
dosaženého vzdělání. Například Mojžíš byl vzdělán
v moudrosti starověkých egypťanů, národa, který vybudoval
sfingy a pyramidy. Daniel studoval na nejlepších školách 
v Babylonu. Apoštol Pavel se učil v Jeruzalémě u vynikajícího
židovského učitele. 

Bibličtí pisatelé však nebyli všichni vzdělaní. Například Petr 
a Jan nikde nestudovali. Jednou byli nazváni „lidmi
neučenými a prostými“ (Sk 4,13). většina z těchto lidí se
navzájem nesetkala a nemohla tušit, že jednou budou jejich
spisy shromážděny do jedné knihy, která bude tvořit uzavřený
celek. Pozoruhodné je, že přes velký počet a různorodost
pisatelů přináší Bible jedno poselství, jehož středem je Boží
jednání s člověkem.

2) KNiHY BiBle BYlY NAPsÁNY NA rŮZNýCH MísTeCH.

Některé z Pavlových dopisů byly napsány ve vězení. 
A naopak, několik částí Bible bylo napsáno v paláci. Nejméně
jeden z Davidových žalmů (Ž 142) byl sepsán v jeskyni, 
a jiný byl pravděpodobně vytvořen pod otevřeným nebem 
za jasné noci (Ž 8). Knihy byly napsány v různých částech
tehdy známého světa. Některé v Jeruzalémě, jiné v Babylonu,
část Pavlových dopisů pochází z říma atd. U některých knih
nedokážeme místo vzniku určit.

3) KNiHY BiBle BYlY NAPsÁNY v rŮZNýCH DoBÁCH.

Biblické knihy nevznikly všechny ve stejnou dobu. 
v některých případech uplynuly mezi obdobími života
určitého pisatele a jeho následovníka stovky let. sepsání celé
Bible trvalo více než 1 500 let. Dokončena byla téměř před 
2 000 lety, z čehož je vidět, že nejranější knihy jsou opravdu
velmi staré!

4) KNiHY BiBle BYlY NAPsÁNY v rŮZNýCH JAZYCíCH.

Původně byl zřejmě celý Nový zákon napsán řecky. starý
zákon byl sice později do řečtiny přeložen, ale původně byl
napsán v hebrejštině. Malá část (asi sedm kapitol) z něj byla
napsána v aramejštině (ta se jen málo liší od hebrejštiny).

Na území čech a Moravy bylo asi až do 14. století možné číst
Bibli pouze v latině, případně v původních jazycích - tj.
hebrejštině a řečtině. velká většina lidí by proto textu nebyla
rozuměla, i kdyby si bývala mohla Bibli zakoupit. v průběhu
let se ovšem vynaložilo velké úsilí, aby byl text Bible přeložen
do jazyků srozumitelných pro široké vrstvy; vydávání pomocí
knihtisku jej pak učinilo dostupným pro každého. 

Měli bychom být vděčni za překlady Bible do našeho
mateřského jazyka, jinak bychom pravděpodobně neměli
dostatečnou představu, o co se v ní jedná. v další lekci
prozkoumáme obsah této Knihy knih trochu podrobněji.

Tato série studií Ti pomůže pochopit důležitost 
a okolnosti vzniku  nejdůležitější knihy na světě - Bible. Někdy
se jí říká „Boží slovo“, protože pochází od Boha, nebo také
„Písma“, protože původně se jednalo o sbírku rukopisů.
Žádný křesťan neudělá ve svém duchovním životě pokrok,
dokud si neuvědomí, že studium Bible je stěžejní součástí
jeho života! Napoleon Bonaparte, jeden z nejslavnějších
francouzských vojevůdců, shrnul význam Bible slovy: „Bible
není pouhou knihou, ale živou mocí, která si podmaní
všechny, kdo jí vzdorují.“

Bible není jednou knihou, ale celou sbírkou knih. české slovo
„Bible“ pochází z řeckého „biblos“ – svitek, „biblia“ – svitky
(pl.). Jde tedy vlastně o sbírku svitků – knihovnu.

Bibli tvoří celkem 66 knih. Jsou rozděleny do dvou hlavních
částí. První část se nazývá starý zákon (nebo lépe stará
smlouva) a druhá část Nový zákon (lépe Nová smlouva).
starý zákon pojednává o smlouvě, kterou Bůh před dávnými
časy uzavřel s izraelci. Nový zákon mluví o nové smlouvě,
která byla spečetěna krví Pána Ježíše Krista. Tuto novou
smlouvu Bůh v budoucnosti uzavře opět s izraelem. ve staré
smlouvě je 39 knih a v Nové 27.

Bible je tedy taková malá knihovna. Jeroným, velký
křesťanský učitel, který žil před více než 1 500 lety, nazval
Bibli „Boží knihovnou“.

1) KNiHY BiBle BYlY NAPsÁNY rŮZNýMi liDMi.

Bible není dílem jednoho pisatele. Prvním pisatelem byl
zřejmě Mojžíš a posledním apoštol Jan. Mezi Mojžíšem 
a Janem bylo přinejmenším 35 dalších pisatelů.

Knihy Bible byly napsány nejrůznějšími lidmi, kteří zastávali
celou řadu profesí. Najdeme mezi nimi židovské kněze,
proroky a krále, ale také pastýře a rybáře, sběrače ovoce,
předsedu vlády, výběrčího daní, lékaře i výrobce stanů.
Některé knihy, jako je třeba list Židům (Hebrejům) v Nové
smlouvě, byly napsány anonymně a pisatel je nám dodnes
neznámý.

Někteří z pisatelů se vyznačovali vysokým stupněm

Klíčový verš: Žd 1,1
„...kdysi mluvil Bůh k otcům 

v prorocích...“

Bible
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: Ž 119,9-16

Bible jako knihovna1. lekce

Toto je první ze dvou bloků o Bibli.

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Označ následující výrOky jakO P (Pravdivé) nebO n (nePravdivé): 
a) bůh POužil k sePsání bible POuze velmi vzdělané lidi. ……….
b) v nOvé smlOuvě je celkem 27 knih a ve staré smlOuvě 39 knih. ……….
c) bible byla dOkOnčena ještě Před narOzením krista. ……….
d) známe Pisatele všech částí bible. ……….
e) jeden člOvěk naPsal téměř POlOvinu všech knih nOvé smlOuvy. ……….

(POdívej se na názvy nOvOzákOnních knih ve své bibli.)

Ž 119 je pozoruhodný. ČáSteČně proto, že je to nejdelší kapitola celé BiBle, a zČáSti proto, že každý jeho verš

(kromě aSi Čtyř výjimek) oznaČuje BiBli jako Boží Slovo a užívá k tomu celou škálu různých výrazů. 
POdívej se dO biblickéhO úryvku a vyPiš seznam různých Označení PrO bibli:  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

z biblickéhO úryvku vyPiš:
i. část verše, která hOvOří O tOm, kam si Pisatel bOží slOvO ulOžil:

......................................................................................................................................................
ii. část verše, která nám vysvětluje, PrOč tO udělal:

......................................................................................................................................................
iii. část verše, která nám POmáhá POchOPit, jak můžeme žít čisté živOty:

......................................................................................................................................................
iv. část verše, která nám sděluje, že Pisatel usilOvně Přemýšlí O tOm, cO bOží slOvO říká:

......................................................................................................................................................
v. část verše, která nám PřiPOmíná, že musíme vždy POslOuchat bOží slOvO:

......................................................................................................................................................

je úžasné, kOlik biblických vyjádření lidé denně POužívají, i když ten, kdO je vyslOví, nemusí mít POnětí, že

cituje z bible.
vyhledej následující Odkazy a vyPiš frázi nebO větu, která se stala sOučástí běžné mluvy: 

Př 16,18.....................................................................................................................................
Př 26,27......................................................................................................................................
L 4,24.........................................................................................................................................
1Pt 1,24..................................................................................................................................... 

bible Obstála ve zkOušce časem, i když se lidé snažili ji zakázat, sPálit nebO dOkOnce POhřbít! Přečti si

1Pt 1,23-25 a POtOm vlastními slOvy jednOu větOu POPiš, jak Petr vystihuje nezdOlnOst bible: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

jak bys Přesvědčil nOvě ObrácenéhO křesťana, že Přečíst si každý den úsek z bible je velmi PrOsPěšné? 
(mOžná druhému nejléPe POmůžeš, když se s ním POdělíš O tO, cO sis ty sám z bOžíhO slOva zrOvna vzal )
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Bible Blok A
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Celkem za 
tuto lekci

Knihovna1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



Pavel, který byl ve starém zákoně dobře vyučen, říká 
o užitečnosti jeho čtení:  „všechno, co bylo kdysi napsáno,
bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost 
a povzbuzení z písem měli naději.”(ř 15,4)

Novou smlouvu je možné rozdělit do tří skupin:
1) evANGeliA A DĚJiNY - Matouš až skutky apoštolů

2) DoPisY (někdy nazývané epištoly) - římanům až Juda

3) ProroCKÁ KNiHA - Zjevení

evANGeliA A DĚJiNY obsahují čtyři knihy pojednávající 
o narození, životě, smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Každá z nich je
označovaná jako „evangelium“ (což znamená „dobrá zpráva“).
Také sem patří kniha o díle Ducha svatého konaném
prostřednictvím apoštolů (především Pavla a Petra) 
a o počátcích Kristovy církve. Nazývá se „skutky apoštolů“.

skupina knih označovaná jako DoPisY představuje něco jako
„poštovní brašnu“ raných křesťanů. většinu dopisů  napsal
Pavel sborům, které předtím navštívil. Jeho dopisy obsahují
důležité nauky (např. nauku o Církvi) a je v nich vysvětleno
evangelium, které mu bylo svěřeno. Také v nich napsal, jak
postupovat v praktických záležitostech místního sboru 
a v životech jednotlivých věřících. Jiné dopisy, např. Petrovy,
byly určeny pronásledovaným křesťanům, kteří potřebovali
pomoc a radu. i pro dnešní sbory jsou biblické dopisy základem,
podle kterého jsou povinni řídit svou činnost.

ProroCKoU KNiHoU Nového Zákona je Zjevení. Popisuje
některé z událostí, které nastanou v budoucnosti. 

Navzdory různorodosti jednotlivých knih je ohromující
skutečností, že obsah biblických knih vykazuje od začátku až do
konce jednotu a harmonii. Když prozkoumáme biblické učení 
o Bohu, zjistíme, že stejný Bůh, jaký je představen v knize
Zjevení, byl odhalen v Mojžíšových spisech. Znovu objevujeme,
že celá Bible nese jedno stěžejní téma - osobu a dílo Pána
Ježíše. Jeho příchod byl předpovězen ve staré smlouvě a je
potvrzen a vysvětlen v Nové smlouvě.

A opět, knihu od knihy je Boží cesta záchrany stále stejná.
„...od dětství přece znáš svatá písma, jež ti mohou dát
moudrost k záchraně skrze víru, která je v kristu ježíši. 
(2tm 3,15)“

Jak je možné vysvětlit jednomyslnost prostupující všemi
knihami Bible? Bible sama nabízí odpověď.  „veškeré písmo je
vdechnuté Bohem. (2tm 3,16)“

v další lekci se zaměříme na to, co to znamená. 

Na závěr si všimněme, že Pavel řekl:  „veškeré písmo ... je
užitečné.“ vezměme čtyři klíčová slova: „učení“ nám říká, co je
správné, „usvědčování“, co není správné,  „napravování“,
ukazuje, jak se správného dosáhnolut, a „výchova“, jak
správnost zachovat.

v minulé lekci jsme si objasnili rozdělení Bible do dvou částí.
Nyní rozdělíme starou smlouvu ještě do čtyř skupin:
1) Zákon                       Genesis až Deuteronomium
2) Historické knihy       Jozue až ester
3) Poetické knihy         Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní
4) Prorocké knihy         izaiáš až Malachiáš

ZÁKoN obsahuje podrobnosti o stvoření světa, o potopě, 
a o vývoji izraelského národa od Abrahama a izáka až do doby,
kdy se izraelité stali otroky v egyptě. Potom nastalo vyjítí
(exodus) z egypta v čele s Mojžíšem, cesta pouští až do
zaslíbené země - Kanaánu. velká část knih leviticus a Numeri
obsahuje příkazy, které Bůh dal izraeli, aby věděli, jak se mají
jako národ chovat a jak mají uctívat Boha. Některé pasáže není
vůbec jednoduché číst, ale přesto nám tyto knihy dávají vhled
do Božích přikázání, z nichž byla některá převzata jako základ
zákonů dodnes platných v mnoha zemích světa.

HisToriCKÉ KNiHY zaznamenávají dějiny izraele od Mojžíšovy
smrti až do doby, kdy byli izraelci vzati do zajetí v Babyloně, 
a také jejich návrat o sedmdesát let později, kdy v Jeruzalémě
znovu vybudovali chrám. Toto období trvalo přibližně 800 let.
Záznamy nás provádějí dobou Jozueho, který se stal vůdcem po
Mojžíšovi, i obdobím, kdy izraeli vládli soudci jako Gedeon 
a samson. objasňují nám hledání prvního krále, saula, a vládu
krále Davida. Toho následovala celá řada králů, někteří dobří,
někteří špatní, až do chvíle, kdy byl izrael Bohem potrestán 
a poslán do zajetí v Babyloně. Nehemiáš a ezdráš vyprávějí
fascinující příběh návratu do Jeruzaléma a obnovy národa.

Mezi PoeTiCKÉ KNiHY patří několik nejúžasnějších biblických
spisů. Žalmy nám poskytují vhled do vztahu některých lidí 
k Bohu. Některé žalmy je možné zpívat, a jiné lze využít 
k osobnímu ztišení. Přísloví jsou znamenitou sbírkou výroků
moudrého krále šalomouna, a Píseň písní je milostná báseň.

ProroCKÉ KNiHY obvykle dělíme na velké proroky, kam patří
např. izaiáš a Jeremiáš, a malé proroky, např. Amos a Jonáš. 
v jejich dobách měla Bible ještě daleko k dokončení, a proto se
Bůh rozhodl, že pošle Židům zprávy prostřednictvím lidí, které
si sám vybral jako své mluvčí. Někteří přinášeli o budoucích
událostech poselství plná povzbuzení, ale všichni zároveň
vyhlašovali varování před přicházejícím soudem. Někteří
prorokovali před zajetím, další, jako třeba Daniel, během zajetí,
a někteří až po návratu do izraele. Ani tyto knihy není
jednoduché číst. Principy, které obsahují, nás však učí mnoho
užitečného o duchovním životě, takže bychom je neměli při
čtení opomíjet.

Klíčový verš: 2Tm 3,16
„veškeré Písmo je vdechnuté

Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, 
k napravování, k výchově ve spravedlnosti.“

Bible
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: 2Tm 3,10-17

Jednota Bible2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
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ve které biblické knize najdeš:
a) svědectví O POčátcích kristOvy církve? ......................................
b) PavlOvu zPrávu titOvi? ......................................
c) šalOmOunOvy mOudré výrOky? ......................................
d) Písně, které je mOžné zPívat k bOží chvále ? ......................................
e) Příběhy O samsOnOvi a GedeOnOvi? ......................................
f) PrOrOctví naPsaná během izraelskéhO zajetí v babylOně? ......................................
G) návrat izraelců dO jeruzaléma? ......................................
h) OdchOd izraelců z eGyPta POd vedením mOjžíše? ......................................
i) První histOrickOu knihu staré smlOuvy? ......................................
j) nOvOzákOnní PrOrOctví O budOucích událOstech? ......................................

v levém slOuPci je Pět starOzákOnních Odkazů, kde je zmíněnO PrOrOctví týkající se Pána ježíše. vyhledej

PrOrOctví, a také nOvOzákOnní verš z PravéhO slOuPce, kde je POPsánO jehO naPlnění. vyPiš svými slOvy, 
jak k naPlnění dOšlO:

i. Ž 69,21 j 19,28-29
........................................................................................................

ii. oz 11,1 mt 2,15
........................................................................................................

iii. iz 7,14 mt 1,22-23
........................................................................................................

iv. iz 53,5 1pt 2,24
........................................................................................................

v. Ž 22,2 mt 27,46
........................................................................................................
(skutečnOst, že tOlik starOzákOnních PrOrOctví bylO naPlněnO v nOvém zákOně, dOkazuje jedinečnOst bible.)

Pán ježíš Při jedné PříleŽitOsti řekl: „Zkoumáte Písma, Protože se domníváte, že v nich máte věčný život, 
a Právě ona svědčí o mně“ (J 5,39). mluvil O starém zákOně. PrO každý z následujících Odkazů vyhledej

a vyPiš jednu hlavní skutečnOst O Pánu ježíši, kterOu Příslušný verš Obsahuje:
a) iZ 9,5 (v některých Překladech v. 6) 

..........................................................................................................................................
b) Za 9,9

..........................................................................................................................................
c) mi 5,1 (v některých Překladech v. 2)

..........................................................................................................................................
d) iZ 53,6

..........................................................................................................................................
e) iZ 61,1 (srOvnej s l 4,18-19)

..........................................................................................................................................

„knihy bible jsOu v celkOvé jednOtě a harmOnii.“ vysvětli krátce, cO tatO věta znamená:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Jednota2. lekce
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Bůh použil metodu „připravit si pisatele“. Měl ve své moci
místo a dobu jejich narození, způsob výchovy, vzdělání 
a tak dále. Když zaznamenávali, co jim odhalil, psali to přesně
tak, jak to měl Bůh naplánované.

Když si Bůh přál zaznamenat například život Abrahama jistým
způsobem, nenechával výběr zapisovatele na poslední chvíli,
nečekal pasivně na okamžik, kdy bude Mojžíš k dispozici pro
zapsání textu, který by mu nadiktoval. Bůh řídil podrobnosti
Mojžíšova narození a výchovy. Připravil si ho, aby psal přesně
takovým způsobem, jakým určil. slova, která Mojžíš napsal,
byla tedy zároveň jeho vlastní slova i slova samotného Boha.
v knize skutky apoštolů se církev společně modlí s vědomím,
že David napsal Hospodinova slova: „panovníku,...  ty jsi
skrze ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce
davida, řekl: ...“ (Sk 4,24-25). všimni si klíčového verše.
„neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle,
nýbrž unášeni duchem Svatým mluvili lidé [poslaní] od
Boha.“ (2pt 1,21)

Proč vedl Bůh lidi k tomu, aby sepsali Bibli? Přál si, abychom
o něm věděli jisté věci. Něco málo se můžeme o Bohu
dozvědět z jím stvořeného vesmíru. Můžeme například říct,
že je mocný a moudrý. Ale nikdy bychom se nedozvěděli,
jestli si přeje odpustit hříšníkům... nebo jakým způsobem
bychom ho měli uctívat... nebo co se stane potom, až
zemřeme. Jediným způsobem, jak bychom se tyto věci mohli
dozvědět, bylo, aby je Bůh člověku zjevil. To udělal
prostřednictvím svých proroků a apoštolů.

Proč muselo být Boží zjevení zapsáno? Bůh zjevil sebe
samého pouze několika lidem a stalo se to již dávno.
existovaly jen dva způsoby, jak se mohli jejich potomci
dozvědět, co Bůh řekl. Jeho slovo mohlo být předáváno ústně
z otce na syna... vnuka... pravnuka…, nebo být sepsáno a pak
předáváno v písemné podobě. Tento druhý způsob byl
jedinou možností, jak Boží slovo pro lidstvo trvale zachovat.

Bůh si přál, abychom o něm znali pravdu. Chtěl, abychom
poznali skutečnou (a jedinou) cestu spásy. Chtěl, aby jeho
slova byla zachována navždy. Proto inspiroval lidi, aby je pro
nás napsali. Jak bychom si měli Bible vážit, když si
uvědomíme, že se jedná o Boží slova pro izrael, církev, celý
svět i pro MNe! Pokud chceme jednat moudře, uvědomíme si
pravdivost Božího slova, zasadíme si je do svého srdce, 
a budeme je používat jako kormidlo našeho života!

v minulé lekci zaznělo, že Bible sama o sobě tvrdí, že je
inspirována Bohem. To znamená, že Bůh vedl a směroval při
psaní její pisatele. Také jsme zjistili, že Bible má přibližně
čtyřicet pisatelů, avšak pouze jednoho autora - Boha. Proto je
nazývána „božím slovem“. Tvrzení o inspirovanosti Bohem
nacházíme v celé Bibli.

sTArÁ sMloUvA
Mojžíš napsal, že  „potom Bůh vyhlásil všechna tato slova...“
(ex 20,1). Mojžíš tvrdí na dalších přibližně pěti stech místech,
že psal slova od Boha. David později říká:  „hospodinův duch
promluvil skrze mě, jeho řeč je na mém jazyku. (2S 23,2)“

Prorok Jeremiáš řekl při mnoha příležitostech:„Stalo se ke
mně hospodinovo slovo.“ (jr 2,1) vyjádření  „takto praví
hospodin“ se ve starém zákoně objevuje více než 400krát. 

NovÁ sMloUvA
Pán Ježíš se sám zaručil, že Bůh jeho apoštolům pomůže, 
aby si zapamatovali jeho výroky správně. Tyto výroky máme
zachyceny ve čtyřech evangeliích. Pán Ježíš je také ujistil, že
poté, co odejde do nebe, Duch svatý naučí apoštoly všechno,
co budou potřebovat znát. „ale zastánce, duch Svatý,
kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu 
a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ (j 14,26)

Apoštolé zjistili, že přesně to se stalo. Pavel, který napsal více
než polovinu dopisů v Nové smlouvě, učinil následující
prohlášení:

„já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal...“ 
(1k 11,23)

„neboť toto vám říkáme slovem pánovým...“ 
(1te 4,15)

„o tom také mluvíme -- ne však slovy, kterým vyučuje lidská
moudrost, ale těmi, jimž vyučuje duch [svatý]...“ (1k 2,13)

jak bůh vedl lidi, aby napsali, co chtěl?
Pavlův způsob psaní je jiný než Janův. Jeremiášův styl 
se liší od izaiášova. Takže je jasné, že když tito lidé psali,
používali svou mysl, a také se ve spisech odrážejí jejich
osobnosti. Bůh je nepoužil jako neživé věci, jako tužku nebo
počítač!

Klíčový verš: 2Pt 1,21
„Neboť proroctví nikdy nebylo

proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni
Duchem svatým mluvili lidé [poslaní] od Boha.“ 
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a. cO znamená, že „bible je insPirOvaná bOhem“?
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b. jak tO můžeš dOkázat ze staré smlOuvy?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
c. jak tO můžeš dOkázat z nOvé smlOuvy?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
POdívej se dO 1k 11,23-25 a 1te 4,15-17. POPiš dvě důležitá učení (nebO vyznání víry), O kterých se Pavel

insPirOván bOhem v těchtO dvOu úryvcích zmínil:
i.

...............................................................................................................................................................
ii.

...............................................................................................................................................................
POdívej se znOvu na klíčOvý verš, a POtOm svými slOvy vysvětli, cO vyjadřuje:
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
bible je bOžím zPůsObem, jak nám zjevit jehO záměr s člOvěkem!

a) Proč nám chtěl ukázat svůj záměr?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

b) Proč muselo být jeho zjevení napsáno?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

c) Proč byla poselství proroků ústní formou nedostatečná?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

a. jakým zPůsObem měl „zastánce“ (nebO „utěšitel“), duch svatý, POmOci aPOštOlům v zaPsání výrOků

Pána ježíše?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b. PrOč myslíš, že POtřebOvali takOvOu POmOc?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PrOč je „insPirOvanOst Písem“ velmi důležitOu sOučástí víry?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
mluvil k tObě bůh PrOstřednictvím svéhO slOva? POkud anO, naPiš někOlik vět O tOm, cO tě OslOvilO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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čtení složitějšího biblického úseku užitečné si navzájem
jednotlivé překlady porovnávat.

Některé překlady jsou lepší než jiné. Měli bychom si vybrat
překlad nebo překlady, které nám vyhovují a jsme schopni
jim jednoduše porozumět. Především je však důležité, aby to
byl překlad spolehlivý a přesný. Tento kurz cituje z českého
studijního překladu.

JAK MÁM Ke čTeNí PřisTUPovAT?

Pokud chceš Bibli číst svědomitě, nezapomeň na tři důležité
věci:

1.na modlitbu. Bible je Boží slovo. Pokaždé než ji začneš číst,
popros Boha, aby Ti čtení přineslo užitek, hlubší poznání
Boha  a potěšení. Tvá modlitba nemusí být dlouhá. 
Ž 119,18 je dobrým příkladem modlitby biblického čtenáře:
„otevři mi oči, abych viděl divy tvého zákona.“

2. na pečlivost. Někdy se stane, že význam čteného úryvku
nepochopíš správně. To se ovšem zpravidla stává 
v případech, kdy se jeden verš nebo oddíl čte samostatně 
a neporovnává se s ostatními částmi Bible. Možná má Tvá
Bible odkazy na boku nebo dole pod textem. Je dobré se
podívat i do těchto dalších veršů, abys zjistil, co říkají 
o právě probíraném předmětu. Až se toho z Božího slova
naučíš víc, seznámíš se i s ostatními úseky se stejným
tématem.  

3. na účel čtení. Bůh Ti dal rozum, který bys měl používat 
i při čtení. všímej si věcí, které tě Bible může naučit.
Následuje několik příkladů otázek, kteréje užitečné si  při
čtení položit:

Co mi tento oddíl říká:
o Bohu a jeho díle?
o Pánu Ježíši Kristu?
o mém spasení? 
o způsobu života, který se Bohu líbí?
o vyhýbání se hříchu?

doporučený seznam biblických knih:
Genesis - jak to všechno začalo.
evangelium Jana - Ježíš se setkává s jednotlivci.
skutky apoštolů – počátky církve.

J.B.Philips byl biblický učitel skupiny mladých lidí v londýně,
kterým připadalo těžké Bibli porozumět. Jeho verze 2Tm 3,16
říká: „veškeré písmo je inspirované Bohem a je užitečné pro
vyučování víře, pro napravování chyb, pro přenastavení
směru, kterým se život člověka ubírá, a pro jeho výchovu ke
správnému způsobu života. písma poskytují pro Božího
člověka úplné a dostatečné vybavení, a dokonale se hodí
pro všechny oblasti jeho činnosti“.

Biblický studijní kurz Nový život si klade za cíl pomoci Ti
pochopit některá z nejdůležitějších biblických učení. Neměl
bys však dovolit, aby Ti tyto lekce zabraly prostor, který náleží
Bibli samotné! 

Miminka potřebují k růstu mléko. Zrovna tak mladí křesťané
potřebují duchovní „mléko“ Božího slova, pokud mají ve
svém životě víry růst. „... a jako novorozené děti mějte touhu
po nefalšovaném mléku [Božího] slova, abyste jím vyrostli 
k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že pán [je] dobrý.“
(1pt 2,2-3)

Biblický úryvek v záhlaví každé lekce i odkazy v jejím textu
jsou vybrány tak, aby Ti řekly více o předmětu, kterým se
lekce zabývá. Takto si tedy můžeš ověřit, zda obsah studií
souhlasí s tím, co říká Bible. Měl by sis však také navyknout
číst Bibli sám/sama. Cílem této lekce je poradit Ti jak na to.

Nevíme, kdo napsal Ž 1, ale ať to byl kdokoliv, řekl 
o „blahoslaveném muži“ (tj. zřejmě i o sobě), že si  „...
oblíbil… hospodinův zákon...“ a že nad ním „rozjímá ve dne
i v noci“ (Ž 1,2). očividně začínal a končil den čtením 
z Písem. Nejednalo se však o rychlé přečtení, po kterém by
honem odběhl k jiné činnosti nebo usnul! rozjímal 
o „hospodinově zákonu“, což znamená, že trávil čas
přemýšlením o jeho významu a uváděním přečteného do
svého praktického života. Ujasňoval si, co mu Bůh chce tento
den sdělit! výsledkem byl rozvinutý  duchovní život, který
nesl ovoce určené pro Boha. To je popsáno ve 3. verši:
„Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas
přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří.“

Co BYCH MĚl čísT?
Jak jistě víš, Bible je tlustá kniha. Není však důvod nechat se
její tloušťkou odradit. Na začátku je lepší si vybrat některou
ze čtivějších částí. Není dobrý nápad se hned pustit 
do probírání dlouhých seznamů jmen. Pro většinu lidí to není 
o nic zábavnější než čtení telefonního seznamu. (Přestože 
i tyto seznamy nechal Bůh napsat s určitým záměrem!) 
Na konci této lekce najdeš seznam biblických knih, kterými
bys mohl začít. Kdykoliv si budeš chtít přečíst něco pro vlastní
potěšení, zkus některou z nich. Na druhou stranu je však
dobré mít ve čtení Bible systém. veď si záznam již přečtených
biblických knih, a postupně se skrze Bibli „propracovávej“.

JAKoU BiBli BYCH MĚl PoUŽívAT?
Někteří lidé jsou trochu zmateni, když zjistí, že existuje více
překladů Bible. Ke zmatku však není důvod. Už jsme se
dozvěděli, že Bible byla původně napsána ve třech jazycích, 
a čeština mezi ně nepatří. různé překlady se nám pokouší
předat význam původních jazyků různými slovy, a tak je při

Klíčový verš: Ž 119,105
„Tvé slovo [je] lampou pro mé

nohy, [je] světlem na mé stezce.“

Bible
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Tato lekce patří:

PřečTi si: Ž 119,97-108 
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Přečti si znOvu biblický úryvek. ve kterém verši nebO verších žalmista zmiňuje:
a) svOu lásku k bOžímu slOvu? ...........
b) své rOzvažOvání O bOžím slOvě? ...........
c) svOu POslušnOst bOžímu slOvu? ...........
d) hOdnOtu zaslíbení bOžíhO slOva? ...........
e) vedení bOžím slOvem? ...........
(jak jsme již vysvětlili dříve, v Ž 119 jsOu PrO „bOží slOvO“ užity různé výrazy.) 

vyPiš a svými slOvy vysvětli tři věci, které jsOu stěžejní PrO čtení a studium bible:
i.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
ii.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
iii.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Přečti si znOvu Ž 1:
i. jaký vliv má čtení bible a rOzvažOvaní nad ní na člOvěka (1. A 2. verš)?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
ii. jaký je zPůsObživOta těch, kdO bibli nečtOu? (4. A 5. verš)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
iii. jaká dObrOdiní budOu učiněna člOvěku, který bibli čte?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Označ následující věty jakO P (Pravdivé) nebO n (nePravdivé):

(a) čtení bible nám POmáhá zjistit bOží vůli PrO náš živOt. ...............
(b) je dObré PřistuPOvat ke čtení bible systematicky. ...............
(c) bible byla PůvOdně sePsána hebrejsky a latinsky. ...............
(d) Před čtením bible bychOm měli PrOsit bOha, 

aby nám čtení PřineslO užitek a POtěšení.   ...............

jak můžeš aPlikOvat Obsah citOvané biblické Parafráze j. b. PhilliPse dO svéhO živOta?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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