
Matouše a sledovat přitom, jak často Matouš dokončuje své
svědectví o nějaké události výrokem, „To všechno se událo,
aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka“ 
(Mt 1,22). Tvrzení, že se Bible ve svých proroctvích mýlí, by
někdo musel teprve dokázat. My však víme, že se to nikdy
nestane. Je to Boží slovo!

3) BIBLE OBSTÁLA VE ZKOUŠCE ČASEM.

Petr napsal: „…ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ - to je to
slovo, které vám bylo zvěstováno“ (1Pt 1,25). Pán Ježíš také
řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou“
(Mt 24,35). v některých obdobích dějin bylo vynakládáno
maximální úsilí, aby byla Bible zcela zničena. Tak například 
v 16. století v Anglii byl William Tyndale, který vydal jeden 
z prvních Nových zákonů v angličtině, uškrcen a jeho tělo
spáleno. Tyndale usiloval o to, aby se Bible stala dostupnou
obyčejným lidem. Pro zničení Tyndalova Nového zákona byly
zapalovány mohutné ohně, takže se do dnešní doby zachovaly
jen dvě kopie! v mnoha dalších zemích byla Bible zakazována,
pálena nebo pohřbívána do země. Dokonce i dnes existuje
řada zemí, kde za prodej nebo veřejné čtení Bible hrozí
uvěznění. Jak vděční bychom měli být, že dnes Bibli máme!
Bůh vždy zakročil, a tak, ať už jednotliví lidé nebo celé vlády
udělali cokoliv, Bible přežila. A stále je nejprodávanější knihou
na světě. 

4) BIBLE MÁ DOPAD NA ŽIVOTY LIDÍ.

Může se stát, že už ve snaze někoho přesvědčit o pravdivosti
křesťanství nevíme, jak dál. Zdá se, jako by ti lidé měli na
všechno nějakou odpověď! Někteří křesťané zjistili, že jediná
cesta kupředu vede přes vysvětlení, co Pán pro ně samotné
udělal, a poukázat na změnu ve svém životě. To je něco, proti
čemu se nedá argumentovat. Tak například lidé v Beroji
prověřovali Pavlova tvrzení tím, že je srovnávali 
se starozákonním Písmem. (Přečti si Sk 17,10-12.) stejným
způsobem je naše osobní zkušenost s tím, co pro nás Kristus
udělal a jak nás jeho slovo vede každý den, důkazem
spolehlivosti a relevantnosti Bible v životě křesťana.

5) BIBLE JE POTVRZENA ARCHEOLOGIÍ.

Přední křesťanský archeolog řekl, že není možné dokázat Bibli
archeologickým výzkumem, ale že ji archeologie potvrzuje.
vyjádřil se, že archeologické vykopávky na středním východě
vedly k nálezům mnoha artefaktů odpovídajících tomu, o čem
se píše v Bibli, a naopak ničeho významného, co by s Biblí bylo
v rozporu!

Petr řekl: „Buďte stále připraveni k obhajobě před každým,
kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou
máte“ (1Pt 3,15). Dokázal bys, a byl bys ochotný hájit
pravdivost Bible, pokud by ji někdo ve Tvé škole nebo 
v zaměstnání napadl?

Dříve nebo později křesťan čelí otázce: „Proč věříš Bibli?“
nebo „Jak si můžeš být jistý, že vše od Genesis až po Zjevení
je pravdivé?“ Nejvíce by nám situaci usnadnilo, kdybychom
dokázali na takové otázky odpovědět: „Zde je důkaz, 
že Bůh je autorem Bible...“. To však není možné, a Bůh
neměl nikdy v úmyslu, aby to takto fungovalo. Právě tak
není možné pochybovači dokázat, že Bůh stvořil svět, 
že Pán Ježíš vstal z mrtvých, nebo že nám Bůh s konečnou
platností odpustil hříchy. Bůh vyžaduje, abychom víroU
přijali, že to byl on, kdo stvořil svět, že Kristus vstal 
z mrtvých, a tak dále. To je jediná odezva, kterou od nás
chce. (viz text v Žd 11,6.) Totéž platí, pokud jde o přijetí
Bible jako Božího slova. Je třeba vzít Boha „za slovo“, a
vírou přijmout celou Bibli jako jeho slovo! 

existují však některé užitečné skutečnosti, které nám
usnadní vysvětlit, proč věříme Bibli jako Božímu slovu.
Mohou pomoci také těm, kteří mají problém Bibli věřit.

1) BIBLE PROHLAŠUJE SEBE SAMA ZA JEDINEČNOU.

v předchozích studiích na toto téma jsme si ukázali, 
že ve starém zákoně se často objevuje fráze „Takto praví
Hospodin“ (Am 1,3.6.9). sám Pán Ježíš dodává starému
zákonu autoritu tím, že ho často cituje (Mk 7,6-7.10). Další
svědectví Pána Ježíše je obsaženo v klíčovém verši. Také
jsme se dozvěděli, že Pavel při různých příležitostech
vysvětloval, že to, co napsal, mu dal Pán (1Te 4,15). Taková
tvrzení nám pomáhají utvrdit se v pravdivosti Bible. Pavel
napsal: „…Bůh, který nemůže lhát...“ (Tt 1,2). víme, že Bůh
je pravdivý; můžeme tedy důvěřovat, že Bible je jeho
slovem, a že je pravdivá!

2) BIBLE OBSAHUJE MNOHÁ PROROCTVÍ, KTERÁ SE
NAPLNILA.

Bible je pozoruhodná kniha, protože nám často předkládá
slova proroků, kteří zaznamenali to, co jim Bůh sdělil 
o budoucích událostech. Tato proroctví se prokázala jako
zcela spolehlivá, když se naplnila, často o stovky let později.
Narození Pána Ježíše bylo prorokováno izaiášem 
o nějakých 700 let dříve, než se Pán narodil (Iz 7,14 
a 9,6). Micheáš dokonce prorokoval o místě, kde se má
narodit (Mi 5,2). Náplň jeho života byla vysvětlena
izaiášem (Iz 61,1-2) a tentýž prorok plasticky zobrazil i
podrobnosti jeho smrti (Iz 53). Zdá se, jako by izaiáš měl
nějaký zvláštní druh poznání o tom, co se stane, když Pán
Ježíš přijde. A on takové poznání skutečně měl, protože mu
je předal Bůh! Je dobrým cvičením pročítat si evangelium

Klíčový verš (J 17,17)
„Posvěť je v pravdě; tvé slovo 

je pravda.“ 
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Tato lekce patří:

PřečTi si: 1Pt 1,22-25

Proč Bibli věřit?1. lekce
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NAPIŠ PRAVDA NEBO NEPRAVDA KE KAžDéMU Z TVRZENÍ:
i. NeMůže BýT věDeCKy DoKÁZÁNo, že BiBle Je slovo Boží. …………
ii. sTAčí, KDyž KřesťAN věří JeN NěKTerýM čÁsTeM BiBle. …………
iii. PÁN Ježíš Nevěřil sTAréMU ZÁKoNU. …………
iv. Bůh NeMůže lhÁT, BiBle Je TeDy PrAvDivÁ! …………
v.  Bůh vyžADUJe oD KřesťANů, ABy víroU PřiJAli Jeho slovo. …………

AČKOLI LIDé A VLÁDY NEJRůZNěJŠÍCH ZEMÍ A V RůZNOU DOBU VYNALOžILI VEŠKERé úSILÍ KE ZNIČENÍ BIBLE, PřESTO

PřEžILA. JAK TO DOKÁžEŠ VYSVěTLIT?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PODÍVEJ SE DO Mt 27 (předevšíM na verše 8.9. a 35), A POTOM VYSVěTLI, KTERÁ PROROCTVÍ ZE STARéHO ZÁKONA

BYLA NAPLNěNA VE SMRTI PÁNA JEžÍŠE.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PřEČTI SI Sk 17,10-12, A POTOM ZODPOVěZ NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY.
JAK liDé Z BeroJe NAložili se ZvěsTí, KTeroU PřiJAli oD PAvlA?

..............................................................................................................................................................
Co DělAli KAžDý DeN?

..............................................................................................................................................................
JAKý To NA Ně Mělo DoPAD?

..............................................................................................................................................................
Co se Z Toho MůžeMe NAUčiT?

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

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

CO SES NAUČIL Z TéTO LEKCE, KTERÁ BY TI MěLA POMOCI OBHÁJIT BIBLI JAKO BOžÍ SLOVO? 
VYBER SI DVě Z PěTI SKUTEČNOSTÍ, KTERé TATO LEKCE ZDůRAZNILA, A SVÝMI SLOVY JE VYJÁDřI. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

LEKCE NASTÍNILA, žE NAŠE OSOBNÍ ZKUŠENOST S BIBLÍ NÁM POMÁHÁ POROZUMěT, žE JI NAPSAL BůH. 
KRÁTCE VYJÁDřI, CO BIBLE ZNAMENÁ PRO TEBE.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri;Dt-Deuteronomium; 
Jz-Jozue; sd-soudců; rt-rút; 1s,2s-1.,2.samuelova; 1Kr,2Kr-1.,2.Královská; 1Pa,2Pa-1.,2.Paralipomenon; ezd-ezdráš; 

Neh-Nehemjáš; est-ester; Jb-Jób, Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kz-Kazatel; Pís-Píseň šalomounova; iz-izajáš; Jr-Jeremjáš; 
Pl-Pláč Jeremjášův; ez-ezechiel; Da-Daniel; oz-ozeáš; Jl-Jóel; Am-Ámos; Abd-Abdijáš; Jon-Jonáš; Mi-Micheáš;

Na-Nahum; Abk-Abakuk; sf-sofonjáš; Ag-Ageus; Za-Zacharjáš; Mal-Malachiáš



v biblickém úryvku máme v protikladu dva muže. První se
podívá do zrcadla ve spěchu a bez zájmu. Místo aby si všiml
vady na své tváři, odchází, rychle zapomíná na to, co viděl, 
a všechno zůstává stejné jako předtím. Tento nerozumný
muž se podobá člověku, který čte Bibli, ale neuvádí do praxe
to, co se dozvěděl.

Druhý muž do Božího slova nenahlédne jen letmo, ale zadívá
se do něj upřeně, se soustředěným zájmem. Pečlivě
vyhodnotí, co tam viděl. Na rozdíl od prvního muže
nezapomene, co četl. A činí, co je tam napsáno! (viz Ž 119,9.)

BIBLE NÁS UVÁDÍ DO BOŽÍCH BLAHOSLAVENSTVÍ

Jakub nazývá Boží slovo „dokonalým zákonem svobody“. 
Je to Boží zákon, protože je vyhlášen svrchovaným vládcem
vesmíru a nese v sobě v plné míře moc Bohem vydaného
rozkazu. Křesťanům však Boží přikázání „nejsou těžká“ 
(1J 5,3). Přinášejí osvobození a volnost. Poslouchat Boží slovo
znamená být svoboden od pout hříchu a od jeho otrocké
služby. lidé, kteří nejsou křesťany, si mohou myslet, že jsou
svobodní, ale Bible je popisuje jako otroky hříchu. Pán Ježíš
řekl lidem: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí
hřích, je otrokem hříchu“ (J 8,34). Když lidé žijí, jak se líbí jim
samotným, a ne tak, jak žádá Bůh, poddávají se hříchu 
a satanovi. Poslušnost Božího slova naopak vždy přináší
opravdové vysvobození a volnost.

Křesťan by neměl být „posluchačem, který zapomíná“, ale
„někým, kdo činí“. osoba, která pouze slyší Boží slovo, ale
neuvádí je do praxe, se skládá ze samých uší - nemá žádné
ruce ani nohy!

Jakub nám říká, abychom vytrvali v pozorném čtení a činění
Božího slova. Ježíš řekl Židům, kteří tvrdili, že v něj věří:
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“ (J 8,31-32).

Biblický úryvek končí připomenutím, že jsme blahoslavení
(lze též říci, radostní) v konání Boží vůle. Jako křesťanům nám
činí potěšení, když Bibli čteme, ale Jakub zdůrazňuje, že
skutečná radost přijde skrze to, že ji poslechneme.

v těchto biblických lekcích jsme již studenty opakovaně
upozorňovali na důležitost čtení a studia Bible, které jim bude
pomocí v jejich křesťanském životě. Nejde však jen o to Bibli
číst a získat z ní určité znalosti - to, co Bible učí, je třeba uvést
do praxe! Pokud pravda v Bibli obsažená neovlivní způsob
našeho života, má její četba samotná malou hodnotu.
epištola, kterou napsal Jakub, se často vyzdvihuje jako jedna 
z nejužitečnějších knih Nového zákona pokud jde 
o zdůraznění skutečnosti, že naše víra se má prokázat 
ve skutcích (Jk 2,14.17).

BIBLE OVLIVŇUJE ZPůSOB NAŠEHO ŽIVOTA

v biblickém úryvku nás Jakub učí, že je důležité číst Bibli
správným způsobem a ze správných důvodů. Neměli bychom
ji číst jen ze zvědavosti nebo s touhou se pobavit, ani bychom
neměli být jako zlí lidé ze dnů ezechiele, kde bylo řečeno:
„Přijdou k tobě jako sejití lidu a posadí se před tebou [jako]
můj lid, budou poslouchat tvá slova, ale nebudou podle nich
jednat. Oni totiž provozují vášnivou lásku svými ústy, jejich
srdce [však] jde za jejich [nekalým] ziskem“ (Ez 33,31).
Musíme číst Bibli s touhou zjistit, jak bychom měli žít. Je tak
jednoduché myslet si, že protože čteme Bibli, modlíme se,
chodíme do společenství církve a setkáváme se s ostatními
křesťany, jsou naše životy zcela připoutány k dobrému. Jakub
ale říká, že tomu tak není! v 19. verši mluví o nebezpečí
podlehnout hněvu, a ve verši 21 o odložení možné „nečistoty
a přemíry špatnosti“. Jakubovým řešením je pokorně
přijmout slovo, které do nás bylo zaseto. říká, že pokud 
v sobě Boží slovo máme zaseto (což se děje prostřednictvím
jeho čtení a rozvažování), můžeme být silní a odolat zlému
vlivu satana, světa a našeho vlastního hříšného těla. Není
divu, že křesťané, kteří opomíjejí Boží slovo, mají problém
zůstat ve svatosti ve svém každodenním životě. 

BIBLE NÁM UKAZUJE, JACÍ JSME

Jakub přirovnává Bibli k zrcadlu (Jk 1,23-25). Když se na sebe
podíváme do zrcadla a zjistíme, že máme na tváři špinavou
skvrnu, smyjeme ji pryč. Porovnáme totiž to, jak vypadáme, 
s tím jak bychom vypadat měli, a pokud je cokoliv 
v nepořádku, něco s tím uděláme. Jakub vyučuje, že jestliže
pozorným zkoumáním Písem zjistíme, že nežijeme způsobem,
který by se Bohu líbil, neměli bychom to přecházet, ale měli
bychom učinit opatření k nápravě.

Klíčový verš Mt 7,24
„Každý, kdo slyší tato má slova a činí
je, bude tedy podoben muži 
prozíravému, který postavil svůj 
dům na skále.“ 
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Tato lekce patří:

PřečTi si: Jk 1,19-25

Proč se Biblí řídit?2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)
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JAKUB Jk 2,20-26 JMENUJE DVě STAROZÁKONNÍ POSTAVY, KTERé PROKÁZALY SVOU VÍRU TÍM, JAK JEDNALY. 
O KOHO SE JEDNÁ, A ČÍM SVOU VÍRU PROKÁZALY?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PODÍVEJ SE ZNOVU DO BIBLICKéHO úRYVKU A VYPIŠ TřI POKYNY OHLEDNě PRAKTICKéHO žIVOTA, KTERé JAKUB DAL

KřESťANůM, KTERÝM DOPIS ADRESOVAL.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PÁN JEžÍŠ MLUVIL O „SLYŠÍCÍCH“ A „ČINÍCÍCH“ V DOBřE ZNÁMéM PODOBENSTVÍ (Mt 7,24-27). VYSVěTLI VÝZNAM

PODOBENSTVÍ SVÝMI SLOVY.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PROČ JE ILUSTRACE NA PřÍKLADU ZRCADLA, KTEROU JAKUB POUžIL, PřÍHODNÁ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PÁN JEžÍŠ VYSVěTLIL, žE JEHO UČEDNÍCI MUSÍ ZůSTÁVAT V NěM A NECHAT JEHO SLOVA ZůSTÁVAT V SOBě (J 15,7).
NAVRHNI ZPůSOB, JAK JE MOžNé TOTO KONAT KAžDÝ DEN S OHLEDEM NA UČENÍ TéTO LEKCE.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PODÍVEJ SE DO Žd 11,4-17 A VYPIŠ JMéNA TřÍ LIDÍ, KTEřÍ BOHA UPOSLECHLI. U KAžDéHO VYSVěTLI, JAK JEDNAL.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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zásadní význam pro naši čistotu v duchovní oblasti.

3. MEČ
Jednou z největších výzev pro křesťana je jeho
boj se satanem. stejně jako čelil satanovým
útokům Pán Ježíš, čelíme jim i my! Pavel to 
v Ef 6,10-17 ilustruje velmi užitečným slovním
obrazem. Popisuje křesťanovu výzbroj jako složenou
ze šesti částí, a popis uzavírá výrokem: „A vezměte…
meč Ducha, jímž je Boží slovo“ (Ef 6,17). To je zbraň,
kterou používáme k boji proti pokušením
přicházejícím od toho zlého. Pamatuj, jak Pán Ježíš
vítězně přemohl satana, když vytasil „meč Ducha“
(Mt 4,1-11). Když byl pokoušen, třikrát odpověděl
na satanovy útoky: „Je psáno“. Bible byla
„mečem“, kterým porazil satana. všimni si také
textu v Žd 4,12, kde je užit stejný slovní obraz.

4. SEMENO

Jedno z úžasných podobenství Pána Ježíše se
označuje jako „Podobenství o rozsévači“ 
(Mk 4,1-9). Pán v něm kázání svého poselství
přirovnal k zasévání semene, jak ho v té době
rolníci prováděli. Když učedníkům toto
podobenství vysvětloval (Mk 4,13-20), řekl:
„Rozsévač rozsévá Slovo“. semena rozsévače
dopadla na čtyři druhy půd, které zastupují

čtyři druhy odezvy na hlásání Božího slova. První tři druhy
půdy nevydaly žádné plody, zatímco čtvrtý zastupuje lidi,
kteří přijali Boží slovo a měli z něj užitek. „Ale tito jsou ‚na
dobrou zem‘ zaseti: Slyší Slovo, přijímají [je] a nesou
úrodu, jedni třicet[inásobnou], jedni šedesát[inásobnou]
a jedni sto[násobnou]“ (Mk 4,20). Tak tomu je, když
pravidelně čteme Boží slovo, přijímáme jeho poselství 
a uvádíme je do praxe v našich srdcích. Když takto
jednáme, přinášíme v našich životech duchovní ovoce 
k Boží slávě.

5. KLADIVO

Prorok Jeremjáš žil v době, kdy Boží lid
nenaslouchal Božímu slovu, které jim
přinášel. Jeremjáš však věrně předkládal stále
stejné poselství znovu a znovu. Není překvapující, 
že použil slovní obraz kladiva, protože to byly
opakované, vytrvalé údery Božího slova, které
nakonec začaly dosahovat určitého výsledku.
„Cožpak ne[ní] mé slovo jako oheň, [je]
Hospodinův výrok, a jako kladivo, a [které] tříští
skálu?“ (Jr 23,29)

objevili jsme, že živé Boží slovo dokáže v našich životech
uskutečnit celou řadu cílů. Má denní čtení Božího slova 
a jeho uvádění do praxe účinek na Tvůj život?

Kdosi jednou řekl, že Bible je jako velká obrázková kniha.
Přitom velká většina Biblí žádné obrázky neobsahuje!
Dotyčný tím chtěl vyjádřit, že Bible může používat „slovní
obrazy“ k osvětlení určité pravdy. Tak například Pán Ježíš
mluvil o důvodu své smrti tímto konkrétním způsobem:
„Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou
duši za ovce“ (J 10,11). Tento slovní obraz nám pomáhá
porozumět, proč Pán Ježíš zemřel a za koho. Podobně 
i podobenství předkládají velmi působivý obraz, kterým
osvětlují příslušnou pravdu. Tak například podobenství 
o dobrém samařanu ilustruje jasně, že bychom měli
milovat své bližní, ať už je to kdokoliv.

Bible používá slovní obrazy i k popsání své vlastní
důležitosti. v této lekci se na pět takových obrazů
podíváme.

1. SVěTLO

Bible často používá slovní obraz o temnotě,
kterým je vyjádřeno, jací skutečně jsme ze
své přirozenosti. Petr napsal, že naše
spasení je jako být „povolán ... ze tmy do
jeho podivuhodného světla“ (1Pt 2,9).
Dokud jsme byli v temnotě, bylo třeba,

abychom nalezli cestu do světla. Ž 119,130 nabízí řešení:
„Otevření tvých slov osvěcuje, dává porozumět
prostoduchým.“ i poté, co jsme se stali křesťany, pro nás
může být nacházení správné cesty ve světě, který je
morálně a duchovně v temnotě, obtížným zápasem. 
Na tuto potřebu odpovídá Ž 119,105: „Tvé slovo [je]
lampou pro mé nohy, [je] světlem na mé stezce.“
Bez Bible nemůžeme najít cestu k Pánu Ježíši nebo Boží
cestu pro naše životy.

2. VODA

Když jsme poprvé uvěřili evangeliu, byli jsme „obmyti... z
našich hříchů..." (Zj 1,5 – Kralický překlad). v Božích očích
jsme provždy čistí. Přesto stále máme svou hříšnou
přirozenost, každý den hřešíme a potřebujeme očištění.
Jan říká: „Jestliže své hříchy vyznáváme, [on] je věrný a
spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od
každé nepravosti“ (1J 1,9). Pokud vyznáváme své hříchy
denně, pak nám je Bůh denně odpouští a očišťuje nás. Jak
se to může stát? Pán Ježíš dává návod v J 15,3:
„Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám
pověděl.“ stejně jako je obyčejná voda nezbytná
pro očištění našich těl předtím než jdeme
do školy nebo do práce, má jeho slovo

Klíčový verš Žalm 119,130
„otevření tvých slov osvěcuje, dává 
porozumět prostoduchým.“
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„I POTé, CO JSME SE STALI KřESťANY, PRO NÁS MůžE BÝT NACHÁZENÍ SPRÁVNé CESTY VE SVěTě, KTERÝ JE MORÁLNě

A DUCHOVNě V TEMNOTě, OBTÍžNÝM ZÁPASEM.“

A. JAKýMi ZPůsoBy Je svěT MorÁlNě A DUChovNě v TeMNoTě?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. JAK BiBle PoMÁhÁ MlADéMU KřesťANovi NAChÁZeT sPrÁvNoU CesTU?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

OZNAČ NÁSLEDUJÍCÍ VěTY ZATRHNUTÍM NEBO ZAKřÍžKOVÁNÍM POLÍČKA PODLE TOHO, 
JESTLI JSOU PRAVDIVé NEBO NEPRAVDIVé.

i. KDyž UvěříMe, že KrisTUs ZeMřel ZA NAše hříChy, UčiNí NÁs ProvžDy čisTýMi.
ii. PoTé, Co se sTANeMe KřesťANy, Už NiKDy NeZhřešíMe.
iii. Je TřeBA, AByChoM vyZNÁvAli své hříChy DeNNě.
iv. ve vZTAhU K BohU JsMe, v NAšeM PřiroZeNéM sTAvU, svATí.
v. Pro DUChovNí čisToTU MÁ čeTBA BiBle ZÁsADNí výZNAM.

PřEČTI SI ZNOVU TExT Z Mt 4,1-11, A VYSVěTLI, V ČEM SPOČÍVALO KAžDé Z POKUŠENÍ A JAKÝM ZPůSOBEM JE PÁN JEžÍŠ

PřEKONAL.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

NAVZDORY DůLEžITOSTI BIBLE MNOZÍ LIDé JEJÍ POSELSTVÍ PřEHLÍžEJÍ NEBO ODMÍTAJÍ. 
JAK POMÁHÁ PODOBENSTVÍ O ROZSéVAČI TUTO SKUTEČNOST VYSVěTLIT?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

V Jr 23,29 JSOU UVEDENY DVA SLOVNÍ OBRAZY. JEDEN Z NICH BYL VYSVěTLEN VE LEKCI. NAVRHNI VYSVěTLENÍ, JAKÝM

ZPůSOBEM BIBLI PřEDSTAVUJE DRUHÝ ZE SLOVNÍCH OBRAZů.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

NAJDI SI NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY, A UVEď POD KAžDÝ Z NICH NÁZEV TOHO Z PěTI SLOVNÍCH OBRAZů, KTERÝ ODKAZU NEJLéPE

ODPOVÍDÁ.

Žd 4,12                                 Ž 119,9                             1pt1,23
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Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



odkazovali jsme na Bibli jako na „živé Boží slovo“, a to je
přesně to, čím je. všechny slovní obrazy, které jsme probírali
ve 3. lekci, v sobě nesou myšlenku života a aktivní činnosti.
Mrtvá kniha by na životy lidí nemohla mít vliv, jaký má
Bible. Je důležité vědět, že také Pána Ježíše Krista můžeme
považovat za Boží slovo. „Na počátku bylo Slovo a to Slovo
bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh“ (J 1,1). Když se zaměříme
na Pána Ježíše, můžeme se dozvědět mnoho věcí, které
nám pomohou pochopit významnost a důležitost Bible.

TEN, KTERÝ JE SLOVEM (PÁN JEŽÍŠ), JE VěČNÝ.

Někteří přemýšlí o Pánu Ježíši jen jako o někom, kdo na této
zemi žil přibližně 33 let. Nic nemůže být vzdálenějšího
pravdě. „To bylo na počátku u Boha“ (J 1,2). Z pohledu
tohoto prohlášení musíme o Pánu Ježíši přemýšlet jako 
o někom věčném, nemajícím počátek. Také nemá žádný
konec. „Já jsem první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, 
a hle, žiji na věky věků“ (Zj 1,17-18). Bible sice má svůj
počátek, totiž čas, kdy ji Bůh lidem dal, avšak nemá žádný
konec - stejně jako Pán Ježíš! „…ale Pánovo slovo zůstává
na věčnost‘ -- to je to slovo, které vám bylo zvěstováno“
(1Pt 1,25).

TEN, KTERÝ JE SLOVEM (PÁN JEŽÍŠ), MLUVIL POUZE BOŽÍ
SLOVA.

Pán Ježíš byl Božími ústy. To je patrné z J 3,34 „[Ten,] koho
poslal Bůh, mluví slova Boží….“ Poté, co Pán Ježíš dokončil
vyučování, na které odkazujeme jako na Kázání na hoře, je
nám řečeno: „A stalo se, [že] když Ježíš dokončil tato slova,
byly zástupy ohromeny jeho učením, neboť je učil jako ten,
kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé Zákona“ 
(Mt 7,28-29). Každé slovo vycházející z jeho úst přicházelo 
s autoritou Boha. Přečti si prohlášení, které vyslovil o svých
vlastních slovech v J 14,24 a J 17,8. Takže slovem Božím je
oBoJí - Bible i osoba Pána Ježíše.

TEN, KTERÝ JE SLOVEM (PÁN JEŽÍŠ), NAPLNIL VŠECHNA
BOŽÍ SLOVA.

Už jsme se dozvěděli, že Pán Ježíš často citoval ze starého
zákona a ukazoval, že to, co dělá, je naplněním slov proroků.
Tak například: „Když nastal večer, přinesli k němu mnoho
démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny
nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze

Klíčový verš (J 1,14)
„A slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. spatřili 
jsme jeho slávu, slávu, jakou [má] 
od otce jediný [syn], plný milosti 
a pravdy“ 
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Tato lekce patří:

PřečTi si: J 1,1-14

Koho nazýváme Božím
slovem?4. lekce

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

proroka Izaiáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci
nesl‘“ (Mt 8,16-17). Později, když zemřel na kříži, bylo
zaznamenáno: „Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno
dokonáno, aby se naplnilo Písmo, řekl: ‚Žízním‘“ (J 19,28).
Následovalo zvolání: „Dokonáno jest!“ Tímto zvoláním Pán
Ježíš oznamoval, že vše, o čem Bůh řekl, že se stane, se
skutečně stalo. Nezůstalo nic, co by se ještě mělo vyplnit!
Je zřejmé, že syn Boží zcela naplnil slovo Boží. Jakým je
nám to příkladem! (viz 2. lekce.)

TEN, KTERÝ JE SLOVEM (PÁN JEŽÍŠ), naplňuje potřeby
všech.

Už jsme viděli, že když byl Pán Ježíš pokoušen, citoval slova
starého zákona. Pokušení, které se zaměřilo na jeho hlad,
znělo takto: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se [z] těchto kamenů
stanou chleby“ (Mt 4,3). Jeho odpověď byla citací slov z
Deuteronomia: „…že člověk nežije jenom chlebem, ale [že]
člověk žije vším, co vychází [z] Hospodinových úst“ 
(Dt 8,3). v odpovědi satanovi Pán Ježíš ozřejmil, že kromě
hmotného pokrmu, který nás udržuje naživu, potřebujeme
také duchovní pokrm - slovo Boží. Podobným způsobem
ukázal, že on sám je Chlebem, který může duchovně nasytit
ty, kteří v něj věří a následují ho. „Já jsem ten chléb života.
Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve
mne, nebude nikdy žíznit“ (J 6,35). vysvětlil, že stejně jako
Bůh seslal manu z nebe, aby nasytil izraelský národ na
poušti, tak on přišel z nebe jako Boží chléb, aby dal „život
světu“ (J 6,33).

v našich křesťanských životech budeme silní jedině tehdy,
když budeme denně číst Bibli, důvěřovat Pánu Ježíši 
a následovat ho. Pokud to neděláme, jsou naše životy
duchovně slabé a často utrpíme pád.

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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PODÍVEJ SE ZNOVU DO BIBLICKéHO úRYVKU A OZNAČ NÁSLEDUJÍCÍ VÝROKY PRAVDA NEBO NEPRAVDA.

i. PÁN Ježíš se sTAl sloveM, KDyž Přišel NA ZeM. ……………
ii. PÁN Ježíš Byl ZoDPověDNý ZA Celé sTvořeNí. ……………
iii. PÁN Ježíš Byl, Je A vžDy BUDe BoheM. ……………
iv. PÁN Ježíš NeByl JANeM vůBeC ZMíNěN. ……………
v. PÁN Ježíš se NiKDy NesTAl sKUTečNýM člověKeM. ……………

NA MNOHA MÍSTECH ČTEME, žE KDYž PÁN JEžÍŠ MLUVIL, LIDé BYLI OHROMENI JEHO UČENÍM. PROČ TOMU TAK BYLO?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PODÍVEJ SE DO J 19,28-30 A ZODPOVěZ NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY.
A. Co Ježíš věDěl? ................................................................................................................................
B. Co Ježíš ChTěl? ................................................................................................................................
C. Co MU DAli? ....................................................................................................................................
D. JAKÁ BylA PosleDNí JežíšovA slovA PřeD sMrTí, KTerÁ ZAZNAMeNÁvÁ JAN? .................................................
e. Co TATo slovA ZNAMeNAlA? ................................................................................................................

ZNOVU SI PřEČTI J 6,35.51. CO JEžÍŠ MYSLEL TÍM, KDYž řEKL, žE TI, KTEřÍ K NěMU PřIJDOU, JIž NEBUDOU HLADOVěT?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

CO Tě TYTO LEKCE NAUČILY O TAJEMSTVÍ žIVéHO, MOCNéHO A ČINNéHO KřESťANSKéHO žIVOTA?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PODÍVEJ SE NA VERŠE J 14,6 A J 17,17, KTERé NÁM SDěLUJÍ, žE JAK PÁN JEžÍŠ, TAK I BIBLE, JSOU PRAVDOU.

A. vyPiš TyTo DvA verše.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

B. JAKý DůKAZ o PrAvDě BoheM NAPsANého slovA NA TeBe v rÁMCi TěChTo leKCí ZAPůsoBil?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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