
ruka jeho sformovala hada dlouhého“(Jb 26,13
BK). David si také uvědomil, že Svatého Ducha
nelze omezit lidskými hranicemi, když napsal:
„Kam odejdu před tvým duchem?“. (Ž 139,7)
všudypřítomnost Ducha je dalším ukazatelem jeho
božství.

4.  DUCH SVATÝ MŮŽE VŠECHNO (JE VŠEMOCNÝ)
Když anděl Gabriel oznámil panně Marii, že bude
mít syna, Ježíše, řekl: „Duch Svatý přijde na tebe a
moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to
Svaté, co se [z tebe] narodí, bude nazváno Syn
Boží“ (L 1,35).

Když po letech Petr píše o smrti a vzkříšení Krista,
říká, že „v těle byl sice usmrcen, ale v Duchu
obživen.“ (1Pt 3,18)

To jsou dvě význačná tvrzení vztahující se ke
všemocnosti Ducha Svatého. Jedinečná moc Ducha
byla vidět jak v NAroZeNí, tak ve vZKříšeNí Pána
Ježíše.

Nacházíme také mnoho biblických veršů
spojujících Ducha s otcem a Synem coby
rovNoCeNÉ. Zde jsou dva příklady:

1. Když vzkříšený Pán poslal své učedníky kázat
evangelium do celého světa, řekl:
„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech
národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
Svatého“ (Mt 28,19). všimni si, že „jméno“ je
v jednotném čísle, to zdůrazňuje jednotu a
rovnocennost Božích osob.

2. Klíčový verš je oslavou a požehnáním. Znovu si
ho přečti! Pokud by byl Duch Svatý vůči otci a
Synu méněcenný, mohli bychom si být jisti, že by
Pavel tato slova nenapsal!

Naše závěrečné stanovisko tedy zní, že Duch Svatý
je roven otci i Synu.

o Duchu svatém se často mluví jako o „třetí osobě
Trojice“. i když se slovo „Trojice“ v Bibli
nevyskytuje, vystihuje myšlenku ‚Tří v Jednom‘
(‚trojjedinosti ‘). Křesťané věří v JeDNoHo Boha,
který je vyjádřen ve TřeCH osobách. Jedná se o
Boha otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého.

v této první lekci je naším cílem z Bible dokázat, že
Duch Svatý je roven otci a Synu. Není o nic méně
Bohem než oni. Proto se celá lekce nazývá „Božství
Ducha Svatého“. Znamená to, že Duch Svatý Je Bůh.

Uvažuj nad těmito skutečnostmi:

1.  DUCH SVATÝ JE VĚČNÝ
Žd 9,14 nám sděluje, že Kristus se obětoval Bohu
skrze „věčného Ducha“. Užití slova „věčného“
ukazuje, že je Bohem a nejen stvořenou bytostí
jako my všichni.

2. DUCH SVATÝ VÍ VŠECHNO (JE VŠEVĚDOUCÍ)
„Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny… Boží
věci nezná nikdo, jen Duch Boží.“(1K 2,10-11)
Jedině Bytost, která je rovná Bohu, má jeho
vědomosti. To je další důkaz jeho božství.

3.  DUCH SVATÝ JE PŘÍTOMEN VŠUDE  
(JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ) 

Gn 1,2 zaznamenává, že se při stvoření
„Duch Boží... vznášel nad vodami“ (Gn 1,2). Jób
vyhlašuje, že: „Duchem svým nebesa ozdobil a

Klíčový verš: 2K  13,14  
„Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a

společenství Svatého Ducha se všemi vámi. Amen.“

Duch Svatý
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi Si: Ž 139,7-12, Žd 9,13-14

Božství Ducha Svatého1. lekce

This is the first of three bloks on Duch Svatý

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ



3

25

5

5

4

2

2

4

CO zNAMENá TErMÍN „TrOJiCE“?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
zODPOVĚz PrAVDA NEbO NEPrAVDA  k NáSlEDUJÍCÍM TVrzENÍM:

i. KřeSťANÉ věří ve Tři BoHy. ................
ii. KřeSťANÉ věří v JeDNoHo BoHA, KTerý Je ZJeveN ve TřeCH oSoBáCH. ................
iii. DUCH SvATý Je víCe Než člověK, Ale MÉNě Než BůH. ................
iv.  DUCH SvATý SeHrál DůležiToU úloHU Při Ježíšově NAroZeNí. ................
v. DUCH SvATý NeMěl Co DočiNěNí Se vZKříšeNíM PáNA. ................

A. UVEď JEDNODUCHé VYSVĚTlENÍ k TĚMTO TŘEM SlOVŮM, kTErá ČASTO UžÍVáME, kDYž VYJADŘUJEME, 
JAk VElikÝ JE bŮH:
i. všeMoCNoST =

......................................................................................................................................
ii. všUDyPříToMNoST =

......................................................................................................................................
iii. vševěDoUCNoST =

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

b. CO NáM SkUTEČNOST, žE DUCH SVATÝ Má VŠECHNY TYTO kVAliTY, O NĚM UkAzUJE?
.....................................................................................................................................................

PŘEČTi Si zNOVU DVĚ DAViDOVY OTázkY z ŽAlMU 139,7 A z VErŠŮ 9 A 10 VYPiŠ JEHO ODPOVĚď:
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

JAkÝM zPŮSObEM lUkáŠ 1,35 VYSVĚTlUJE SkUTEČNOST, žE JEžÍŠ NEMĚl liDSkéHO OTCE?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

kŘESťANé MAJÍ bÝT POkŘTĚNi „VE JMéNU OTCE A SYNA A DUCHA SVATéHO“.
i. Co NáS To Učí o DUCHU SvATÉM?

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

...............................................................................................................................................................
ii. Co MySlíš, že ZNAMeNá BýT PoKřTěN „ve JMéNu…“?

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

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

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

PŘEČTi Si klÍČOVÝ VErŠ (2k 13,13). „SPOlEČENSTVÍ“ zNAMENá „PArTNErSTVÍ“ NEbO „ObECENSTVÍ“. NESE V SObĚ

MYŠlENkU VzáJEMNéHO SDÍlENÍ VŠEHO. VE SVĚTlE TéTO SkUTEČNOSTi, CO zNAMENá MÍT „SPOlEČENSTVÍ S DUCHEM

SVATÝM“?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ii. ef 4,30 vybízí křesťany, že musí dbát na to, aby
nezarmucovali Ducha Svatého Božího. To
dokazuje jeho osobnost, protože není možné
zarmucovat nějakou sílu! Jen toho, kdo ti je
blízký a miluje tě, můžeš zarmoutit svými slovy a
činy! A Duch Svatý je takový!

3. OSObNOST zAHrNUJE VŮli –
schopnost rozhodovat se a jednat

Duch Svatý je nám v Písmu představen jako ten,
který „vás uvede do veškeré pravdy… oznámí vám i
to, co má přijít“. (viz J 16,13.)

Navíc, má schopnost vést životy těch, kteří se mu
dají k dispozici. Podívej se na dva příklady, kdy
ukazoval svou vůli křesťanům, do Sk 8,39 – 40 
a 16,6.

Konání jeho vůle je také patrné v místních sborech.
Poté co Pavel vyjmenovává několik duchovních
darů, které je možné v takovémto sboru najít, píše,
„Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který
rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce“ (1K
12,11).

Pro nás, kteří věříme v Pána Ježíše, je důležité,
abychom chápali, že Duch Svatý je s námi každý den.
Není jen nějakou silou nebo neosobní energií, ale
skutečnou osobou, naším Zastáncem 
a Pomocníkem, jak ho Pán Ježíš nazval. (J 14,16-17)
Skutečnost, že ho nemůžeme vidět, nijak
neumenšuje jeho osobnost!

Duch Svatý je stejně skutečná osoba jako otec a Syn.
Je Bytostí v pravém slova smyslu, nejen neosobní
silou. Není NěCo, ale NĚkDO!

Možná nám to přijde těžko pochopitelné, protože si
přirozeně představíme osobu s fyzickým tělem.
Musíme si však uvědomit, že osobnost existuje v těle
i bez hmatatelného těla!

Základní známky osobnosti jsou iNTeliGeNCe, CiTy a
vůle. Tyto kvality nám jakožto lidským bytostem
umožňují věDěT, CíTiT a roZHoDovAT Se. v této
lekci chceme ukázat, že v Bibli jsou tyto tři rysy
pravdou také o Duchu svatém. Pojďme prozkoumat,
co se říká o každém z nich.

1. OSObNOST zAHrNUJE
iNTEliGENCi – schopnost myslet a
poznávat

v (1K 2,10 - 14) Pavel vysvětluje, že „žádný nezná
věci Boží kromě Ducha Božího“. Je to pouze Duch,
kdo může zkoumat „hlubiny Boží“. Potom
pokračuje, že potřebujeme pomoc Ducha Božího,
pokud máme vůbec začít chápat Boha! Pečlivě si
přečti 14. verš. o inteligenci Ducha Svatého také
jasně učí Pán Ježíš, když mluví o Duchu jako o tom
Jediném, který „vás naučí všechny věci a připomene
všechno, co jsem vám řekl“ (J 14,26).

2. OSObNOST zAHrNUJE CiTY –
schopnost cítit

Jsou Duchu svatému vlastní emoce jako je láska
nebo žal? Biblická odpověď je jasná: „Ano“!
Abychom to dokázali, zamysli se nad:

i. Ř 5,5, kde Pavel vyučuje křesťany z říma, že Je
To SKrZe DUCHA SvATÉHo, že „Boží láska je
vylita v našich srdcích“. To je další důkaz jeho
osobnosti.

Nový život

Klíčový verš: ř 8,16
„Sám ten Duch svědčí spolu s

naším duchem, že jsme děti Boží.“

Duch Svatý
Blok A

BiBliCKý STUDiJNí KUrZ

Tato lekce patří:

PřečTi Si: J 14,16.17.26; ř 8,12-17

osobnost Ducha Svatého2. lekce

Biblický kurz Nový život - Group A, Salvation (3 bloks) The Bible (2 bloks) The Christian life (4 bloks)  The Church (3 bloks)
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kTEré TŘi HlAVNÍ CHArAkTEriSTikY OSObNOSTi bYlY V TéTO lEkCi zMÍNĚNY?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
OSObNOST DUCHA SVATéHO JE zDŮrAzNĚNA TÍM, žE JE O NĚM UžiTO „ON“ NA NĚkOlikA MÍSTECH. O ČEM SE V JANOVi

14. kAPiTOlE PÍŠE, žE „ON“ VYkONá?
i. 16. verš

..........................................................................................................................................................
ii. 17. verš

..........................................................................................................................................................
iii. 26. verš

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

„AbYCHOM OPrAVDOVĚ POzNáVAli bOHA, JSME záViSlÍ NA DUCHU SVATéM.“ z 1k 2,10-14 VYPiŠ ČáST VErŠE,
kTErá TUTO VĚTU DOkAzUJE:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
PEČliVĚ Si PŘEČTi Ef 4,25-32 A POTOM NAPiŠ kráTkÝ ODSTAVEC O TOM, JAkÝM JEDNáNÍM MŮžE kŘESťAN

zArMUCOVAT SVATéHO DUCHA bOžÍHO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
„kAžDÝ SkUTEČNÝ kŘESťAN Má U SEbE DUCHA SVATéHO kAžDÝ DEN.“ SOUHlASÍŠ S TOUTO VĚTOU? 
UDEJ DŮVODY SVé ODPOVĚDi V SOUViSlOSTi S J 14,16 - 17 A Ř 8,9-11:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
zA POMOCÍ ODkAzŮ DOPlň JMéNA NáSlEDUJÍCÍCH liDÍ:

i. TeNTo MUž „LhAL Duchu SvAtéMu.“ (SK 5,3)
...............................

ii. ToHoTo MUže „uchOPiL“ PáNův DUCH. (SK 8,39)
...............................          

iii. TiTo DvA MUži Byli „POvOLáNi“ DUCHeM SvATýM Do SlUžBy BoHU. (SK 13,2)
...............................   

iv. DUCH SvATý „NAPLNiL“ ToHoTo člověKA. (SK 4,8)
...............................                         

v. TeNTo MUž  „NAzNAčiL SKrze DuchA“ Co Se Mělo STáT. (SK 11,28)
..............................  

„DUCH SVATÝ JE SkUTEČNá OSObA.“ JAkÝ MYSlÍŠ, žE bY TO MĚlO VYVOlAT rOzDÍl V NAŠiCH kŘESťANSkÝCH žiVOTECH?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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aby vykonali, co po nich Bůh žádal. My se také
můžeme spolehnout na jeho pomoc, pokud mu
svěříme své životy.

4. Duch Svatý v kriSTU

v 1. lekci jsme zmínili, jakou roli sehrál Duch Svatý jak
při narození, tak při vzkříšení Pána Ježíše. Mezi
těmito dvěma body v čase byla všeCHNA jeho slova,
zázraky a pohyby pod mocí Ducha. Při jeho křtu Duch
sestoupil z nebe a ZůSTAl na něm (viz J 1,32). Bůh
mu neudělil Ducha „s odměřováním“ (J 3,34).

5.  Duch Svatý v CÍrkVi

Současné období můžeme také nazvat „obdobím
Církve.“ Bude pokračovat, dokud se Pán Ježíš nevrátí
pro svou církev. Začalo sestoupením Ducha Svatého v
den letnic, jak je popsáno ve Sk 2. v důsledku
příchodu Ducha byli všichni křesťané pokřtěni
„jedním Duchem … v jedno tělo“ (viz 1K 12,13).
Proto se o současném věku mluví velmi přiléhavě
jako o „věku Ducha“, protože nyní církev, tedy věřící
jsou „spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.“ (viz
ef 2,21-22.)

6. Duch Svatý při opětovném PŘÍCHODU
Pána Ježíše

Pán Ježíš poprvé přišel v ponížení, aby zemřel za naše
hříchy. Až přijde znovu, přijde v moci, aby ustanovil
své tisícileté království (zj 20,4-6). Duch Svatý
očekává tuto ohromnou událost, jak naznačuje druhý
klíčový verš. (To je poslední odkaz na Ducha v Bibli.)
Až nastane druhý příchod, naplní se slova
starozákonních proroků ohledně vylití Ducha 
(viz Jl 2,28-29; iz 32,15-17; ez 37,9-14).

Už víme, že Duch Svatý byl činný v průběhu celé
historie. všichni z nás, kdo patříme Pánu Ježíši,
bychom si měli být jistí, že Bůh, Duch Svatý, má pro
nás plán. Chce v nás a skrze nás jednat pro Boží slávu
a požehnání ostatních. Chceš mu dovolit, aby převzal
směřování Tvého života? (ef 5,18)

v této lekci prozkoumáme některé z činností Ducha
Svatého od stvoření až do Kristova druhého
příchodu.

1. Duch Svatý ve STVOŘENÍ

vzhledem k tomu, že Duch Svatý má velmi
výjimečnou funkci v období, ve kterém žijeme, je
toto období někdy nazýváno „věkem Ducha“.
Nesmíme si však myslet, že byl až doteď nečinný!
První klíčový verš (což je zároveň první zmínka o
Duchu svatém v Bibli) nás učí, že při stvoření sehrál
životně důležitou roli. existují biblické verše, které
zdůrazňují tu část, kterou sehrál „Bůh“; jiné odkazují
na úlohu „Syna“ (viz ex 20,11 a Žd 1,2). Těmto
různým odkazům můžeme porozumět tak, že
stvoření pochází od otce, Syna a Ducha, kteří
pracovali společně v dokonalém souladu (viz
Gn 1,26 a všimni si slova „učiňme“!).

2. Duch Svatý USVĚDČUJÍCÍ z HŘÍCHU
Před potopou lidé velmi hřešili. Bůh je však
neopustil! Naopak, jeho Duch usvědčoval lidi z jejich
hříšnosti. varoval je slovy: „Můj Duch nebude v
člověku přebývat navěky...“ (Gn 6,3)

Dokonce i dnes Duch usvědčuje z hříchu, jak je
napsáno v  J 16, 7 - 11. Možná plně nerozumíme
tomu, jak Duch Svatý působí na svědomí, avšak měli
bychom být vděční, když nás Duch Svatý obviní,
protože hřích je v Božích očích vždy závažný! 

3.  Duch Svatý VYVOlUJE a POVOláVá

Již od počátku dějin Duch uzpůsoboval lidi, aby
svědčili o Bohu a také pro něj pracovali. Tak
například, když Mojžíš stavěl Svatostánek, byl to
Duch Svatý, kdo obdařil Besaleela tak ohromnou
dovedností! (Přečti si ex 35,30-35.) Podobně i
soudci, jako byl otníel a Samson (Sd 3,10 a 14,6), a
proroci jako ezechiel (ez 2,2) obdrželi sílu od Ducha,

Nový život

KlíčovÉ verše: Gn 1,2
„Duch Boží se vznášel nad vodami.“ 

Zj 22,17 
„A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“

Duch Svatý
Blok A

BiBliCKý STUDiJNí KUrZ

Tato lekce patří:

PřečTi Si: J 16,7-11; 1K 12,13; ef 5,17-21

Duch Svatý v průběhu věků3. lekce

Biblický kurz Nový život - Group B, God (4 bloks) The life of Christ (5 bloks) Duch Svatý (3 bloks)
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Ž 104,30 HOVOŘÍ O STVOŘiTElSké MOCi DUCHA bOžÍHO. VYPiŠ TENTO VErŠ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

J 16,7-8 zAzNAMENáVá, CO PáN JEžÍŠ ŘEkl O DUCHU SVATéM.
i. JAKÉ ZASlíBeNí Dává v 7. verši?

...............................................................................................................................................................
ii. JAKÉ JMÉNo NeBo TiTUl PoUžil v SoUviSloSTi S DUCHeM SvATýM?

...............................................................................................................................................................
iii. o JAKýCH TřeCH věCeCH DUCH „PŘiNeSe DůKAz Světu“?  ...............................................................

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

A. S POMOCÍ ex 35,30-35 NAJDi kráTké ODPOVĚDi OHlEDNĚ bESAlEElA:
i. JAKoU ZvlášTNí SCHoPNoST MU Boží DUCH UDělil?

...............................................................................................................................................................
ii. vyJMeNUJ DvA Kovy, Se KTerýMi PrACovAl.

...............................................................................................................................................................
iii. JAKÉ DAlší MATeriály DoKáZAl ZPrACovAT?

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

b. PrOČ MYSlÍŠ, žE JE DŮlEžiTé, AbY kŘESťANé rOzUMĚli TOMU, žE VŠECHNY SVé „DArY“, (SCHOPNOSTi A DOVEDNOSTi)
ObDržEli OD bOHA?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

zDE JSOU ODkAzY NA liDi, NA kTEré SESTOUPil bOžÍ DUCH A UzPŮSObil JE kE SVĚŘENéMU DÍlU. NAPiŠ JEJiCH JMéNA:

i. SD 6,34 ii. 1SM 11,6

iii. L 2,25 iv. SK 8,29-39

PEČliVĚ Si PŘEČTi 1k 6,17-20. DNES MAJÍ VŠiCHNi VĚŘÍCÍ DUCHA SVATéHO. JAkÝ rOzDÍl bY TO MĚlO VYVOlAT V NAŠiCH

žiVOTECH?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
V L 4,1 bYl JEžÍŠ „NAPLNěN DucheM SvAtýM“ A bYl „veDeN DucheM“. VE 14. VErŠi, SE VráTil „v MOci DuchA“.
VYSVĚTli SVÝMi SlOVY, CO NáS TATO VYJáDŘENÍ UČÍ OHlEDNĚ PáNA JEžÍŠE:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
A. TATO lEkCE POUžÍVá DVĚ OzNAČENÍ PrO SOUČASNÝ VĚk:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ ____ __    

b. POkUS SE CO NEJSrOzUMiTElNĚJi VYSVĚTliT, CO TYTO TErMÍNY zNAMENAJÍ: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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mnohem více!

2. Také netvrdíme, že pisatelé byli „inspirováni“
stejným způsobem, jako jsou inspirováni
básníci, umělci a muzikanti k tvorbě
mistrovského díla.

Co tedy znamená inspirovanost Písma? Toto
vyjádření pochází z 2tm 3,16, což je náš klíčový
verš. Pavel hovoří o tom, jak Bůh předával své
myšlenky a slova pisatelům Písma. Slovo
„inspirovaný“ nese myšlenku Božího „vdechnutí“.
Skutečně, tento verš by bylo možné doslovně
přeložit takto: „veškeré Písmo je Bohem
vdechnuté“. To se vztahuje nejen k myšlenkám, ale
také k samotným slovům původních spisů.
výsledek, který máme ve svatých Písmech, je zcela
spolehlivé zjevení samotného Boha.

Z 2Pt 1,20-21 se dozvídáme, jak Bůh „vdechnul“ své
Slovo. Bylo to prostřednictvím Ducha Svatého –
„proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle,
nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní
od Boha.“ Máme si tedy přestavit, že pisatelé Písma
byli „unášeni“ - vedeni a směřováni“ Duchem
svatým velmi podobně, jako když je loď unášena
větrem, který naplňuje její plachty.

Přesně to Bible sama o sobě tvrdí v kapitole za
kapitolou. Přečti si, co David řekl ve 
2Sm 23,2: „hospodinův Duch promluvil skrze mě,
jeho řeč je na mém jazyku.“ A opět: „Muselo se
naplnit [slovo] Písma, které předpověděl Duch
Svatý ústy Davidovými o Judovi“ (Sk 1,16).

Přijímáme tedy, že Bible je zcela spolehlivá a má
konečnou autoritu. Náš Pán Ježíš jí udělil svou
souhlasnou pečeť, když řekl: „a nemůže být
zrušeno Písmo“ (J 10,35). čtěme ji tedy, věřme ji,
poslouchejme ji a nechme ji, ať směřuje naše životy.

v této lekci se zaměříme na velmi zvláštní místo,
které Duch Svatý zaujímá v tom, že nám dal Boží
napsané Slovo, Bibli.

Na začátku si připomeňme, že Bible je sbírkou 66
knih, které byly napsány v průběhu přibližně 1 500
let. Jejich pisatelé měli různý původ. Protože žili
v různých etapách dějin a v různých částech světa,
neexistovala možnost, že by se společně setkali a
probrali, co každý z nich napíše!

Jak je tedy pozoruhodné, že konečným produktem
je ucelená a smysluplná kniha! všechny části do
sebe navzájem zapadají podobně jako skládačka,
aby ukázaly na jedinečnou, slavnou osobu, na Pána
Ježíše Krista.

v této úžasné knize vidíme, že se proroctví naplnila
stovky let poté, co byla vyřčena. Tak například
Micheáš předpověděl o 700 let dříve, než se to
stalo, že Betlém bude místem, kde se narodí Kristus
(viz Mi 5,2). Události spojené s jeho utrpením a
smrtí jsou jasně popsány v kapitolách, jako je Ž 22 a
iz 53. Nový zákon ukazuje, jak se všechny tyto
skutečnosti naplnily.

Jak tedy vysvětlujeme původ a přetrvávající
účinnost této pozoruhodné knihy? odpověď zní
takto: Bible je iNSPirOVANé bOŽÍ SlOVO. Nebo,
když to vyjádříme jiným způsobem: věříme v
iNSPirOVANOST SVATÝCH PÍSEM.

Je třeba, abychom si ujasnili význam těchto výrazů.
Zavrhněme nejdřív DvA chybné předpoklady!

1. Nemáme tím na mysli, že Bible je jednoduše
„inspirující Boží Slovo“. Kdyby se jednalo o
tento případ, říkali bychom tím, že Bible nás
inspiruje k lepšímu způsobu života, abychom
byli moudří a dobří! Bible by sice měla mít na
naše životy takový vliv, ale mluvit o něm jako o
„iNSPirovANÉM BoŽíM SlovU“ znamená

Nový život

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

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

Duch Svatý
Blok A

BiBliCKý STUDiJNí KUrZ

Tato lekce patří:

PřečTi Si: 2Tm 3,14-17; 1Pt 1,9-11; 
2Pt 1,19-21 
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„vešKeré PíSMO Je vDechNuté BOheM“ (2tM 3,16). POkUS SE CO NEJSrOzUMiTElNĚJi VYSVĚTliT, CO TO zNAMENá:  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
kráTCE NAzNAČ DVA bODY, JAk SE biblE liŠÍ OD bĚžNÝCH kNiH: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
zDE JSOU:
A. ČTYŘi STArOzákONNÍ PrOrOCTVÍ VzTAHUJÍCÍ SE k PáNU JEžÍŠi:

zA 13,7; Ž 22,1; Mi 5,2; iz 42,1-4
b. ČTYŘi NOVOzákONNÍ MÍSTA, VE kTErÝCH SE STArOzákONNÍ PrOrOCTVÍ NAPlNilA:

L 2,3-7; Mt 26,31; Mt 12,15-21; MK 15,34    
DEJ DO SPráVNé SOUViSlOSTi NOVOzákONNÍ TExT VEDlE STArOzákONNÍHO PrOrOCTVÍ:  

( ..............................  .............................. )             ( ..............................  ..............................)
( ..............................  .............................. )             ( ..............................  ..............................)

JAké rOzDÍlY SHlEDáVáŠ MEzi TĚMiTO DVĚMA VĚTAMi?
„biblE MNE iNSPirUJE.“ „biblE JE bOHEM iNSPirOVANé SlOVO.“'
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................     
zNOVU Si PŘEČTi 2. TiMOTEOVi 3,16-17 A POTOM ODPOVĚz:
i. kE kTErÝM ČTYŘEM VĚCEM JE PÍSMO UžiTEČNé?

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................................................................................
ii. PODlE 17. VErŠE, k ČEMU NáS zNáMOST biblE VYbAVUJE?
...............................................................................................................................................................
biblE SAMOTNá O SObĚ PrOHlAŠUJE, žE JE JAkO NĚkTEré VĚCi, kTEré POUžÍVáME kAžDODENNĚ. V NáSlEDUJÍCÍCH

ODkAzECH NAJDi, k ČEMU JE SlOVO bOžÍ PŘirOVNáNO:
i. Jr 23,29 ............................. ii. Ž 119,103 .............................                      

iii. 1Pt 2,2 ............................. iv. ef 6,17 .............................    

PŘEČTi Si J 14,26 A VŠiMNi Si, CO JEžÍŠ ŘEkl O DUCHU SVATéM, kTErÝ JiM PŘiPOMENE VŠECHNO, CO PáN UČil

(Viz TAké J 16,13 A 14). PAMATUJ, žE z NĚkTErÝCH UČEDNÍkŮ SE POzDĚJi STAli PiSATElé NOVOzákONNÍCH kNiH. 
JAk DŮlEžiTé PrO NĚ bYlO JEžÍŠOVO zASlÍbENÍ OHlEDNĚ „POMOCNÍkA“ (NEbO „zASTáNCE“)?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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