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Ako si mladý človek zachová čistotu?

Keď sa bude držať tvojho slova.

Žalm 119:9



V srdci som si skryl tvoju reč,

aby som proti tebe nehrešil.
Žalm 119:11



Ako si osvojiť Božie slovo?



Ako si osvojiť Božie slovo?

1. POČÚVANÍM – R 10:14; Zj 2:7
90% počutého zabudneme

• Poznámkami znížime zabúdanie o polovicu
• Hlavné myšlienky premietnuť alebo vytlačiť
• Rozprávajme o tom, čo sme počuli



Ako si osvojiť Božie slovo?

1. POČÚVANÍM – R 10:14; Zj 2:7
2. ČÍTANÍM – 1 Tim 4:13; Zj 1:3
• 60-80 % čítaného zabudneme
• Celú Bibliu za rok



2. ČÍTANIE

Všímaj si:
1. Príkaz, ktorý máš poslúchnuť
2. Sľub, ktorý si máš privlastniť (má aj 

podmienku?)
3. Hriech alebo chybu, ktorej sa máš vyhnúť
4. Modlitbu, ktorú sa aj ty môžeš modliť
5. Niečo o Bohu – Otcovi, Synovi, Duchu Svätom
6. Hlavné poučenie
7. Niečo z uvedeného, čo môžeš teraz uplatniť vo 

svojom živote



Ako si osvojiť Božie slovo?

1. POČÚVANÍM – R 10:14; Zj 2:7
2.  ČÍTANÍM – 1 Tim 4:13; Zj 1:3
3.  SKÚMANÍM – Sk 17:11
• celé biblické knihy, resp. témy
• poznámky: Theophilos, Bibleworks



FORMULÁR NA SKÚMANIE PÍSMA

Biblický text:.......................... Dátum:.............
Tvoje meno: ...........................................................
Názov odseku: 

.........................................................................
Čo odsek hovorí? ....................................................
Čo odsek znamená?................................................
Čo to znamená pre mňa?........................................



ŠVÉDSKA METÓDA SKÚMANIA 
BIBLIE



Ako si osvojiť Božie slovo?

1. POČÚVANÍM – R 10:14; Zj 2:7
2. ČÍTANÍM – 1 Tim 4:13; Zj 1:3
3. SKÚMANÍM – Sk 17:11
4. MEMOROVANÍM – Dt 11:18; Prís 7:1-3

a/ Pomôže ti lepšie pozna ť a milova ť Boha
b/ Vyzbrojí ťa pre pokušenia (Mt 4:1-11, Ž 119:9)
c/ Pripraví ťa pre duchovný rast (Dt 30:14; 1Pt 2:2)
d/ Zväčší tvoju schopnos ť učiť Písmo (Ko 3:16)
e/ Pripraví nás zodpoveda ť sa každému... (1Pt 3:15)
f/ Vedie nás pri h ľadaní Božej vôle (Ž 119:105)
g/ Je to neocenite ľné pri svedectve



Ako si osvojiť Božie slovo?

1. POČÚVANÍM – R 10:14; Zj 2:7
2. ČÍTANÍM – 1 Tim 4:13; Zj 1:3
3. SKÚMANÍM – Sk 17:11
4. MEMOROVANÍM – Dt 11:18; Prís 7:1-3
5. ROZJÍMANÍM – Joz 1:8; Ž 1:2

Vytvára v nás prostredie, v ktorom 
Svätý Duch robí biblickú pravdu 
praktickou a užito čnou pre náš 
každodenný život.



Rady Richarda Baxtera:

Bratia a sestry, bdejte nad 
svojím vlastným srdcom.

Vyhýbajte sa hriešnym 
vášňam a svetským 
žiadostiam.

Pestujte svoj život viery a 
lásky.

Buďte doma s Bohom.



Rady Richarda Baxtera:

Učte najprv seba tomu, 
čomu chcete naučiť iných.

Keď naše srdce bude v 
neporiadku, aj ich srdce 
bude v neporiadku.



Rady Richarda Baxtera:

Dá sa hovoriť chladne o 
Bohu a o spáse ľudí?

Nuž, tak v mene Božom, 
bratia a sestry, prebuďte 
svoje vlastné srdce skôr, 
ako budete môcť zobudiť 
srdcia hriešnikov.



Rady apoštola Pavla (1Tim 4:12-16):
Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju 

mladosť.
Ty sa však staň pre veriacich vzorom v 

reči, správaní, láske, vo viere a mravnej 
čistote...

Venuj sa čítaniu, napomínaniu a 
vyučovaniu.

Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v 
sebe...

O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje 
napredovanie bolo všetkým zjavné.

Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v 
tom vytrvalý.

Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj 
seba aj tých, čo ťa počúvajú.



ĎAKUJEM ZA POZORNOS Ť

BUĎTE VYTRVALÍ


