Réma – Boh ku mne hovorí v svojom slove
Písmo



kniha ktorá obsahuje Božie slovo
Bohostánok Božieho slova

Božie slovo


je živé, je to keď Boh ku mne hovorí

Pokúšanie Ježiša na púšti – aj Ježiš aj satan citujú Písmo, no iba Ježiš hovorí Božie slovo. (Mt 4, Lk 4)
Keď čítam Písmo treba v ňom nachádzať Božie slovo!
Sám Ježiš je Božie Slovo:
 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od
Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Jn 1, 14
 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Zjv 19, 13
Ak chceme dostať z Písma Božie slovo musíme poznať Ježiša. Musíme mať osobnú skúsenosť s tým čo
sa tam píše. Nemá to byť len nejaké hovorenie o niečom čo som čítal, ale čo naozaj žijem.

Logos a Réma
Logos




všeobecné slovo
text Písma
literárny zmysel

Réma




konkrétne slovo do konkrétnej situácie
Božie slovo – Boh ku mne hovorí
Duch a život

Je potrebné poznať aj Logos aj Rému
Logos – dáva učiteľ
Réma – dáva prorok (získavame v modlitbe)
Ak poznám iba Logos, je to suché poznanie. Židia skvele poznali Logos a aj tak prehliadli spasiteľa. Ak
chcem byť zasa prorocký a nepoznám Logos, pomýlim tým seba aj iných.

Kázanie
Ak kážem (vyučujem) treba odovzdať informáciu. No samotná informácia nestačí. Ježiš keď kázal tak
nepodával len informácie, ale dotýkalo sa to sŕdc ľudí. Božie slovo má moc ich meniť. Privádza ľudí
k pokániu a plodí dobré ovocie.

3 aplikácie hľadania Božieho slova:
1. Služba slova



nemôže byť len z nás, ale máme ohlasovať Božie slovo
Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; ...1Pt 4, 11

Každý máme rozličné povolanie, ktoré treba spoznať a tak slúžiť. Nie každý kresťan je učiteľ a prorok.
Ak nemám k tomu povolanie, nemám sa na to hrať. No každý kresťan je povolaný ohlasovať Božie
slovo. Ak sa Bohu odovzdáme, on si nás použije. Prehovoril už aj cez oslicu. No neznamená to že
oslica je učiteľ alebo prorok.
Ak niekto nemá tento dar, môžu sa v skupinke zdieľať a na vyučovanie chodiť inde, alebo si zohnať
nejaké prednášky.

2. Vyučovanie Božieho slova



treba mať plán (víziu) – nie zmätok
treba ísť od základov, pekne postupne

3. Konkrétne slovo




odovzdať ostatným to čo hovorí Boh
svedectvo
už pred kázaním sa pripravovať a modliť, a počúvať čo chce Boh skrze mňa povedať. Boh
nemlčí a chce hovoriť svojmu ľudu - Ž50.

Je dôležité kázať Rému a nie iba Logos. Ak ma Boh k tomu povolal určite cezo mňa prehovorí. Treba
mu veriť. Neuspokojiť sa len s Izmaelom, ale čakať na Izáka.
Peter povedal jedno kázanie a obrátilo sa 3000 ľudí. Dnes je 3000 kázní a neobráti sa nikto.
Ak mám otvorené srdce pre Pána, môžem hľadať paralely aj v iných veciach. Nejaká kniha, film,
životná skúsenosť a pod.
Šalamún si vybral múdrosť. V doslovnom preklade múdrosť = počúvajúce srdce.

Otváranie Písma
I otvorili Knihu zákona podobne ako keď sa pohania vypytujú svojich modiel. 1Mach 3, 48






používať v pokore (nie nejaké znásilňovanie že Boh musí prehovoriť)
treba mať výklad
ak ho otvorím v spoločenstve, podrobiť to aj rozlišovaniu a opýtať sa aj ostatných či to
niekomu niečo hovorí, či to vnímajú ako Božie slovo
ak sa jedná o konkrétne rozhodnutie malo by byť potvrdené aj inak
je to svetlo do veci, nie je to niečo čo treba nutne spraviť

Sväté Písmo treba čítať v prvom rade pravidelne, študovať ho a rozjímať nad ním. Treba mať
systém. Nemáme ho len tak hocikde otvárať a potom čítať. Otváranie je vhodné pri modlitbe alebo ak
cítim že Boh chce prehovoriť aj týmto spôsobom.

Čo ak Boh ku mne nehovorí?
1. Zmeniť spôsob – napr. preklad, čítať nahlas, Lectio Divina
2. Nečítať Písmo len pre to aby sa ma niečo dotklo, aby som zažil niečo emocionálne. Treba si
uvedomovať že tým budujeme vzťah s Bohom a je to čas strávený s Ním. Plníme si ním srdcia.
3. Treba aj osobnú modlitbu. Boh nehovorí iba cez Písmo.
Božie slovo je základ nášho kresťanského života. Ak ho nebudeme počuť, nebudeme vedieť čo robiť.
Boh sa nám dáva spoznať cez svoje slovo, tak to využime. Majme teda tiché srdcia, nech sme
vnímavý na Boha. Plňme si srdcia Božími vecami a nie starosťami v škole, v rodine, televíziou a
hocičím iným. Prosme Boha aby zapálil naše srdcia, nech nie je Písmo pre nás len Logos ale živá
Réma ktorá mení naše životy.
Berme každý deň Písmo do rúk a počúvajme!!!

