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BIBLE: BOŽÍ ÚŽASNÁ KNIHA • SETKÁNÍ 1 

Boží úžasná kniha 
 

 

Proč bychom se měli zajímat o knihu napsanou před tisíci lety? 

Může být v ní pro mne něco relevantního? 
 

Nikdo se správným úsudkem by neměl 

pochybovat, že Bible je pozoruhodnou knihou. Již 

dlouhou dobu je to bestseller. Každoročně si lidé 

kupují stovky milionů Biblí. Bible – celá kniha 

nebo její část – je k dispozici ve více než 1500 

jazycích a každý rok vznikají další překlady. To 

vše navzdory skutečnosti, že Bible není lehkým 

žánrem. 

Bible není totiž jedna kniha. Je to sbírka 66 knih 

napsaných 40 lidskými autory, které inspiroval 

Bůh. Používá více než tři čtvrtě milionu slov a 

byla napsána v průběhu více než 1000 let. A je v 

ní úžasná harmonie od začátku až do konce! 

 

Biblická jedinečná zpráva 

Bible vypráví příběh o Ježíši Kristu. 

Starý zákon předpovídá Jeho příchod a 

Nový vysvětluje, proč přišel. Většina 

náboženských spisů popisuje snahy lidstva 

oslovit Boha tím, aby něco udělal, aby si získalo 

jeho přízeň nebo souhlas. Pouze Bible odhaluje 

Kristovo poselství, co již Bůh pro lidstvo učinil. 

Mnoho náboženství má cesty spásy, ale žádná z 

nich se neshoduje s jedinečným tvrzením 

křesťanství. Bible prohlašuje, že věčný, pravý a 

živý Bůh se stal člověkem, jediným bez hříchu. 

Tento muž je Ježíš, který zemřel a znovu vstal, aby 

každý, kdo v Něho věří, mohl žít navždy (viz Jan 

1,12; 3,16). 

Bible však není snadná kniha. V některých 

místech se jeví jako složitá a v jiných se zdá být 

suchá. K tomu existuje několik možných 

vysvětlení. 



Když jsem se poprvé připojila ke studiu Bible, byla jsem velmi 
nervózní a nedokázala jsem dobře porozumět Bibli, ale chtěla 
jsem se dozvědět o Bohu. Pak jsem se začala pomalu měnit. 
Čas k vypracování domácích úkolů se zkrátil. Studium Bible 
bylo potěšením. Moje plachost pomalu zmizela. Teď už vím, že 
všechno je učiněno Bohem, dokonce i má nesmělá osobnost. 
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• Zaprvé, byla napsána v jiném historickém 

období: nejmodernější části jsou téměř 2000 let 

staré! A byly napsány v naprosto odlišných 

kulturních a politických kontextech, než jsou ty 

naše. 

• Zadruhé, text, který čteme, byl přeložen z jiných 

jazyků, obvykle z hebrejštiny (Starý zákon) a z 

řečtiny (Nový zákon). Je obtížné přeložit nuance 

jiných jazyků, zejména těch starých. 

• Zatřetí, Bible obsahuje obrovskou a někdy 

ohromující množinu předmětů, postav a typů 

literatury. 

Časopis Time (30. prosince 1974) napsal o 

spolehlivosti Bible toto: 

Po více než dvou stoletích čelí nejtěžším 

vědeckým zbraním, které by mohly být 

uvedeny, a Bible přežila – a je na tom ještě 

lépe. Dokonce i podle vlastních kritik – v 

historické oblasti – se zdá, že Písmo je nyní 

přijatelnější, než před útoky racionalismu. 

Zázraky mohou být demytologizovány, 

vysvětlovány, ale vytrvalé poselství Bible 

zůstává. 

• Proč je třeba číst Bibli? Někdy lidé odsuzují 

Bibli, aniž by si ji sami přečetli. Pokud jste 

nikdy nečetli Bibli, nebo jste si ji přečetli jen 

zčásti, existuje několik dobrých důvodů, 

proč byste se měli ní sami prokousat. 

• Co říká Bůh o pravém pokoji a radosti? 

Bůh mě může milovat, i když jsem 

zkažený? Kdo opravdu řídí můj osud? 

Otázky, jako tyto, jsou řešeny na stránkách Bible. 

• Je to duchovní antibiotikum. Bible může vyléčit 

„nemoci“, které napadají naše duše. Boží pravda bojuje 

se lží, které ohrožují naše duchovní zdraví. Když 

podlehneme těmto podvodům, obdržíme zkreslený 

pohled na sebe, na ostatní, na Boha a na svět. Ale 

pravda, kterou nacházíme v Bibli, obnovuje naše 

myšlení a obnovuje naše zdraví. 

• Je to výživná strava. Bůh stvořil lidstvo, aby prospívalo. 

Dal nám Bibli jako nejprospěšnější duchovní potravu, 

kterou kdokoli mohl najít. Biblická dieta podporuje růst, 

vitalitu a bohatý život. Ale nemůžeme ji pouze jednou 

za nějaký čas aplikovat – potřebujeme pravidelný příjem 

Písma. Bible bude krmit naši vnitřní bytí a přinese nám 

jistotu a sílu tak, jak nic jiného nedokáže. 

• Je to moc, která nás proměňuje. Každý, kdo se někdy 

pokusil zbavit nějakého zlozvyku nebo se prostě stát 

lepším člověkem, ví, jak může být obtížná tato věc. 

Někdy se zdá, že změna je nemožná, že jsme v pokušení 

to vzdát. Ale Bůh je velký kouč života a má moc dělat to, 

co my nedokážeme. Bible říká, že stejná moc, kterou Bůh 

použil k tomu, aby Ježíše vzkřísil z mrtvých, je 

k dispozici, aby v nás pracovala na skutečné a trvalé 

změně. 

Zní to až příliš dobře, aby to byla pravda? Ne! Přesvědčte 

se sami, když budete pokračovat v tomto kurzu v průběhu 

několika následujících týdnů.
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BIBLE: Boží úžasná kniha • SETKÁNÍ 2 

Nechme Knihu mluvit 
 

 

Chceme-li být lidmi, kteří žijí podle Boží vůle, je důležité, abychom poznali a 

chápali Jeho knihu, Bibli. Tento týden se podíváme na některé způsoby, jak to 

udělat. 
 

DEN 1—OSOBNÍ STUDIUM 

1. Během celé historie dával Boží lid velký význam 

tomu, aby věděl osobně, co říká Boží kniha. 

Přečtěte si Žalm 119,97-104 a 2. Timoteovi 3,15. 

Jaké jsou některé z výhod čtení a studia Bible? 

 

 
2. Jaké jsou tvé problémy, pokud jde o čtení 

a osobní studium Bible? 
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DEN 2—POVZBUZUJÍCÍ DISKUZE 

3. Když diskutujeme a debatujeme o myšlenkách, 

může nám to pomoci rozhodnout, co si myslíme a 

čemu věříme. Přečtěte si Přísloví 27,17 a Skutky 17, 

11-12. Jak by vám v tom pomůže účast v malé 

skupině, která diskutuje o Bibli? 

 
 

DEN 4—PRONIKAVÝ KOMENTÁŘ 

7. Můžeme se také naučit čtením toho, co napsali 

lidé, kteří vědí, rozumí a žijí to, co Bible říká. 

Přečtěte si Přísloví 13,20 a Skutky 15,30-31. 

Jakou moudrost a pomoc bychom mohli 

obdržet čtením toho, co moudří lidé psali o 

Božím Slově? 

 
 

 
 

 
 

 

4. *Čtěte Skutky 8,26-38. Jakou zkušenost měla tato                                                                                                                                 
velmi malá skupina (pouze dva lidé!) na změnu  
života, jejíž obsahem byl rozhovor nad Písmem? 

DEN 5—PÉČUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ 

8. Ježíš ukázal svým následovníkům, jak 

projevovat lásku. Čtěte Jan 13, 34-35; 

Filipským 2,3-4; a Efezským 4,32. Jak vypadá 

Ježíšova láska? 

 
 

 

 
 

 

 

DEN 3—EFEKTIVNÍ VYUČOVÁNÍ    

5. Učit se Božímu slovu od jiných, kteří totéž    

studovali, anebo znají Bibli mnoho let 

Je velkou pomocí. Čti Nehemiáš 8,7-8 a 

Skutky 2,42. Jak může efektivní vyučování 

Božího slova prospět posluchačům? 

9. Jaké jsou některé důvody, proč byste měli být rádi  
    s lidmi, kteří se k sobě chovají stejně, jak sdělují  
    tyto biblické verše? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

6.  Jak můžete využít co nejvíce příležitostí 

k získání takové výuky? 

 

 

 

 

*Otázky označené * jsou volitelné, jsou 

těžšími otázkami. Pokud je to vůbec 

možné, udělejte si čas, abyste se dostali 

hlouběji a zažili hlubší vztah s Bohem 

u Jeho Slova. 
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SETKÁNÍ 2: NECHME KNIHU MLUVIT 

 

 

 

 

Bible tvrdí, že je Božím poselstvím světu. Jaké 

důkazy máme k tomu, abychom věřili, že Bible 

je Boží úžasnou knihou? 

 

 

 

Působivé rukopisy 

Velká část Bible pojednává o svědectví očitých 

svědků – informace z první ruky jsou předávány 

s mimořádnou péčí. Když evangelia – čtyři knihy, 

které popisují Ježíšův život, smrt a vzkříšení – 

byly poprvé v oběhu, žilo mnoho lidí, kteří 

o těchto událostech věděli osobně. Kdyby byla 

fakta nepřesná nebo by se vymyslela, došlo by 

k nesouhlasu. 

Existuje více dřívějších rukopisů novozákonních 

spisů než jakýchkoli jiných respektovaných spisů. 

Více než 5000 rukopisů novozákonních spisů 

existuje v řečtině. Některé z nich byly opsány 

pouhých 200 let po napsání původních 

dokumentů. Učenci přijmou platnost prací autorů 

jako Homer, Platón, a Sofokles s daleko slabšími 

rukopisnými důkazy než existují pro Nový 

zákon. A jak plyne čas, vyjdou najevo dřívější 

rukopisy, které potvrzují přesnost pozdějších 

kopií. Celkově vzato, rukopisný důkaz pro Nový 

zákon je impozantní. A je zde stejně významný 

počet ranných starozákonních rukopisů, které se 

datují až do roku 150 př.nl. 

Bible je tedy velmi dobře zdokumentovaná, pečlivě 

sestavená literatura. Jedná se o autentický záznam 

událostí, který se po staletí zachoval 

s nesrovnatelnou přesností. Nelze ji lehce 

odmítnout. 

 

Archeologické objevy 

Od doby 2000 let před naším letopočtem je 

archeologický důkaz, který potvrzuje mnoho 

podrobností uvedených v Bibli: existují fakta 

o Abrahamově městě, nápisy z Mojžíšovy doby, 

objevy některých vojenských zařízení krále 

Šalamouna. 

 

Pokud jde o Nový zákon, učenci vynechali Janův 

popis rybníka Betezda „pět zastřešených kolonád“ 

(Jan 5, 2) jako poetický útvar. Archeologové však 

toto místo vykopali v roce 1888 a objevili stejně jako 

Jan napsal všech pět verand. Předtím v roce 1866 

nalezli v chrámu svaté Anny – nacházející se ve 

stejné oblasti – artefakt, který obsahuje nápis 

dokazující, že lidé věřili, že voda má léčivé účinky! 

Britský učenec podrobně popsal další významné 

důkazy ve své archeologické studii. Zjistil, že 

Lukáš – autor třetího evangelia a knihy Skutků – 

byl spolehlivým historikem a pečlivým 

spisovatelem. 

 

Mnoho proroctví se naplnilo 

Další věc, která dělá z Bible úžasnou knihu, je 

způsob, jakým předpovídá budoucí události, 

které se pak dějí. Nedělá předpovědi, které byste 

mohli přečíst ve svém průměrném horoskopu – 

„Dnes se setkáte s hezkým cizincem. Zítra bude 

sucho, pokud nezaprší.“ Bible předpovídá 

konkrétní události, které jsou nepochybně 

naplněny. V Bibli jsou jich stovky. 

Ezechiel předpověděl v šestém století před naším 

letopočtem, že Týr (hlavní město a prosperující 

průmyslové centrum) bude poraženo a naprosto 

zničeno. Nebukadnezár a pak Alexandr Veliký 

přispěli
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k naplnění tohoto proroctví v roce 332 př.n.l. 

Dokonce u Ezechiele 26,14 se říká: „Staneš se 

místem v moři, kde se suší sítě.“ A právě poté, co 

Týr převzali Arabové v roce 1291, město se stalo 

chudou rybářskou vesnicí. 

Mezi mnoha dalšími naplněnými proroctvími 

Amos předpověděl pád Izraele; Jeremiáš pád 

jeruzalémského chrámu; Izajáš návrat Židů 

z exilu; a Ježíš, zničení Jeruzaléma. 

Ježíšův vlastní příchod na Zemi byl předpověděn 

přesně. Prorok Micheáš řekl, že Ježíš se narodí 

v Betlémě (viz Micheáš 5, 2). Do Jeruzaléma vjede 

na oslátku (viz Zachariáš 9, 9) a bude odmítnut a 

zabit (viz Izajáš 53, 3-5), zatímco muži budou 

losovat o jeho oděv (viz Žalm 22,18). Proroci 

napsali všechny tyto předpovědi stovky let před 

tím, než přišel Ježíš. Každá se stala. 

 

Přežila mnohé útoky 

Bible měla své nepřátele, přesto přežila všechny 

jejich útoky. Nejenže přežila, ale její vliv stále 

roste. Je to ještě pozoruhodnější, když zvažujete 

charakter opozice. 

Opozice byla od filosofů. Někteří odsouvali Bibli 

na úroveň pověrčivé knihy, jakožto soubor 

myšlenek vhodných pro úsvit civilizace, ale 

nevýznamný pro naši pokročilou kulturu. 

Francouzský myslitel z 18. století Voltaire 

prohlásil: „Za sto let na zemi nebude žádná 

Bible!“ Předpověděl, že dny Bible jsou spočteny, 

a jak převládají pokročilejší filosofie, osvícenský 

svět ji brzy odmítne. Ale po více než 200 letech od 

jeho smrti je Bible čtená více než kdykoliv 

předtím. 

Opozice byla rovněž od vlád některých států. Čas 

od času během posledních 2000 let křesťanství 

byla Bible dokonce zakázána. Během 

Francouzské revoluce byla spatřována jako nástroj 

aristokratického útlaku, a vlastnit nebo číst Bibli 

bylo oficiálně nežádoucí. Dokonce i za posledních 

100 let žily miliony lidí v režimech, které je aktivně 

odrazovaly od vlastnění a čtení Bible. 

Existují i jiné typy protivenství. Objevují se nové 

teorie, které zpochybňují přesnost Bible. Někteří 

veřejní činitelé jí opovrhují. Televizní dokumenty 

se ji snaží zdiskreditovat. Jednotlivci zpochybňují 

její schopnost poskytovat ucelený výklad 

o lidstvu a světě. Pokud však Bible může unést to 

nejhorší, čím ji v posledních 2000 letech osočovali 

a ona přesto rozkvétá, zdá se, že nebude 

v ohrožení kritiky ani 21. století. 

 

Funguje to! 

Čtyři oblasti důkazů, které byly doposud 

uvedeny, poukazují na spolehlivost Bible, ale 

podstatnou věci je to, že: poselství Boží úžasné 

knihy funguje v reálném životě. 

Bible dává smysl světu, poskytuje vysvětlení 

toho, co se pokazilo, a dává návrh na změnu. A 

tento plán funguje. Miliony lidí – a to není 

přehnané – četly Bibli a zjistily, že je to jako dívat 

se do zrcadla. Vše, co říká o lidské přirozenosti, je 

pravda. 

Bible nemá žádný problém s tím, jak popisovat 

nepořádek, ve kterém se nacházíme – založený na 

chamtivosti, pýše, závisti, chtíčích a sobectví 

každého druhu. Není žádný sladký povlak na 

této hořké pilulce! Ještě těžší je spolknout to, že 

nikdo neunikne soudu, vůbec nikdo. 

Ale neobsahuje jen špatné zprávy. Bible poskytuje 

"léčbu" tohoto nepořádku, který jsme způsobili. Je 

tu příležitost pro nový začátek: můžeme mít 

odpuštění těch špatných věcí, které jsme udělali a 

dostat novou moc k životu. 
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BIBLE: BOŽÍ ÚŽASNÁ KNIHA • SETKÁNÍ 3 

Bůh mluví ve 
Starém zákoně 

 

 

Starý zákon obsahuje různé druhy spisů, jako jsou historické knihy, knihy 

moudrosti a prorocké knihy. Pomáhají nám pochopit, kdo je Bůh, jaký má 

vztah k lidem a jak chce, abychom se k ostatním chovali. Tento týden se 

podíváme na verše z těchto tří žánrů Starého zákona. 

 

DEN 1—HISTORIE 

1.  První kniha Bible vypráví příběh Abrama, 

který se později stal známým jako Abraham. 

Přečtěte si Genesis 12,1-3. Co Bůh slibuje 

Abramovi od samého počátku? 

 
2. Čemu se můžeš naučit o Bohu při četbě těch 

několika veršů? 
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DEN 2—MOUDROST 

3. Některé ze spisů moudrosti, zejména Žalmy, 

nám pomáhají třídit různé lidské zkušenosti 

a emoce. Přečti si Žalm 34, 1-3 a 42,5. Jaké 

emoce najdete v těchto verších? 

 
 

 
 

 

DEN 4—PROROCTVÍ 

8. Ve Starém zákoně byla Bible ještě psána, ale 

bylo toho dost pro Boží lid, aby věděl, jak Bůh 

chce, aby žil. Bohužel často ignorovali Boha a 

dělali to, co chtěli. A tak Bůh posílal proroky 

jako Izajáš, aby mluvili lidem Boží slovo. 

Přečtěte si Izajáš 53,6-8 a 58,3-6. Jak lidé žili? 

A jak chtěl Bůh, aby místo toho žili? 

 
 

 
 

 

4. *Žalmy nám ukazují, že Bohu můžeme říci  

o všech našich úmyslech a pocitech. Jaké příklady    

toho vidíš v Žalmech 22,1-2; 23,1-6; 51,1-4; 

and 73,1-3? 
9. Izajášova slova byla napsána před tisíci lety. Jak je 

můžeme aplikovat v dnešní době? 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. O kterých věcech bys rád/ráda řekl/a Bohu? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

DEN 3—DALŠÍ MOUDROST 

6. Jiné spisy moudrosti obsahují útržky     

DEN 5—DALŠÍ PROROCTVÍ 

10. Někdy Bůh poslal proroky jako Sofoniáš, aby 

předpověděli, co se stane v budoucnosti, ať už 

bezprostřední nebo vzdálené. Přečtěte si 

Sofoniáš 3,14-17. Ja tato prorocká slova 

ovlivnila Boží lid ve den Sofoniáše? 

 

 

Pravdy a dobré rady. Čti Přísloví 15,16-19 a    

Kazatel 4,9-12.Jaké moudré instrukce 

nacházíš v této pasáži? 
11. Jak tě tato slova ovlivňují dnes? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

7.  Kde jsi viděli/a příklad jedné z těchto 

pravd, které jsou aktuální v běžném 

životě? 

 

 

 

*Otázky označené * jsou volitelné, jsou 

těžšími otázkami. Pokud je to vůbec 

možné, udělejte si čas, abyste se dostali 

hlouběji a zažili hlubší vztah s Bohem 

u Jeho Slova. 
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SETKÁNÍ 3: BŮH MLUVÍ VE STARÉM ZÁKONĚ 

 

 

 

 

66 jednotlivých knih* Bible je rozděleno do dvou částí. prvních 39 knih tvoří Starý 

zákon a následujících 27 knih obsahuje Nový zákon. 

 

 

Slovo testament (některé překlady Bible používají 

Starý testament) znamená „smlouvu“ - dohodu 

mezi dvěma stranami. Starý zákon (testament) 

popisuje smlouvu, kterou Bůh uzavřel 

s Abrahamem a potvrdil Mojžíšem. Tento testament 

byl založen na Božím zákoně. Je starý, protože bylo 

napsán předtím, než Ježíš přišel na zem jako lidská 

bytost. Tak či onak, celý Starý zákon poukazuje na 

Ježíše. Jeho příchod přinese novou smlouvu (nový 

zákon) - smlouvu založenou na milosti. 

 

Historie 

Prvních 17 knih Bible (1 Mojžíšova–Ester) mluví o 

raných dějinách Božího jednání s lidmi. Od 

stvoření lidstva až po vzpouru proti Bohu příběh 

rozvíjí Boží plán obnovit lidstvo skrze národ, 

který pro tento účel vyvolil – Izrael. Čteme tedy o 

Izraelcích 

• odchod z Egypta, 

• putování po poušti, 

• vstup do Zaslíbené země, 

• reakce na zákon, který jim Bůh dal, 

• králové a královny, 

• vzpoura, jejímž důsledkem byl exil a 

• návrat z tohoto exilu. 

Historie obsažená v těchto knihách je vzrušující, 

tragická, vítězná, neuvěřitelná a inspirující. 

Zpráva o Izraeli jako národu je ukázkovým 

příkladem lidského zápasu o vztah ke svému 

Tvůrci. 

 

Moudrost  

Uprostřed Starého zákona se nachází pět knih, 

které tvoří žánr moudrosti—Jób, Žalmy, Přísloví, 

Kazatel, and Píseň písní. Jsou  

odlesky o pozemském životě a Božím záměru 

v něm. Cílem spisů moudrosti je poradit čtenáři 

o nejlepším způsobu, jak zvládnout život, 

vzhledem k povaze světa. 

Pravděpodobně nejjasnějším a nejjednodušším 

příkladem těchto knih je kniha Přísloví. Je to 

nejlepší výklad moudrého instruktora, jak moudře 

žít. Pravděpodobně původně byly používány při 

výchově mladých lidí. Je zde tedy silný důraz na 

sebekázeň, sebeovládání, sociální spravedlnost, 

sexuální čistotu, poslušnost rodičům, pečlivé 

vyjadřování, pokoru a přínosy dobrého 

manželského vztahu. 

Přísloví nás učí, že nestačí mít pouze emocionální a 

intelektuální víru. Abychom žili moudře, musíme 

svou víru zakotvit v reálném životě, v naší 

každodenní existenci. I když se učení Přísloví liší od 

naší moderní perspektivy, můžeme tyto nadčasové 

principy jednoduše přenést do našich vlastních 

životů. Tím se naše víra prokáže jako moudrá, 

protože funguje v reálném světě. 

 

Proroctví 

Tradičně, 17 knih v Bibli zařazujeme do kategorie 

proroctví. Pět z nich nazýváme velkými proroky 

(Izajáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel a Daniel) kdežto 

zbývajících 12 kratších knih (Ozeáš–Malachiáš) jsou 

malými proroky. Lidé, kteří psali tyto knihy, 
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napsali svá poselství Izraeli a Judsku v době mezi 

roky 700 až 400 před Kristem. 

Obecně řečeno, proroci sledovali morální úpadek 

své kultury a varovali před hrozící katastrofou, 

pokud lidé nebudou činit pokání a poslouchat 

Boží zákon. Předvídatelně, jejich zpráva byla 

velmi ignorována, a proroci sami byli často 

přijímáni velice špatně. Bůh však slíbil, že obnoví 

svůj lid skrze svého přicházejícího Mesiáše – 

Ježíše. Boží úsudek nebyl nikdy zamýšlen jako 

konec sám o sobě. 

 

Stále relevantní 

Historie Božího lidu ve Starém zákoně není 

zaznamenána pouze pro náš zájem. Sděluje 

důležité věci: kdo je Bůh a kdo jsou lidé. 

• Nejprve čteme o izraelském národě, který 

prostě nezůstal věrný svému Bohu. Hodnota 

jejich příkladu je skvělá, ne proto, že se liší od 

zbytku lidstva, ale proto, že je to pro nás tak 

vlastní. Učíme se zde, že lidé jsou dobře 

smýšlející a někdy altruističtí, ale až příliš často, 

zlí a vzpurní. 

• Zadruhé, učí nás, že Bůh je milostivý, že s lidmi 

nezachází tak, jak by si pro svou špatnost 

zasloužili. Čteme o Bohu, který bere neposlušnost 

vážně – nikdy ji nekomentuje – ale neustále 

poskytuje lidem možnost, aby jim byla odpuštěna 

jejich provinění a aby byli smířeni s Bohem. Boží 

charakter je zjeven v tom, jak spolupracuje se 

svým lidem. 

Podle staré smlouvy – Starého zákona – ustanovení 

o odpuštění vyžadovalo nesčetné oběti zvířat – 

nekonečný obětní obřad. Vyžadovalo to velké úsilí, 

aby lidem mohlo být odpuštěno. Ale po celou dobu 

měl Bůh na mysli lepší způsob. Takže zůstaňte 

v očekávání. 

 

 

 

 

* Věřící ze všech hlavních větví křesťanské víry se shodují, že Bible má 66 knih, jak je uvedeno v této lekci. Někteří křesťané začleňují do svého kánonu 

dodatečné knihy. Tyto studie budou zaměřeny na knihy, které každý považuje za Boží slovo.  
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BIBLE: BOŽÍ ÚŽASNÁ KNIHA • SETKÁNÍ 4 

Bůh mluví  
v Novém zákoně 

 

 

Starý zákon nás učí o Božím charakteru – Jeho moci, soucitu, svatosti a 

spravedlnosti. Nový zákon nám říká, že Ježíš je konečným zjevením Boha – On je 

„přesným otiskem“ Boží přirozenosti (Židům 1,3). 

 

Stejně jako Starý zákon má Nový zákon různé 

druhy žánrů. První čtyři knihy, evangelia, nám 

říkají vše o Ježíši. Kniha Skutků popisuje rané 

dějiny církve. Dopisy církevních vůdců, od Listu 

Římanům po List Judy, popisují, jak bychom měli 

žít jako Ježíšovi následovníci. Poslední kniha, 

Zjevení Jana, popisuje Ježíšův poslední triumf, 

když se vrátí. 

 

DEN 1—EVANGELIA 

1. Slovo evangelium znamená “dobrou 

novinu.”  První čtyři knihy Nového zákona

Matouš, Marek, Lukáš a Jan—každá říká 

dobrou zprávu o Ježíši. Ukazují nám Jeho život 

z různé perspektivy. Čti Lukáše 7,36-50. 

Přemýšlej o různých charakterech v tomto 

příběhu: Ježíš, žena, a hostitel. Co vás na 

každém z nich zaujme? 
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DEN 2—PROČ POTŘEBUJEME EVAGELIA Cestování—Skutky 14,21-28 

2. Evangelia nejen sdělují, kdo byl Ježíš;  

pomáhají nám rovněž pochopit, proč přišel                                                                                                  

a jak Ho máme následovat. Čti Matouš 11,28-30; 

Marek 8,34-37; a Jan 11,25-26. Co ti tyto texty 

říkají: proč Ježíš přišel a co znamená být jeho 

následovníkem? 

Vzpoury—Skutky 19,23-34 

 

 
 

 

Růst—Skutky 2,46-47; 17,12; 18,8; 19,10 
 

 

DEN 3—HISTORIE 

3. Kniha Skutků popisuje první století historie 

církve. Její počátek, rozšíření v Izraeli až po 

její růst v jiných zemích. Je to akční příběh. 

Čti Skutky 4,32-35. Poznamenej si, co tato 

pasáž říká o rané církvi v Jeruzalémě. 

 
 

DEN 4—LISTY 

6. Nový zákon obsahuje listy, které učí křesťany, 

jak žít jako Ježíšovi učedníci. 

Čti Koloským 3,1-17. Naučit se žít tímto 

způsobem trvá celý život, ale Duch svatý 

nám pomáhá. Co vidíš v této pasáži, jak bys 

chtěl, aby Ježíš rostl v tvém životě? 
 

 

 

4. Chtěl bys patřit k podobnému typu 

společenství? 

 
 

Čti Galatským 5,22-23. Co působí Duch svatý 

v Kristových následovnících? 
 

 

 

 
 

5. *V časech rané církve byly dobré věci, ale také 

zlé. Čti následující místa a poznamenej si svá 

pozorování. 

Zázraky—Skutky 3,1-10 

 
 

DEN 5—KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ 

7. Zjevení obsahuje vize a popisy, které je těžké 

pochopit. Je však jasné, že se Ježíš vrátí a 

všechno, co je špatné, bude napraveno. Přečti 

si Zjevení 21,3-5. Co si myslíš o těchto slibech, 

které skutečnosti bys chtěl vidět, aby se staly 

„novými“? 
 

 

 

Problémoví lidé—Skutky 6,1-4 
 

 

 

Smrt—Skutky 7,54-60 

 

 

 

*Otázky označené * jsou volitelné, jsou 

těžšími otázkami. Pokud je to vůbec 

možné, udělejte si čas, abyste se dostali 

hlouběji a zažili hlubší vztah s Bohem 

u Jeho Slova. 
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SETKÁNÍ 4: BŮH MLUVÍ V NOVÉM ZÁKONĚ 

 

 

 

 

Čtení Nového zákona je jako rozbalení hodně očekávaného dárku. 

Zatímco Starý zákon říká, co se stalo s lidským pokolením špatně a 

poukazuje na Boží řešení, Nový zákon zjevuje Boží odpověď – a její 

jméno je Ježíš. 

 

 

Nový zákon se skládá z 27 knih, všechny byly 

napsány v prvním století. Obsahují různé druhy 

spisů a pokrývají mnoho témat, ale jejich hlavním 

účelem je odhalit, kdo je Ježíš a co to znamená 

znát a následovat Ho. Nový zákon nás zve do 

svého světa, abychom mohli s otevřeným srdcem 

a myslí slyšet, co Bůh o svém milovaném Synu, 

Ježíši Kristu, říká. 

 

Čtyři knihy—jeden úžasný Předmět! 

Evangelia patří mezi nejvýznamnější díla světové 

literatury, která svět spatřil. Různými způsoby 

nám všechny čtyři představují Ježíše Krista, 

nejvlivnější osobnosti v dějinách. Příběh o jeho 

životě, smrti a vzkříšení obsažený v těchto 

knihách, měl hluboký dopad na každou 

společnost, která byla s ním konfrontována. 

Milióny životů lidí se změnily, když se setkali s 

Ježíšem na stránkách těchto knih. 

Evangelia zjevují Ježíše Krista – Syna Božího, 

Syna člověka, Boha, který se odhaluje lidstvu tak, 

jak bylo zamýšleno. Všechny čtyři vyprávějí 

stejný základní příběh, ale existují zde také 

rozdíly. První, Evangelium Matouše, bylo 

napsáno z židovské perspektivy a silně se opíralo 

o Starý zákon. Druhé, Markovo, podává krátký a 

rychlý souhrn Ježíšova života. Evangelium 

Lukáše bylo napsáno pro pohanské čtenáře. Více 

než ostatní evangelia ukazuje Ježíšův soucit se 

ženami, cizinci a dalšími lidmi na okraji 

společnosti prvního století. Janovo evangelium, 

napsané jedním z nejlepších Ježíšových přátel, po 

dalších třech evangeliích, poskytuje intimní a 

reflexivní popis a význam Ježíšova života. 

Skutky—Vznik církve 

Pátá kniha Nového zákona popisuje příchod 

Ducha svatého a zrození křesťanské církve v den 

Letnic (viz Skutky 2). Několik týdnů poté, co Ježíš 

vystoupil do nebe, nadešel čas oslavit židovský 

svátek Letnic. Židovský národ z celého známého 

světa – Afriky, Asie a Evropy – přišel do 

Jeruzaléma na pouť. A když se skupina 120 

Ježíšových přátel shromáždila k uctívání, Duch 

svatý sestoupil z nebe a naplnil je svou mocí. 

Mnozí, kteří byli svědky této úžasné události, 

uvěřili v Ježíše Krista. Výsledkem bylo, že 

Ježíšovo poselství se šířilo po celém světě. 

 

Novozákonní epištoly —zralost církve 

Dobrá zpráva o Ježíši Kristu se šířila velmi rychle 

římskou říší a všude tam, kam dorazila, se 

věřícími v Ježíše stávali další lidé. Tito noví 

Kristovi následovníci se shromažďovali v malých 

skupinách, které se obvykle setkávaly v různých 

domech. Někdy tito nově obráceni směšovali 

křesťanství s pohanskými světovými názory a tak 

vznikaly sekty. Od té doby to byl pro církev 

problém 

 Protože tyto mladé církve potřebovaly vedení a 

utvrzení, apoštolé psali dopisy. Nejvíce, 
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21 dopisů Nového zákona bylo napsáno sborům 

a měly být čteny nahlas v plném rozsahu, po jejich 

doručení. Tyto dopisy přinesly povzbuzení, 

poučení a někdy i nápravu nových věřících. 

Nabídly jasné křesťanské učení posílené radami, 

jak se vypořádat s praktickými otázkami 

církevního života. 

Hodně z toho, co je napsáno v těchto dopisech, je 

i pro nás dnes relevantní. I když máme jiné 

problémy, se kterými se raná církev nesetkala, 

můžeme z těchto knih převzít zásady, které 

mohou být základem řešení těch dnešních. A 

protože mnoho starodávných herezí v současné 

době v určité formě stále cirkuluje, tyto dopisy 

mohou pomoci uchránit dnešní církev před 

herezemi. 

Tyto dopisy nás povzbuzují k tomu, jak 

následovat Ježíšovo učení. Být křesťanem není 

nikdy snadné. Stejně jako dnes, mnoho lidí, kteří 

původně obdrželi tyto dopisy, prožívali těžkosti. 

Dopisy nás učí, jak dobře žít s ostatními. A ujišťují 

nás, že je možné být vděčný, mít modlitebního 

ducha a ducha uctívání bez ohledu na to, co 

v životě přichází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjevení Jana—Kristovo konečné vítězství 

Poslední kniha Bible je dopis, který napsal apoštol Jan, 

aby byl oběžníkem sborů v Malé Asii (což je dnešní 

Turecko). Těmto sborům adresuje individuální 

instrukce a výzvy. Potom podrobně popisuje budoucí 

věci, které Ježíš předal Janovi. 

Zjevení je obtížné pochopit jednoznačně, protože není 

možné s jistotou interpretovat všechny detaily. Na 

druhou stranu je to kniha velmi jednoduchá: její 

poselství je: Kristovo konečné vítězství je jisté. První 

čtenáři Zjevení byli často vystaveni krutému 

pronásledování kvůli své víře. Toto povzbuzení 

potřebovali. Uplynuly dva tisíce let a stále potřebujeme 

stejné ujišťování. Bible může být úplná, ale Boží plán se 

stále vyvíjí. Jednoho dne nastane konečný triumf! 
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BIBLE: BOŽÍ ÚŽASNÁ KNIHA • SETKÁNÍ 5 

Když Bůh mluví 
o nesnadných věcech 

 

 

Bible je Boží úžasnou knihou. Vyučuje, povzbuzuje, potěšuje a dává nám 

výzvy. Ale někdy se to může zdát matoucí. Některým pasážím můžeme jen 

obtížně porozumět, často proto, že žijeme v jiné době a na jiném místě. 

 
 

Zdá se, že některé části Bible se střetávají s tím, co 

si myslíme o Bohu a se stavem dnešního světa. 

Tento týden se podíváme na některé z obtížných 

otázek. Mohou vám ve vaší mysli vzniknout 

otázky. Nebojte se; to se stává většině lidí! 

 

DEN 1—ROZPORY 

Přečti si Efezským 2,8-9 a Jakuba  2,14-17. Jsme 

spaseni vírou v Ježíše, anebo skutky, které 

konáme? Jak můžete vysvětlit tyto zdánlivě 

si odporující verše? 

 

 

1. Mnozí říkají, že nevěří Bibli, protože si protiřečí.   

Jistě jsou některé věci, které si na první pohled  

protiřečí. ________________________________________ 
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DEN 2—ZÁKON 

2. Starozákonní přikázání mohou se jevit jako 

rozporuplné. Jak je těžké rozpoznat, co dnes 

platí a co ne? Přečtěte 3. Mojžíšovu 19,26-37. 

Myslíte, že bychom měli dodržovat tato 

přikázání? Proč ano, proč ne? 

DEN 4—ZÁZRAKY 

5.   V celé Bibli nacházíme zázraky. Někteří tvrdí, že tyto 

události nemohou být pravdivé. Čtěte 1. Královskou 

17,9-16 a ev. Sv. Marka 4,35-41.Když věříme, že 

Bible je Boží slovo, jak potom reagujeme na 

zázraky, které se zdají být nemožné? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

DEN 3—NÁSILÍ 

3. Některé biblické pasáže jsou šokující pro ty, 

kdo je čtou poprvé. Čtěte Jozue 6,20-21 

paralelu k 5. Mojžíšově 20,16-18. Proč Bůh 

nařídil zničit vše a každého v Jerichu? 

 
 

 
 

 

4. Co si myslíš o Bohu zjevujícímu se v knize 

Ezechiel 33,11? 

 
 

 

DEN 5—KLÍČ 

6. Bible je inspirována nekonečným Bohem. Není 

divu, že smrtelní lidé mají problém ji pochopit. 

Čtěte 1. Korintským 2,11-13. Kdo porozumí Božímu 

myšlení a slovům, a co je nepostrádatelné 

k porozumění těžkých věcí v Božím slovu? 

 

 
 

 
 

 



∙ 23 ∙ 

 

 

SETKÁNÍ 5: KDYŽ BŮH MLUVÍ O NESNADNÝCH VĚCECH 

 

 

 

 

Když jste se opravdu rozhodli jít do hloubky a začít číst Bibli pro 

sebe, narazíte někdy na pasáže, které se vám budou zdát 

rozporuplné a zneklidňující. 

 

 

Není všechno, co Bůh říká v Bibli, jednoduché. To 

by ale nemělo být překvapením. Podle definice Bůh je 

nekonečný a lidé koneční. Je zřejmé, že nastanou 

chvíle, kdy lidská omezení zkomplikují naše 

pochopení. To však neznamená, že bychom měli 

nechat rozum stranou. 

 

Víra a inteligence mohou žít vedle sebe. Někdo 

vám tvrdil, že věřící lidé jsou méně inteligentní 

než nevěřící. Jistě, existují opravdu skuteční 

ateisté. Ale existují také inteligentní věřící lidé. 

Uvažujme například o některých jménech, jako 

byl John Done, Izák Newton, René Descartes, 

Tomáš Akvinský, Gregor Mendel. 

Je možné, že jste se setkali s lidmi, kteří byli věřící a 

během studia na vysoké škole o svou víru přišli. 

Věděli jste však, že existovali i ateisté, kteří se 

rozhodli vyvrátit Bibli a během svého zkoumání 

dospěli k víře? Podívejme se na to. Možná vás to 

překvapí. 

Ale největším příkladem skutečného myslitele, kdo 

věřil Bibli, je Ježíš. Můžete si myslet, že Ježíš byl 

něžný, laskavý a morální člověk. Ale všimli jste si 

někdy, jak byl inteligentní? 

Přečtěte si evangelia. Všimněte si, jak se ho 

intelektuální elita jeho doby neustále pokoušela 

zkompromitovat nebo uvěznit. Podívejte se na jeho 

odpovědi. Jsou vtipné a brilantní. A proč ne? Podle 

1. Korintským 1,24 je Ježíš „Boží mocí a Boží 

moudrostí“. On je ztělesněním samotné moudrosti! 

 

Nejsou potom rozpory? 

Pokud čtete Bibli od začátku do konce, můžete 

objevit některé věci, které se zdají protichůdné. 

Ujišťuji vás, že žádné z těchto věcí celkově 

neovlivní obecné poselství knihy. Přesto mohou 

být znepokojující. Někteří lidé kvůli těmto věcem 

celou Bibli zpochybnili, - a to je škoda. 

Bible, stejně jako jakýkoli starověký text, obsahuje 

části, které jsou pro moderní čtenáře obtížné. 

Když ale pochopíme více starodávné jazyky a 

kultury a ponoříme se hlouběji do kontextu, který 

tyto těžké pasáže obklopuje, mnoho z těchto 

nejasností zmizí. 

 

A co Zákon? 

Většina z nás vidí správnost určitých 

starozákonných přikázání, například „Nezabiješ“ 

a „Nepokradeš“ (2. Mojžíšova 20,13.15). Ale co 

další zvláštní zákony? Nebudeš nenosit oděvy 

tkané ze dvou různých druhů materiálu. Vyhněte 

se jíst humra. Nestříhejte vousy. Máme dodržovat 

všechny taková přikázání? Nebo některá z nich? 

Žádné? Kdo to rozhodne? 

To jsou těžké otázky. Stejně jako mnoho otázek 

týkajících se Bible, o nichž lidé diskutovali po staletí. 

Ačkoli nedospěli všichni ke stejnému závěru, 

existuje několik výkladů, které dávají smysl. Opět 

pomáhá porozumění biblické kultuře. A jasno 

přináší rovněž čtení přikázání v kontextu Nového 

zákona. Pokud tyto otázky se dotýkají vás, proč 

nesáhnout po Bibli? 
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Je úžasné, kolik otázek nám odpovídá, když ji čteme 

s otevřenou myslí a srdcem. 

 
A CO NÁSILÍ? 

Dříve nebo později při čtení Bible se dostanete k 

pasážím, které popisují války a násilí. Možná se 

divíte, s jakým druhem Boha se zde setkáváme, 

kdo ničil tyto všechny lidi? Je to dobrá otázka. 

Stejně jako k ostatním otázkám, o nichž jsme 

hovořili, neexistují ani zde rychlé a snadné 

odpovědi. Smířit se s proléváním krve v Bibli 

vyžaduje trpělivé a pečlivé studium. 

Čtení obtížných pasáží ve světle celé Bible je vždy 

nezbytné. Porozumět kultuře a praktikám – 

zejména válečným – národům, které v biblické 

době obklopovaly Izrael, je zásadní. A vyrovnat se 

s vztahem mezi hříchem a smrtí, spravedlností a 

milosrdenstvím, zlem a soudem, svrchovaností a 

svobodnou vůlí, přítomností a věčností je klíčové. 

Nejdůležitější ze všeho je přijímat skutečnost, že 

když lidé žijí podle vlastních názorů namísto 

Božích (Bible toto nazývá hříchem), věci se 

zhoršují. Hřích má vždy za následek bolest a smrt. 

Je možné, že ne hned, je možné, že až po nějaké 

době. A když ne nyní, pak ve věčnosti. Bez 

výjimky. 

Ale buďte jistí tím, že: Bůh nemá radost ze smrti lidí 

(viz Ezechiel 33,11). Ve skutečnosti je to důvod, proč 

přišel Ježíš. Nepřišel na zem a nestal se člověkem, 

abychom mohli mít příklad, jak žít. Přišel na zem, aby 

se vypořádal s problémem lidského hříchu. A Ježíš to 

vyřešil tak, že podstoupil smrt, kterou si zasloužili 

hříšníci. Každý, kdo lituje svého hříchu a přijímá Jeho 

zástupnou oběť, bude žít. Ježíš, který byl ve všech 

ohledech nevinný, utrpěl děsivé násilí, když umíral na 

kříži – a záměrně umřel z lásky k nám. 

A CO ZÁZRAKY? 

Bible je plná zázraků. Nemůžeme je prostě 

ignorovat. Kdybychom je odstranili, pak nám 

nezůstane žádná zvěst. Je to proto, že v centru 

křesťanství najdeme tyto zázraky: 

• Bůh se v Ježíši stal člověkem. 

• Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. 

Bez těchto dvou zázraků není křesťanská víra 

ničím jiným než množstvím zbožných frází 

podporovaných občas radou zdravého rozumu. 

Je pravda, že zázraky jsou v rozporu s tím, jak věda 

chápe přírodu. Zákony přírody jsou však jednoduše 

zobecněním toho, co se obvykle děje. Nevysvětlují, 

proč se něco děje nebo proč by se to mělo vždy stát. 

Vědecké zákony nemohou z definice vyloučit 

možnost zázraků. Zcela přirozeně jsou zázraky 

neobvyklé – to však neznamená, že k nim nikdy 

nedošlo. Bible předpokládá, že existuje všemocný 

Bůh. Pokud je tomu tak, pak bychom neměli být 

překvapeni, pokud se někdy rozhodne jednat mimo 

naše konvence. 

 

PROMLUVME SI S AUTOREM 

Na jedné straně je dobrá zpráva o Ježíši Kristu tak 

jednoduchá, že tomu může rozumět i dítě. Na druhé 

straně však nelze popřít, že části Bible jsou náročné. 

Dokonce i apoštol Petr připustil, že některé části jsou 

obtížné (viz 2. Petrova 3,16). A apoštol Pavel řekl, že 

jediným „člověkem“, který dokáže vysvětlit Boží 

myšlenky, je Duch Boží (viz 1 Korintským 2,11). Bůh 

však poslal svého Ducha do světa, aby nás učil Boží 

pravdě. Stejný Duch, který inspiroval Písmo (viz 2. 

Timoteovi 3,16), je k dispozici, aby nám pomohl 

Bibli interpretovat a porozumět ji. 

Neodkládejte té Bibli kvůli tomu, že je těžké ji 

pochopit. Místo toho požádejte Boha, aby vám 

pomohl. Nikdy neodmítne kohokoli, kdo má 

pokorné, hledající srdce. 
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BIBLE: BOŽÍ ÚŽASNÁ KNIHA • SETKÁNÍ 6 

Boží velké záměry 
 

 

Boží úžasná kniha obsahuje obrovské množství informací, od podrobných 

příběhů až po konkrétní pokyny. Obvykle čteme nebo studujeme jen jeho 

malou část. Při pohledu na celou Bibli se však objevuje mnoho témat a 

zastřešujících myšlenek. Tento týden se podíváme na některé z nich. 

 

DEN 1—BOŽÍ ÚŽASNÁ LÁSKA 

1. Čtěte Jan 3,16. To je pravděpodobně 

nejznámější verš v Bibli. Co nám říká o 

Bohu, Ježíši a nás? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. *Lidé na světě mají mnoho odlišných pohledů 

na to, jaký je Bůh. Jednotlivci, kteří nečetli 

Bibli,  

 

 

 

 

mají sklon se zaměřit na jednu Boží vlastnost, a tak 

nemají jasné porozumění, kdo On vlastně je. Čtěme 

následující verše, třeba několik dnů po sobě a 

přemýšlejme, co nám říkají o Božím charakteru. 

• 4. Mojžíšova 14,18; Žalm 145,8 

 
• Job 37,23; Žalm 147,5 

 
• Žalm 25,6; Efezským 2,4 

 
• Jeremiáš 31,3; Pláč 3,22 

 
• 1 Timoteovi 1,17; 6,16 
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DEN 2—BOŽÍ ÚŽASNÝ SVĚT 

3. Neuvěřitelná rozmanitost, mistrovský design a 

složitá rovnováha, kterou vidíme ve světě 

kolem nás, poukazují na myšlenkovou 

kreativitu Boha. Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1,1 a 

Jeremiáš 10,12. Jaké pocity vyvolávají tyto 

verše ve vás, když je čtete? 

 

DEN 5—BOŽÍ ÚŽASNÝ PLÁN PRO BUDOUCNOST 

6. Čtěte Jan 14,1-3 and Titovi 2,11-13. Nikdo nezná 

přesně, co Bůh naplánoval pro budoucnost, ale 

čemu se můžeme učit z těchto veršů? 

 

    

 
 

7. Čtěte Zjevení 21,3-4. Jaké zkoušky—které 

známe v současnosti—pominou, když se 

Boží plán pro budoucnost naplní? 

DEN  3—BOŽÍ ÚŽASNÁ MOC    

4. Čtěte Jeremiáš 32,17; 2. Korintským 5,17; a                                                                                                    

Efezským 1,19-20. Co Bůh svou mocí může učinit? 

 

8. Když náš život se stává těžký a my zápasíme, 

abychom nalezli odpověď na naše otázky, jak 

se můžeme těšit z Božího úžasného plánu pro 

budoucnost, který nám dává naději a odvahu 

pokračovat? 

 

DEN 4—BOŽÍ ÚŽASNÝ LID 

5. Boží lidé nejsou dokonalí, ale když složí svou  

důvěru v Ježíše, Duch svatý vstoupí do jejich    

životů, a oni se začnou proměňovat krásným  

způsobem. Čtěte Galatským 5,22-26. Co 

myslíte, že způsobuje život ve společenství 

lidí, kteří rostou způsobem, který tyto verše 

popisují? 

 

 

 

 

*Otázky označené *jsou volitelné, avšak 

ony obsahují opravdu velké 

otázky.Povzbuzuji vás k zamýšlení and 

nimi a prožijete bohatší zkušenost s 

Bohem v Jeho Slovu. 
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SETKÁNÍ 6: BOŽÍ VELKÉ ZÁMĚRY 

 

 

 

Bible je kniha o Bohu. Jistě, obsahuje rovněž spoustu informací 

o nás, ale nakonec vypráví Jeho příběh. 

 

 

Když čteme Boží úžasnou knihu, dostáváme větší 

poznání toho, kdo On je a jaký je. V této lekci se 

podíváme na několik témat, která popisují, jak 

úžasný je Bůh. 

 

Boží úžasná láska 

Téměř každá kniha v Bibli popisuje nějaký aspekt 

neuvěřitelné Boží lásky. Zjišťujeme, že Jeho láska 

trvá věčně. Je to naprosto spolehlivé i když je to 

mimo naše chápání. A jeho láska je velmi osobní. 

Apoštol Jan je pouze jedním z biblických autorů, 

kteří psali o Boží lásce. 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je 

z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil 

a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, 

protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží 

láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 

jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali 

Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 

Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1. 

Janova 4,7-10) 

Boží láska je neoddělitelnou součástí Jeho 

charakteru. Ve skutečnosti Bible říká, že Bůh je 

definicí skutečné lásky. Boží láska znamená, že On 

je věrný, ochraňující, spravedlivý a pravý ve všem, 

co dělá. Boží láska znamená, že je milosrdný k 

hříšníkům. Je to láska, která Ho motivovala, aby 

poslal Ježíše, aby umřel na našem místě, abychom s 

Ním mohli žít navždy. 

 

Boží úžasný svět 

Dalším velkým záměrem Bible je úžasný svět, 

který stvořil. Žalm 19 tento nádherný svět 

popisuje. 

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří 

o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den 

druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to 

řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od 

nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou 

zemí, zní jejich hovor po širém světě. (verše 

19,2-5) 

Lidé vždy chtěli vědět, jak vznikla naše nevšední 

planeta a vesmír. Bible nám říká, že Bůh to všechno 

stvořil z ničeho a že Jeho moc je tím, co ji udržuje 

nadále. Učíme se, že Bůh je hrdý na své stvoření a 

raduje se z něho. 1. Mojžíšova 1,31 říká, že když 

Bůh viděl všechno, co stvořil, prohlásil, že je to 

„velmi dobré“. 

 

Boží úžasná moc 

Bible často označuje Boha jménem Všemohoucí. 

Jeho síla je další z velkých biblických pravd. Dnes 

nazýváme mnoho věcí úžasnými, ale nejsou ve 

srovnání s Boží mocí nic. Vidíme Boží sílu ve 

stvoření – kdo jiný může z ničeho vytvořit něco 

tak úžasného? 

Boží moc se projevuje mnoha způsoby, nejen ve 

stvoření. Například dočteme se o tom, jak určuje 

osud národů. Prorok Daniel řekl, 

 „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na 

věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. 21  

On mění časy i doby, krále sesazuje, krále 

ustanovuje,“ (Daniel 2,20-21) 
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Bůh svou mocí způsobil, že panna počala Ježíše, 

Spasitele světa. Marie se pochopitelně chtěla 

dozvědět, jak se to může stát, že bude Ježíšovou 

matkou. Anděl jí odpověděl, 

„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc 

Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude 

svaté a bude nazváno Syn Boží. Neboť ‚u 

Boha není nic nemožného‘.“ (Lukáš 1,35-37) 

Boží moc je nad jakoukoli fyzickou, mentální nebo 

duchovní sílu, jakou lidé kdykoli znali. Nic v 

minulosti nebylo větší, nic ji nyní nepřemůže a nic, 

co se stane v budoucnu, ji nezničí. 

 

Boží úžasný lid 

Bůh stvořil lidi, aby žili ve společenství. Když 

následujeme Ježíše, stáváme se součástí 

společenství Božího lidu. Je to celosvětová 

komunita, která je přítomná místně, ve skupinách 

lidí, kteří si navzájem pomáhali, žili podle 

Ježíšova vzoru. 

Poprvé vidíme křesťany žijící v tomto typu 

společenství, a popisuje to kniha Skutků: 

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a 

jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co 

měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno 

společné. Boží moc provázela svědectví 

apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech 

spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi 

netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo 

domy, prodávali je a peníze, které utržili, 

skládali apoštolům k nohám. (4,32-34) 

Když jsou věřící odhodláni navzájem si pomáhat 

a podporovat se, je církev úžasnou silou. Je to 

mnohem víc než organizace nebo klub. Je to živá 

komunita posilována Duchem Svatým, který 

dává touhu dozvědět se více o Bohu, vyprávět 

ostatním o Ježíši a naplňovat potřeby lidí. V 

nejlepším případě bude působit jako magnet, 

přitahovat lidi k tomu, aby patřili Bohu a 

objevovat Ježíše pro vlastní život. 

 

Boží úžasný plán pro budoucnost 

Lidské bytosti mají lineární pohled na čas – 

minulost, přítomnost a pak budoucnost. Tato 

perspektiva je, jak vidíme věčnost, stejně jako čas, 

jak ho známe, bude pokračovat navždy. Bible 

však představuje rozšířený pohled. Věčnost není 

jen o její délce, ale také o její kvalitě. V Janovi 6,47 

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám, kdo věří, 

má život věčný.“ Neřekl jednoduše, že až 

zemřeme, budeme s Ním navždy žít ve věčnosti. 

Také popisoval jiný druh života, než jaký jsme 

věděli dříve, než jsme se s Ním setkali. 

Ježíš je dobrým pastýřem, kterého popisuje Žalm 

23. Slibuje, že dobrota a milosrdenství nás budou 

nepochybně následovat po všechny dny našeho 

života. To je tedy kvalita života. Ale je toho víc. Ti, 

kdo důvěřují Ježíši, budou „navždy bydlet v 

domě Páně“ (verš 6). Fyzická smrt není konec. 

Věčný život s Bohem zaručuje věčnost, kde je vše 

dokonalé, jak Bůh zamýšlel, aby to bylo od 

samého začátku. A jako Ježíšovi následovníci 

můžeme začít poznávat něco z toho kvalitního 

života nyní, a také se těšit na Boží úžasnou 

budoucnost, kterou pro nás naplánoval. 
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Setkání s Autorem 
 

 

Během několika týdnů studia o významu Bible jsme viděli, že je to skutečně 

úžasná kniha. Má mnoho zajímavých příběhů, moudrých rad pro dobrý 

život a řadu nápadů, které přispívají k dobré diskusi a rozhovoru. Avšak 

nejlepší je, že se s autorem můžeme setkat osobně! 
 
 

DEN 1—OSOBNÍ POZVÁNÍ Kornelius: Skutky 10,1-8, 19-48 

1. Evangelia a Skutky obsahují mnoho příběhů    

o lidech, kteří potkali autora. Napište ke  

každému setkání poznámku: Žalářník ve Filipis: Skutky 16,16-34 

    

Zacheus: Lukáš 19,1-9 

 
 

Žena u studny: Jan 4,1-42 

2. Čtěte Izajáše 55,1; Jan 6,37; and 7,37. Jaká pozvání 

Bůh dával? Jaké důvody měli lidé, aby řekli 

Ano? Proč někteří řekli Ne? Jak byste odpověděli 

vy? 

 
 

 

 

Saul/Pavel: Skutky 9,1-19    
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DEN 2—VYSVOBOZENÍ OD VIN 
3. Bible, Boží slovo nám říká, jak žít 

v souladu s Ním a s lidmi navzájem. Když 

Jeho radám vzdorujeme, celou situaci 

kazíme. My všichni jsme udělali chyby, a 

víme, že to byly zlé věci. To zapříčiňuje 

vinu. Přináší také důsledky, které vážně 

ovlivňují životy a vztahy lidí. 

Nejdůležitější však je, že to ovlivňuje náš 

vztah s Bohem. Přečtěte si Žalm 51,1-4. 

Král David se dopustil cizoložství. Co ti 

zaznívá z jeho kající modlitby? 

DEN 4—KDYŽ PŘIJDOU PROBLÉMY 

6.   Problémy? Ano, potíže. Jako Ježíšovi 

následovníci můžete očekávat nejen skvělé 

věci, ale také potíže. Když se staneme Jeho 

následovníky, lidé kolem nás reagují na nás 

odlišně. Někteří jsou rádi, jiní si z nás budou 

dělat legraci a jiní budou dokonce otevřeně 

nepřátelští. Tak se chovali k samotnému Ježíši a 

k jeho prvním následovníkům. Čtěte Jan 15,18-

19; 16,33; a 2. Timoteovi 3,12. Co tyto verše 

říkají o tom, co Kristův následovník může 

očekávat? 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4. Ježíš svým životem, smrtí a vzkříšením nám 

umožnil přijmout Boží odpuštění a začít znovu. 

Přečtěte si 1. Janovu 1, 7-9. Jaká je naše role při 

odpuštění a kým je Ježíš? 

7. Možná lidé ve vašem okolí vás méně 

podporovali, když zjistili, že jste v této studijní 

skupině. Jak se vyrovnáváte s těmi problémy 

vůči perspektivě být křesťanem? 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

DEN 3—NOVÝ ŽIVOT 

5. Mnoho lidí si myslí, že musí očistit své životy, 

než přijdou k Ježíši. Ale to je chyba. Když 

Ježíši řekneme ano, učiní nás novým 

stvořením. Čtěte Marek 2,17; 2. Korintským 

5,17; a Titovi 3,5. Co se o obnově v těchto 

textech dozvíte? 

DEN 5—POMOC ŽÍT SPRÁVNĚ 

8. Když nám Ježíš dává nové srdce a novou 

mysl, vlastně začneme chtít žít Boží cestou. Je 

to vysoká meta a nikdo to nedosáhne 

vlastním úsilím. Skvělá zpráva je, že je, že na 

to nejsme sami. Přečtěte si následující verše: 

Jan 14,15-17; Římanům 8,26-27; a Filipským 

2,13. Co se dozvíte o pomoci, kterou Ježíš 

nabízí? 
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SETKÁNÍ 7: SETKÁNÍ S AUTOREM 

 

 

 

 

Během několika posledních týdnů jste se pouze povrchně dotkli toho, proč 

je Bible tak úžasná. Pokaždé, když otevřete Bibli, pravděpodobně objevíte 

více důvodů, proč je tak pozoruhodná – je to takový druh knihy! 

 

 

Co je na Bibli nejúžasnější, je to, že její autor, Bůh – 

Stvořitel a vládce vesmíru – vás zve ke vztahu se 

Sebou. 

 

Bůh touží po vztahu se mnou? 

Je samozřejmé, že Bůh nás nepotřebuje. Je 

inteligentnější a mocnější než kdokoli jiný, nebo 

cokoli jiného ve vesmíru. Vlastní a ovládá vše a je 

dokonalý ve všech směrech. Pokud Bůh touží po 

vztahu s beznadějně nedokonalými lidskými 

bytostmi, zjevně to není proto, že jsme tak skvělí 

– je to proto, že On je dokonalý! 

Když Bůh stvořil svět, stvořil do něho také lidi. Ale 

ne proto, že byl osamělý nebo mu něco chybělo. 

Udělal to, protože jeho přirozeností jsou vztahy. 

Chce se dělit se sebou – svou lásku, laskavost, 

dobrotu, moudrost – s lidmi, které stvořil, s vámi! 

Když byla Země stvořena, Bůh se procházel v 

zahradě, kterou učinil pro prvního muže a ženu, a 

mluvil s nimi. 

Ale tento první muž a žena se vzbouřili proti Bohu. 

Dal jim pouze jedno přikázání – pouze jedno – a oni 

ho porušili. Nedůvěřovali Bohu natolik, aby žili 

podle Jeho doporučení. V důsledku toho narušili 

společenství mezi sebou a Bohem. 

To je to, co dělá hřích. Hřích vždy způsobuje 

bolest a odcizení mezi jednotlivci – ať už je to mezi 

dvěma lidmi nebo mezi člověkem a Bohem. 

Bůh však stále toužil po vztahu. Miloval lidi, které 

stvořil, a nechtěl, aby byli od Něho odloučeni, 

přestože Ho neposlechli. Takže učinil první krok k 

nápravě vztahu. Z počátečních stránek Bible vidíme, 

že Bůh zaslíbil, že připraví cestu smíření s Bohem. 

Jak jsme se dozvěděli, život, smrt a vzkříšení Jeho 

Syna, Ježíše Krista, toto smíření nakonec 

umožnilo. 

 

Dobře, ale jak? 

Přemýšlejte o zdravých lidských vztazích. 

Dokonce i v tom nejlepším z nich někdo nakonec 

udělá něco, co by druhou stranu bolelo. Ve zralém 

a silném vztahu, kdy jeden člověk zraní druhého, 

podniknou obě strany kroky k obnovení tohoto 

vztahu. Vinný člověk připouští, že pochybil a má 

to nedobré důsledky, žádá o odpuštění a slibuje, 

že se pokusí neopakovat podobné chování. Může 

nabídnout něco, jako odškodné. A zraněná osoba 

na oplátku nabízí odpuštění. Pokud tento proces 

proběhne dobře, vztah se obnoví a lze obnovit 

důvěru a intimitu. 

 A podobně je tomu také s naším vztahem k Bohu. 

Když jsme se rozhodli nekonat dle Božích přikázání, 

naše úmyslné činy poškodily vztah s Nim a oddělily 

nás od Něho. Ale na rozdíl od mezilidských vztahů, 

o kterém jsme mluvili výše, tento vztah není mezi 

dvěma chybujícími lidmi. Bůh nikdy nechybuje, a 

proto se nemusí s nikým vypořádávat. V tomto 

vztahu jsme vždy na vině my. Bůh nikdy ne. 
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Abychom věci ještě více učinili těžšími, je pro nás často 

těžké přiznat si své špatné chování, protože víme, že 

nikdy nebudeme schopni naplnit Boží standardy. 

Budeme vždy chybovat. A víme, že na naší straně nelze 

přinést žádné zadostiučinění. Koneckonců, co by musel 

nedokonalý člověk nabídnout, aby vyhověl 

nekonečnému Bohu? 

Ale Bůh to všechno věděl. Než stvořil první lidskou 

bytost, věděl, že lidé k němu budou neloajální. 

Takže měl plán. Před založením světa už naplánoval 

poslat svého jediného Syna, Ježíše, na svět, aby žil 

dokonalý život, jaký bychom nikdy nemohli žít. A 

pak se Ježíš dobrovolně vzdal svého života, aby nás 

vykoupil a zaplatil cenu za naši spásu. Místo, 

abychom za své viny zemřeli my, On dobrovolně 

zemřel u nás. Neexistuje nic, co bychom mohli 

udělat pro to, abychom se Bohu revanšovali – ale 

drahocenný život Jeho dokonalého Syna stačí. Jan 

3,16 to říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 

svého jediného Syna, aby každý, kdo v něj věří, 

nezahynul, ale měl věčný život. Vidíte, platba už 

byla provedena. Zbývá nám pouze toto: 

• Přiznat Bohu, že jsme proti němu zhřešili. 

• Požádat Ho o odpuštění. 

• Věřit tomu, že nám odpustil pro zásluhy Svého 

Syna, Ježíše Krista. 

Pokud tyto věci uděláte a věříte Mu, můžete mu 

také říci, že s Jeho pomocí nebudete pokračovat v 

zlém chování, které vás od Něho odloučilo. Jak 

můžete učinit takový zvukový slib? O tom 

budeme dále mluvit. 

Řekněte „Ano“ k osobnímu vztahu 

Když uvěříte v Ježíše, stanete se součástí Boží 

rodiny. Jan 1,12 říká: „Těm, kdo ho přijali, kteří 

věří jeho jménu, dal právo stát se Božími dětmi.“ 

Jako Boží dítě máte všechny výhody vztahu otec-

dítě. Bůh se zavazuje pomoci vám, vyučit vás, 

ochránit vás a postarat se o vás. Slibuje, že bude s 

vámi a nikdy vás neopustí, bez ohledu na to, co 

uděláte. 

Samozřejmě ho nemůžete vidět – protože Bůh je 

Duch. Jak je to možné? No, tady je ještě jedna 

úžasná věc: Bůh vlastně posílá svého Ducha, aby 

se zabydlil ve vás! Bůh to předpověděl ve 

starozákonní době skrze svého proroka Ezechiela: 

A dám vám nové srdce a do nitra vám 

vložím nového ducha. Odstraním z vašeho 

těla srdce kamenné a dám vám srdce z 

masa. Vložím vám do nitra svého ducha; 

učiním, že se budete řídit mými nařízeními, 

zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal 

vašim otcům, budete mým lidem a já vám 

budu Bohem. (Ezechiel 36,26-28) 

Když řeknete "ano" Božímu pozvání, nejenže vám 

odpustí a přivítá vás do své rodiny. Také vám dá 

sílu těšit se ze života, který pro vás připravil. 

Nenechá vás samotné, aby zjistil, zda půjdete 

svou cestou nebo co uděláte, když se objeví 

potíže. Bůh skrze svého Ducha přichází do vašeho 

života, jde a mluví s vámi, pomáhá vám užívat si 

společnost, pro kterou vás stvořil. 

Je toho mnohem víc, než můžeme v těchto pár 

slovech vysvětlit. Existuje však celá kniha, která vám 

pomůže poznat vše, co potřebujete vědět o tomto 

novém životě. Je to Bible. A jak si už jistě 

uvědomujete, je to skutečně Boží úžasná kniha! 



 

 

 



 

 

 


