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ÚŽASNÁ BOŽÍ KNIHA 
 
 

Průvodce při studiu / 1. lekce 
Podívej se kolem sebe: Neexistuje žádná podobná kniha 

 
 
Slovo „Bible“ znamená prostě „kniha“. Bible však není obyčejná kniha. Po staletí působí na lidi ze 
všech kmenů a národů. Žádná jiná kniha nezměnila jednotlivce i společnosti jako ona. Bible je ve 
skutečnosti sbírka 66 knih, které vznikly v rozmezí více než 1 500 let. Psalo ji přinejmenším 40 lidí 
z různých zemí, kteří měli odlišné společenské postavení i zaměstnání. Přesto se tato kniha vyznačuje 
takovou jednotou a soudržností, že inteligentní člověk musí dospět k jedinému logickému vysvětlení: 
AUTOREM TÉTO KNIHY JE BŮH. Ze všech inspirovaných knih, jaké kdy byly napsány, si pouze 
Bible se svou důvěryhodností může činit nárok na to, že je plně inspirovaným Božím slovem.  
 
I. Nepřekonatelná: Kniha, která ovlivňuje běh světa 

Žádná jiná kniha tak zásadním způsobem nezměnila historii. Usměrňovala vůdce, ovlivňovala 
učitele, uzdravovala zoufalé a inspirovala milióny lidí, aby začali žít jinak. Bible dodávala 
mravní stabilitu různým kulturám, budovala základy pro náboženství a poskytovala pravdivé 
podklady pro vědu a zákonodárství. Jak to, že mohla toto všechno udělat? Bible totiž odhaluje 
poselství o životě, které může proměňovat jednotlivce, a ti zase ovlivní svět kolem sebe. Díky 
moci Božího slova se můžeme duchovně narodit (1 Pt 1,23), můžeme se Božím slovem živit 
(1 Tm 4,6 – Nová smlouva), být očišťováni jeho pravdou (Ef 5,27), povzbuzováni jeho 
moudrostí (Joz 1,8-9) a uspokojováni jeho lahodnou chutí (Ž 119,103). Proč má Bible takovou 
moc, že může měnit životy? Protože ukazuje na Spasitele – Ježíše Krista.  

 
II. Potřebná: Boží zjevení 

Slovo zjevení znamená „odhalení“. Hospodin lidem odhalil své božství (dal se jim poznat) 
obecným způsobem prostřednictvím svého stvoření. Žalmista prohlásil: „Nebesa vypravují 
o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou“ (Ž 19,1). Apoštol Pavel varuje lidi, že ti, kdo 
ignorují svědectví stvoření a popírají Boží existenci, nebudou mít před Hospodinem žádnou 
výmluvu (Ř 1,19-21).   

 
Bible také zjevuje, že již od počátku si Bůh přál, aby ho každý z nás poznal osobně a měl 
s ním důvěrný vztah. Když Hospodin stvořil Adama a Evu, procházel se s nimi po zahradě 
v Edenu a rozmlouval s nimi (Gn 1 a 2). Oni ho však vědomě neuposlechli a obrátili se k němu 
zády. Jejich hřích měl pro všechny lidi nedozírné následky. Přesto se Bůh neustále snažil 
kontakty s lidmi obnovit. Ve Starém zákoně se Hospodin čas od času zjevoval lidem přímo. 
Hovořil s Abrahamem (Gn 12,7), k Mojžíšovi promluvil z hořícího keře (Ex 3,1-6). Jindy místo 
sebe posílal anděly – např. Gabriela, který přišel za prorokem Danielem (Da 9,20-21). Boží 
poselství přicházela též prostřednictvím vidění a snů Gn 28,12-16; Da 7). Jednou 
z nejrozšířenějších metod komunikace byla Boží řeč skrze proroky. Slovo prorok znamená 
„hlásná trouba“ nebo „mluvčí“. V pravý historický okamžik, o němž rozhodl Hospodin, poslal 
Bůh svého Syna: 

  
 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků; v tomto 
posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žd 1,1-2a) 
 

Ježíš žil na zemi a odkrýval pravdu, mluvil pravdu. V J 14,6 prohlašuje: „Já jsem… pravda“. 
Potom byl ukřižován. Tím vytrpěl trest, který si zaslouží každý člověk, který kdy žil, za to, že 
nesplnil dokonalé a spravedlivé Boží normy. Poté byl Boží mocí vzkříšen, aby se ukázalo, že 
Bůh Otec je obětí svého Syna uspokojen. Nakonec, když Ježíš odešel do nebe, Bůh Otec 
poslal svého svatého Ducha a ten vydává svědectví o jeho Synu a slovu a posiluje církev ke 
službě (J 16,8; Sk 1,8). 

 
Uvažujte: Představ si, jaká škoda by byla, kdyby to, že se Bůh zjevil lidstvu, nebylo zaznamenáno! 
Nejskvělejší příběh na světě by se během staletí beznadějně smísil s lidskými představami a teoriemi. 
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Díky Bohu za to, že pro nás připravil Bibli, chránil ji a předal nám ji. Obsahuje jedinou pravdivou 
zprávu o Božím plánu záchrany. Díky ní smíme poznávat vůli svého nebeského Otce a jeho láskyplný 
plán pro lidi, které stvořil. Není divu, že lidé někdy označují tuto vzácnou knihu jako Boží „milostný 
dopis“ světu – adresovaný tobě a mně.  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
III. Dokončená: Jedinečné poselství 
 

Bible je unikátní. Stačí, když se zamyslíte nad několika málo věroučnými věcmi: 
 

Bůh: Většina náboženství věří v mnoho bohů nebo v jednoho boha, který vládne sám. Biblické 
pojetí jednoho Boha ve třech osobách (Trojice) je specifikum křesťanství. Bible představuje 
jediné důvěryhodné poselství o Boží podstatě coby Otce, Syna a Ducha svatého. 

 
Kristus: Nikdy před Kristem ani po něm neexistoval záznam o dokonalé osobě. Celá řada 
náboženství obsahuje myšlenku spasitele, ale žádné z nich se nepodobá křesťanství, které 
tvrdí, že jediný pravý a živý Bůh se stal člověkem bez hříchu, takže mohl zemřít, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (J 1,12; 3,16). 

 
Lidstvo a spasení: Podle mnohých je člověk buď dobrý, nebo špatný. Bible je unikátní ve svém 
vyváženém pohledu. Člověk není božský, ale původně byl stvořen do Boží podoby; není 
bohem, smí se však podílet na realizaci Božího plánu. Každý člověk, který kdy žil, má pro 
Boha tak obrovskou hodnotu, že byl ochoten obětovat svého jediného Syna, aby obnovil 
narušený vztah mezi lidmi a sebou. Bible nás ujišťuje, že díky víře v Ježíše Krista a jeho oběť 
je nám odpuštěno a vše je uvedeno do původního stavu. Kromě toho nám Bůh slibuje budoucí 
slávu, která přesahuje všechny naše představy (1 K 2,9). Jiná náboženství jsou pouhými 
lidskými pokusy přiblížit se k Bohu; v Kristu se Bůh přibližuje k člověku. Musíme ho pouze 
požádat o to, aby nám pomohl – natáhnout ruku, abychom jeho pomoc mohli přijmout. Už jsi 
to udělal?… Uděláš to?... 

 
IV. Chráněná: Kniha knih nemůže být zničena 

 
Přestože od prvních dní křesťanské éry existovaly pokusy zničit Písmo, jeho popularita trvá 
v nezmenšené míře až dodnes. V průběhu studia, které náš čeká, budeme uvažovat 
o některých důvodech, proč psané Boží slovo přežilo a proč člověk může věřit tomu, že je 
ojedinělým způsobem inspirováno, a budeme také přemýšlet o jeho dynamické moci, která 
proměňuje životy.  

 
Osobní shrnutí: Bibli studovalo více lidí než kteroukoli jinou knihu a byla vydána ve více jazycích než 
kterákoli jiná. Dodnes zůstává nejčtenější knihou na světě. Její vliv byl po staletí tak obrovský a vše 
prostupující, že i kdyby byly dnes všechny její kopie nějakým způsobem zničeny, její hlavní části by se 
daly obnovit tak, že by se shromáždily její citace z knih ve veřejných knihovnách. Navzdory velkému 
úsilí nevěřících lidí „uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky“ (1 Pt 1,24-
25). 
 
(Není-li uvedeno jinak, je pro biblické odkazy a citáty používán český překlad Bible podle ekumenického vydání z r. 1985.) 
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OTÁZKY K OSOBNÍMU STUDIU 
 
Otázky ke komentáři: Podívej se kolem sebe: Neexistuje žádná podobná kniha 
1. Z faktů, o nichž byla v tomto komentáři řeč, uveď jeden, který na tebe nejvíce zapůsobil.  
 
 
Otázky ke 2. lekci: Podívej se dovnitř: O čem je Starý zákon? 
Než se pustíš do vypracovávání odpovědí na otázky, modli se, aby ti Bůh pomohl pochopit to, co čteš. 
Potom se snaž na otázky co nejlépe odpovědět. Není to vždycky snadné, ale neznepokojuj se. 
Prospěje ti, když si o svých odpovědích pohovoříš s ostatními ve skupině, a stejně tak pro tebe bude 
užitečná následující lekce. Budeš-li upřímně a vytrvale hledat pravdy Božího slova, Duch svatý ti je 
odhalí.  
 
 
Neexistuje žádná podobná kniha 
2. Čím se Bible liší od ostatních knih? Vycházej z následujících veršů Písma: 

a) Ž 119,89 
 
b) Ž 119,97-100 

 
 
 
 
O čem je tato Kniha? O neměnném Božím zákonu a jeho stálé lásce! 
3. a) S použitím slovníku definuj pojmy zákon a přikázání. 
 

b) Proč Hospodin dal lidem Desatero? (Viz Ex 19,5-6; 20,1-20.) 
 
 
 
 
4. Ve Starém zákoně se klade důraz na zákon, což v lidech někdy vyvolává představu, že Hospodin 

není milující Bůh. Co říkají k tomuto pohledu následující verše? (Viz Ex 20,6; 23,25; Ga 3,24.) 
 
 
 
 
5. Lidé si mohou myslet, že „Bůh Starého zákona“ je krutý a nemilosrdný, odlišný od „Boha Nového 

zákona“. Co však vypovídají následující verše o skutečné povaze Boha Bible?  
  a) Starý zákon 
   1) Ex 34,5-7a 
 
   2) Pláč 3,22-23 
 

  b) Nový zákon 
   1) J 3,16-17 
 
   2) J 14,9-11 
 
 
 

6. a) Kterými dvěma největšími Božími principy se měli řídit starozákonní lidé? (Viz Lv 19,18; Dt 
      6,5.) 

 
b) Změnilo se to v Novém zákoně? (Viz Mt 22,36-40.) 

 
 
 
 

7. a) Co myslíš, proč si žalmista tolik oblíbil Hospodinův zákon? (Viz Ž 1.) 
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b) Jaký přínos tam vidíš pro dnešního studenta Bible? 

 
 
 
 

8. a)  Pro popis Boží lásky se v Žalmech často používá hebrejské slovo chesed, které znamená 
       „stálá láska“. Přečti si Ž 136 a vypiš aspoň dva důvody, proč byli Izraelci Hospodinu vděční za 
       jeho lásku. 

 
b)   Jak se podle tebe projevuje stálá Boží láska  

   1) v dnešním světě? 
 
   2) ve tvém životě? 
 
 
 
 

9. Když se Izraelci usadili v Kenaanu, odvrátili se od Hospodina k modlám. Bůh jim znovu a znovu 
posílal proroky, aby je opět získal. Přečti si Jr 3,1 a Oz 3,1. Jací byli podle slov těchto proroků 
nevěrní Izraelci? 

 
 
 
 
10. Přečti si Iz 62,5; Ef 5,31-32 a Zj 19,7-9. Jaký je konečný Boží plán pro všechny ty, kdo věří? 

 
 
 
 

11. Jaký nový pohled ohledně Boží lásky jsi získal z odpovědí na 9. a 10. otázku? 
 
 
 
 

12. a)  Přečti si Ž 103. Jak velká je Boží láska k nám? 
 

b)  Jak by měla tato skutečnost ovlivnit naše životy? 
 

 
 
 
Osobní úvaha: Neexistuje žádná vznešenější, radostnější a více potěšující myšlenka než ta, že nás 
všemohoucí Bůh, který vládne celému vesmíru, miluje důvěrnou a dokonalou láskou. Věříš, že je to 
pravda? Prožíváš realitu slavné pravdy, že tě Bůh miluje? Pokud ne, přečti si pozorně Ž 139 a Jr 
29,11, abys uviděl Boží lásku k tobě.  
  

      
  


