

Skrze něho (Slovo) stvořil vše, co je. Svým mocným slovem nese vše, co je. 

Židům 4:12 
12 Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až 
do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.  

Živé slovo 

Zjevení 19:11-13 

11 Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, 
jenž spravedlivě soudí i bojuje. 12 Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl 
napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. 13 Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je 
Slovo Boží.  

JAK POUŽÍVAT BOŽÍ SLOVO V MODLITBĚ A VYZNÁVÁNÍ 

Studuj slovo, aby rostla tvá víra. 
Ježíš zvítězil nad ďáblovými lžemi a pokušením tím, že řekl: 
Je psáno. 

Vyznávej – tedy říkej – to, co říká Boží slovo. 

Matouš 4:1-11 
Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2 Postil se čtyřicet dní a 
čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3 Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, 
řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“ 4 On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude 
člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“ 5 Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a 
postavil ho na vrcholek chrámu. 6 „Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům 
přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“ 7 Ježíš mu řekl: „Také je 
psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“ 8 Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal 
mu všechna království světa a jejich slávu. 9 „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a 
pokloníš se mi.“ 10 „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se 
budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ [d] 11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a 
sloužili mu. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+4&version=B21#fcs-B21-23290d


I nás bude ďábel pokoušet tak, že bude zpochybňovat naši identitu. Jsi Boží dítě? 

Jozue 1:8 
Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě 
dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. 

Pokud chceme uspět a prosperovat, musíme si každý den udělat čas na Boží slovo. 

Zjisti, co Boží slovo říká o tvé situaci. Buduj tím svou víru a vyznávej to slovo (mluv to slovo) ve víře. 

Židům 11:1,3,6 

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. 3 Vírou rozumíme, že vesmír byl 
stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. 6 a bez víry si přece jeho 
oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. 

Marek 11:22-24 

Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru. 23 Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a 
vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu 
to. 24 Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.  

Bůh je vždy připraven nás poslouchat, když k němu přijdeme s vírou v jeho slovo. 
 
Co Bible říká o našich potřebách? 
 
Duchovní potřeby: 

Matouš 7:7-11 
 Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. 8 Neboť každý, kdo prosí, 
dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9 Kdo z vás je takový člověk, že podá 
svému synu kámen, když tě prosí o chléb? 10 Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? 11 Jestliže 
tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré 
věci těm, kdo ho prosí? 
Žalm 23:1-6 
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. 2 Na zelených loukách mi dává spočinout, ke 
klidným vodám mě přivádí, 3 mou duši obnovuje, po stezkách  spravedlnosti vodí mě pro jméno své. 
4 I kdybych měl jít údolím stínu smrti, 
ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. 5 Před zraky protivníků 
stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. 6 Dobro a láska mě budou provázet po 
všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. 

Uzdravení 

Izajáš 53:5 
On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání 
– byli jsme uzdraveni jeho ranami! 

1.Petrova 2:24 
On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho 
rány vás uzdravily!  



Matthew 15:26-28 – nevzdávej se! 
Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. 22 Jedna kananejská žena z toho kraje šla 
za ním a křičela: „Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Má dcera je hrozně posedlá 
ďáblem.“ 23 On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, když 
za námi pořád křičí.“ 24 Odpověděl jí tedy: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.“ 
25 Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: „Pane, pomoz mi.“ 26 „Není správné vzít chléb dětem 
a hodit ho psům,“ odvětil. 27 Ona však řekla: „Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů.“ 
28 „Jak velikou máš víru, ženo!“ odpověděl jí na to Ježíš. „Ať se ti stane, jak toužíš.“ A od té chvíle byla 
její dcera zdravá. 

Materiální potřeby 
Filipským 4:19 
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. 
Matouš 6:31-34 
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si blečeme?‘ 32 Všechny ty věci 
vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33 Hledejte nejprve Boží 
království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. 34 Nemějte starost o zítřek; zítřek bude 
mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“ 
Žalm 37:25 
Býval jsem mlád a už jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý 
a jeho potomci že by žebrali. 
 
Strach 
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 
 
Nedělej si starosti. Raději Boha žádej a věř, že on ti odpoví, protože ho žádáš v souladu s jeho slovem.  
 
A vždy Bohu děkuj za to, že tě vyslyšel. Protože jeho slovo, které vyznáváš a vyhlašuješ ve víře, 
nemůže selhat.  
 
Když vyznáváš slovo, vyznávej ho o sobě. Přivlastni si ho. 
 
Modli se za sebe ze slova modlitby  
Efeským 1:17-19 
17 Kéž vám/mi Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste/abych 
ho znal. 18 Kéž osvítí váš/můj vnitřní zrak, abyste/abych viděl, k jaké naději vás/mě povolal, jak slavné 
je bohatství jeho dědictví mezi svatými 19 a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným 
vlivem působí vůči nám/mě věřícím. 

Efeským 3:14-21 
Proto klekám na kolena před Otcem, [b] 15 jehož jméno nese veškerá rodina [c] na nebi i na zemi. 16 Kéž 
vás/mě jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem/na mém nitru. 17 Kéž Kristus přebývá 
skrze víru ve vašich/v mém srdcích! Kéž jste/jsem zakořeněni a ukotveni v lásce, 18 abyste/abych 
spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu 
lásku přesahující chápání, abyste/abych byli naplněni do veškeré plnosti Boží. 20 Ten, který v nás/ve 
mě působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme/prosím 
nebo si představujeme/představuji. 21 Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na 
věky věků! Amen. 
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