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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 byl text, který čteme, 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 
jí měli 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 lžemi, 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 lze najít. Biblická dieta podporuje růst, vitalitu a 
bohatý život. Ale nemůžeme ji aplikovat pouze občas – 
potřebujeme pravidelný příjem Písma. Bible bude krmit 
naši vnitřní bytí a přinese nám jistotu a sílu tak, jak to 
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 obtížné. Někdy se 
zdá, že změna je nemožná, takže 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 o tom 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 považoval Boží lid za velmi 
důležité, 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 máte problémy se čtením a osobním 
studiem 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 vám v tom pomůže účast v malé skupině, 
která diskutuje o Bibli? 

 
 

DEN 4—INSPIRATIVNÍ 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!) ohledně  
změny života? 

DEN 5—PÉČUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ 

8. Ježíš ukázal svým následovníkům, jak mají 
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 ho    
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. 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. 


