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Týden od 5. do 11. dubnaLekce 2

2

P vod a podstata Bible
Texty na tento týden
2Pt 1,19–21; 2Tm 3,16.17; Dt 18,18; Ex 17,14; J 1,14; Žd 11,3.6

Základní verš
„Proto i my d kujeme Bohu neustále, že jste od nás p ijali slovo Boží zv sti ne jako slovo lid-
ské, ale jako slovo Boží, jímž skute n  jest. Vždy  také projevuje svou sílu ve vás, kte í v íte.“ 
(1Te 2,13)

Způsob, jakým vnímáme původ Bible a to, jaká je její podstata, má velký vliv na roli, kte-
rou Písmo hraje v našem osobním životě i v životě celé církve. Náš výklad Bible je výrazně 
formován a ovlivňován naším pohledem na proces zjevení a inspirace. Pokud chceme Bibli 
pochopit správně, naším úplně prvním krokem musí být, že dovolíme, aby samotné Písmo 
určovalo způsob, jakým k němu budeme přistupovat. Matematiku nemůžeme studovat 
na základě empirických metod, které jsme si osvojili v biologii nebo sociologii. Fyziku ne-
můžeme studovat se stejným přístupem jako dějiny. A podobně ani duchovní pravdy Písma 
nemůžeme zkoumat a chápat metodami, které k Písmu přistupují, jako by Bůh neexistoval. 
Naopak, náš výklad Bible musí vzít velmi vážně v úvahu božsko-lidský charakter Písma. 
Pro jeho správný výklad je proto nutné, aby náš přístup k Božímu slovu formovala přede-
vším víra, ne metodologie postavená na skepticizmu a pochybnostech.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jchb
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bible jako Boží zjevení- Inspirace Písma- Psané Boží Slovo- Ježíš Kristus a Písmo- Bible přijímána vírou- Podněty k zamyšlení

-jchb
Zvýraznění
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BIBLE JAKO BOŽÍ ZJEVENÍ
19Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a iníte dob e, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v tem-
ném míst , dokud se nerozb eskne den a jit enka vám nevzejde v srdci. 20Toho si bu te p ede-
vším v domi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skute nosti. 21Nikdy 
totiž nebylo vy eno proroctví z lidské v le, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní 
od Boha. (2Pt 1,19–21)

Osobní studium
Pečlivě si prostuduj úvodní verše. Jak autor 
vyjadřuje své přesvědčení o původu biblic-
kého prorockého poselství?

Bible není jako jiné knihy. Podle apošto-
la Petra byli proroci vedeni Duchem sva-
tým a obsah jejich poselství pocházel přímo 
od Boha. Oni sami nebyli původci poselství 
ani se „nedali ... vést vymyšlenými bájemi“ 
(2Pt 1,16). Prorocké poselství Bible má svůj 
původ v Bohu, a proto je pravdivé a důvěry-
hodné. „...z popudu Ducha svatého mluvili 
lidé, poslaní od Boha“ (2Pt 1,21b). Proces zje-
vení byl Božím dílem a jeho prostřednictvím 
oznamoval vybraným pisatelům svou vůli.

Přímá komunikace mezi Bohem a kon-
krétním člověkem je podle Písma proká-
zanou skutečností. To je také důvod, proč 
má Bible mimořádnou, božskou autoritu. 
Při našem výkladu Písma potřebujeme zo-
hlednit právě tuto božskou složku. Když 
uznáme Boha za rozhodujícího autora, bib-
lické knihy můžeme příhodně považovat 
za „svatá Písma“ (Ř 1,2; 2Tm 3,15).

Bible nám byla dána také pro naši křes-
ťanskou praxi. Písmo je totiž podle apo-
štola Pavla „dobré k učení, k usvědčová-
ní, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“ 
(2Tm 3,16.17).

Pokud chceme do našeho života apliko-
vat to, co Bůh zjevil ve svém slově, potřebu-
jeme k tomu pomoc Ducha svatého. Podle 
apoštola Petra není interpretace Bohem 
zjeveného slova záležitostí našich vlast-
ních názorů. Abychom správně pochopili 
význam Písma, potřebujeme k tomu vedení 
Duchem svatým.

Písmo říká: „Ovšem, Panovník Hospo-
din nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství 
prorokům, svým služebníkům.“ (Am 3,7) 
Když Bible mluví o „zjevení“ (v nejrůzněj-
ších formách), vyjadřuje tím myšlenku, že 
něco dříve skrytého je nyní odhaleno nebo 
zveřejněno, a tak se stává známým a zřej-
mým. Jako lidské bytosti potřebujeme ta-
kové odhalení nebo zjevení, protože ve své 
hříšnosti jsme odděleni od Boha. Pokud 
chceme poznat Boží vůli, jsme zcela závislí 
na jeho zjevení.

I p es naši víru v božský p vod Písma je pro nás asto t žké ídit se jím. Jak by se zm nilo 
tvé tení a chápání Bible, pokud by byla pouze lidským sv dectvím o tom, co oni sami 
prožili s Bohem, p ípadn  jak ho vidí ze svého pohledu? 

Aplikace

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění
Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.

-jchb
Podtržení

-jchb
Zvýraznění
1Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia,2jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech

-jchb
Zvýraznění
15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

-jchb
Zvýraznění
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

-jchb
Podtržení
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INSPIRACE PÍSMA
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u ení, k usv d ování, k náprav , k výchov  
ve spravedlnosti, 17aby Boží lov k byl náležit  p ipraven ke každému dobrému inu. (2Tm 3,16.17)

Osobní studium
Bůh používá ke zjevení své vůle člověku 
lidskou řeč, proto je možné Boží zjevení za-
znamenat. Řekli jsme, že Bible vznikla tak, 
že nám Bůh zjevil pravdu díky působení Du-
cha svatého. Ten předával a uchovával Boží 
poselství prostřednictvím vybraných lidí. 
To je důvod, proč můžeme vidět vzájemný 
soulad jednotlivých knih – od knihy Genesis 
až po knihu Zjevení (porovnej například text 
Gn 3,14.15 a Zj 12,17).

Uvažuj více o textech zaznamenaných 
v 2Pt 1,21; 2Tm 3,16 a Dt 18,18. Co tyto verše 
říkají o inspiraci Bib le?

Celé Písmo je inspirováno Bohem, ačkoli 
ne všechny části dnes čteme stejně často 
nebo jsou méně aplikované do našeho živo-
ta (například část o hebrejských svátcích 
byla inspirována stejně jako jiné části, ale 
na základě našeho pochopení Písma je dnes 
už neslavíme). Učit se však potřebujeme z ce-

lého Písma, a to i z těch částí, které nejsou 
jednoduché na čtení nebo pochopení, nebo se 
na nás dnes nevztahují.

Je třeba si uvědomit i to, že ne všechny 
biblické texty byly přímo nebo nadpřirozeně 
zjeveny. Bůh někdy použil biblické autory, 
kteří nejprve podrobně zkoumali minulé 
události nebo využili již existující psané do-
kumenty (viz například Joz 10,13; L 1,1–3).

Přesto je však Bohem inspirováno celé 
Písmo (2Tm 3,16). To je také důvod, proč Pavel 
tvrdí, že „všechno“, co bylo napsáno, bylo 
napsáno pro naše poučení, „abychom z trpě-
livosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, 
čerpali naději“ (Ř 15,4).

„Bible se odvolává na Boha jako svého 
autora. Psaly ji však lidské ruce a rozmanitý 
literární sloh jednotlivých biblických knih 
prozrazuje charakteristické rysy různých 
pisatelů. Všechny zjevené pravdy ,pocházejí 
z Božího Ducha‘ (2Tm 3,16), jsou však vyjádře-
ny lidskou řečí.“ (GC 7; VDV 9)

Mnozí biblisté dnes odmítají božské autorství mnoha ástí Písma. N kte í dokonce tvrdí, 
že nebyly Bohem inspirované ani tak d ležité ásti, jako nap íklad zprávy o stvo ení, 
exodu nebo vzk íšení. Pro  je d ležité, abychom p i výkladu Písma ani nepootev eli dve e 
takovému uvažování? Co by se mohlo stát, kdybychom za ali posuzovat Boží slovo a ur-
ovat, co z n ho je Bohem inspirované, a co není?

Aplikace

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění
14I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

-jchb
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jchb
Zvýraznění
21Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha

-jchb
Zvýraznění
Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

-jchb
Zvýraznění
A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den.

-jchb
Zvýraznění
1I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,2jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova,3rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile

-jchb
Zvýraznění
Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

-jchb
Podtržení
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PSANÉ BOŽÍ SLOVO
Hospodin ekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova, nebo  podle t chto slov uzavírám s tebou a s Izra-
elem smlouvu.“ (Ex 34,27)

Osobní studium
Proč Bůh chtěl po Mojžíšovi, aby si zapsal 
slova, která měl říct lidu? V čem to bylo lepší, 
než kdyby slova jen zpaměti odrecitoval nebo 
pouze tlumočil poselství, které mu Bůh svěřil?

Bůh, který stvořil lidskou řeč a který jejím 
prostřednictvím promlouval k člověku, dal 
vybraným lidem schopnost, aby spolehli-
vým a důvěryhodným způsobem sdělova-
li zjevené pravdy a inspirované myšlenky. 
Netřeba se divit, že už velmi brzy přikázal 
některým z nich, aby jeho pokyny a zjevení 
zaznamenali i písemně.

Co tyto verše říkají o psaném zjevení?
Ex 17,14; 24,4

Joz 24,26

Jr 30,2

Zj 1,11.19; 21,5; 22,18.19

Proč Bůh lidem přikázal, aby byla zazna-
me nána jeho zjevení a inspirované myšlen-
ky? Zřejmým důvodem může být předpoklad, 
že takto se na ně tak snadno nezapomene.

Psaná slova Bible jsou trvalým referenč-
ním bodem, který nás vede zpět k Bohu 
a jeho vůli. Psaný dokument může být ob-
vykle zachován snadněji a spolehlivěji než 
ústně předávané zprávy, které je třeba zno-
vu a znovu opakovat. V době, kdy ještě ne-
existovala možnost zvukového záznamu, 
mohl konkrétní posel nebo mluvčí (prorok) 
v daném čase zasáhnout jen omezený počet 
posluchačů. Psané slovo však mohlo být 
opakovaně přepisováno a později tištěno, 
nebo dokonce dnes šířeno digitálně. Takto 
je přístupné obrovskému počtu lidí napříč 
různými generacemi a národy. Psané slovo 
může zasáhnout mnohem více lidí, než si 
osamělý prorok kdesi na blízkovýchodní 
poušti vůbec dokázal představit.

Kdy a jak ses poprvé setkal s psaným Božím slovem ty? Co t  p i tomto setkání zaujalo? 
Co pro tebe znamená možnost íst myšlenky zaznamenané p ed n kolika tisíciletími?

Aplikace

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu zpod nebes památku na Amáleka.“

-jchb
Zvýraznění
Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.

-jchb
Zvýraznění
Tato slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál při Hospodinově svatyni.

-jchb
Zvýraznění
Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě mluvil.

-jchb
Zvýraznění
Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.19Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom.

-jchb
Zvýraznění
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“

-jchb
Zvýraznění
18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. 19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života       a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
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JEŽÍŠ KRISTUS A PÍSMO
A Slovo se stalo t lem a p ebývalo mezi námi. Spat ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14)
Když byl pak vzk íšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho u edníci, že to íkal, a uv ili Písmu i slovu, 
které Ježíš pov d l. (J 2,22)
31Ježíš ekl Žid m, kte í mu uv ili: „Z stanete-li v mém slovu, jste opravdu mými u edníky. 32Po-
znáte pravdu a pravda vás u iní svobodnými.“ (J 8,31.32)
Posv  je pravdou; tvoje slovo je pravda. (J 17,17)

Osobní studium
Uvažuj o výše uvedených textech. Jaké para-
lely vidíš mezi Ježíšem, Božím Slovem, které 
se stalo tělem, a psaným Božím slovem?

Existuje jasná souvislost mezi Božím Slo-
vem, které se stalo tělem (tedy Ježíšem Kris-
tem), a psaným Božím slovem (tedy Biblí). 
Tak jako byl Ježíš nadpřirozeně počat pro-
střednictvím Ducha a současně narozen ze 
ženy, i Bible má nadpřirozený původ a sou-
časně jsou jejími autory lidské bytosti.

Ježíš se stal člověkem a žil v jasně daném 
čase a na přesně stanoveném místě. Tato 
skutečnost nijak nezmenšuje jeho božství 
ani nerelativizuje Ježíše jako historickou 
osobnost. Ježíš je jediným Vykupitelem pro 
všechny lidi, kteří kdy žili na zemi (Sk 4,12). 
A podobně i psané Boží slovo vzniklo v urči-
tém historickém čase a v určitém kulturním 
kontextu. Stejně jako Ježíš Kristus však není 
ani Bible časově podmíněna, to znamená, 
že její platnost není omezena na určitý čas 
a prostor. Její poselství je závazné pro všech-
ny lidi na celém světě.  

Když se Bůh zjevil, sestoupil na úroveň 
člověka. Ježíšova lidská přirozenost odrá-
žela všechny slabosti lidství ovlivněného 

čtyřmi tisíciletími úpadku. Přesto byl Je-
žíš bez hříchu. Podobně Bible promlouvá 
lidskou řečí. Není napsána nějakým „do-
konalým andělským“ jazykem, kterým ni-
kdo nemluví a kterému nikdo nedokáže 
porozumět. A přestože každý jazyk má svá 
omezení, Stvořitel člověka, který vytvořil 
i lidskou řeč, je dokonale schopen sdělovat 
svou vůli lidem hodnověrným způsobem 
bez toho, abychom se ocitli ve zmatku a po-
chybnostech.

Samozřejmě, žádné srovnání není do-
konalé. Ježíš Kristus a Písmo nejsou jedno 
a totéž. Bible není Božím vtělením. Bůh není 
knihou. Bůh se stal v Ježíši Kristu člově-
kem. Bibli přijímáme s láskou, protože uctí-
váme Spasitele, který je představen na je-
jích stránkách.

Bible je jedinečným a neoddělitelným 
spojením Božího a lidského. Velmi jasně to 
vnímala i Ellen G. Whiteová, když napsala: 
„Bible však obsahuje Bohem sdělené pravdy 
vyjádřené lidskou řečí, je spojením Boží-
ho s lidským. Podobným spojením je také 
Kristova přirozenost – Kristus je Syn Boží 
i Syn člověka. O Bibli platí totéž, co platilo 
o Kristu – ‚Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi.‘ (J 1,14)“ (GC 8; VDV 9)

Jakou roli hraje ve tvé ví e a tvém vztahu k Bohu Písmo, psané Boží slovo? Jak by vypadala 
tvá víra bez Bible?

Aplikace

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění
11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

-jchb
Podtržení
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BIBLE P IJÍMANÁ VÍROU
3Ve ví e chápeme, že Božím slovem byly založeny sv ty, takže to, na co hledíme, nevzniklo z vidi-
telného.
6Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k n mu p istupuje, musí v it, že B h jest a že se 
odm uje t m, kdo ho hledají. (Žd 11,3.6)

Osobní studium
Uvažuj o výše uvedených verších. Proč je 
pro pochopení Boha a jeho slova tak důle-
žitá víra? Proč „bez víry není možné zalíbit 
se Bohu“?

Každý proces učení v sobě obsahuje urči-
tý prvek víry. Patří sem neodmyslitelná víra 
dítěte vůči rodičům, která dětem umožňuje 
učit se nové věci. Patří sem i vztah důvěry, 
který pomáhá dítěti poznávat základní as-
pekty života a víry. Poznání a pochopení 
mají svůj základ ve vztazích založených 
na lásce a důvěře.

Dobrý hudebník dokáže zahrát určitou 
skladbu mimořádným způsobem, jestliže 
nejen dokonale ovládá techniku hry na svůj 
nástroj, ale zároveň má rád hudbu, kterou 
hraje, i jejího skladatele. S pochopením Pís-
ma je to podobné. Pokud k Bibli přistupuje-
me skepticky a základem našeho zkoumání 
jsou pochybnosti, nepochopíme ji správně. 

Ale pokud k ní budeme přicházet s láskou 
a důvěrou, porozumíme jejímu poselství. 
Apoštol Pavel napsal: „Bez víry však není 
možné zalíbit se Bohu.“ (Žd 11,6) Je proto 
důležité nevnímat Bibli jen jako lidské dílo, 
ale je třeba k ní přistoupit s vírou a uvědo-
měním si její nadpřirozeného původu.

Jako adventisté sedmého dne velmi jasně 
vyjadřujeme toto chápání nadpřirozeného 
původu Písma v prvním věroučném bodě 
naší církve, který říká: „Písmo svaté, Starý 
i Nový zákon, je psané Boží slovo, které bylo 
dáno Boží inspirací. Inspirovaní autoři mlu-
vili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tom-
to slově Bůh svěřil lidstvu poznání nezbytné 
ke spasení. Písmo svaté je nejvyšším, autori-
tativním a neomylným zjevením Boží vůle. Je 
měřítkem charakteru, zkušebním kamenem 
zkušeností, autoritativním základem učení 
a spolehlivým záznamem Božích činů v ději-
nách (Ž 119,105; Př 30,5.6; Iz 8,20; J 17,17; 1Te 2,13; 
2Tm 3,16.17; Žd 4,12; 2Pt 1,20.21).“

Jaké d vody máš pro svou víru a pro  je nezbytná pro správné pochopení pravd Bible? Co 
d lat, aby naše víra v Boží slovo nebyla „slepá“ i naivní?

Aplikace

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Podtržení

-jchb
Zvýraznění
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

-jchb
Zvýraznění
5Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.6K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.

-jchb
Zvýraznění
K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?

-jchb
Zvýraznění
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

-jchb
Zvýraznění
Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.

-jchb
Zvýraznění
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

-jchb
Zvýraznění
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

-jcHB
Zvýraznění
20Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.21Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

-jchb
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
V dokumentu Studium Bible, předpoklady, zásady a metody (je přiložen k PSB 2/2020 a na-

jdete jej i na www.sobotniskola.cz) si přečti 2. část „Předpoklady vyplývající z výroků Bible“. 
(Methods of Bible Study, www.adventistbiblicalresearch.org) 

Ačkoli Bible je nezbytnou součástí naší víry, sama o sobě by neměla žádný skutečný du-
chovní význam, kdyby při studiu Písma na naše srdce a mysl nepůsobil Duch svatý. 

„Bůh ve svém slovu poskytuje lidem vědomosti potřebné ke spasení. Písmo svaté je pro-
to třeba přijímat jako autoritativní, neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, 
zjevuje věrouku a je zkušebním kamenem pro posuzování zkušeností. ... Skutečnost, že Bůh 
zjevil lidem svou vůli prostřednictvím svého slova, ovšem neznamená, že je už zbytečná 
stálá přítomnost a pomoc Ducha svatého. Naopak, náš Spasitel slíbil, že jeho Duch bude 
objasňovat Boží slovo jeho služebníkům, vysvětlovat jeho učení a ukazovat, jak je mají ap-
likovat. Protože Bibli inspiroval Boží Duch, je nemožné, aby učení Ducha odporovalo tomu, 
co učí Boží slovo.“ (GC 9; VDV 10)

Otázky k rozhovoru
1.  Pro  nám B h zjevil sebe sama a svou v li? Pro  pot ebujeme toto zjevení?
2.  Jak se nám B h zjevuje? B h využívá r zné zp soby, aby nám odhalil n co o sob . Obecn  

se nám ukazuje v p írod , konkrétn ji pak prost ednictvím sn  (Da 7,1), vid ní (Gn 15,1), 
znamení (1Kr 18,24.38) a v život  a služb  svého Syna Ježíše Krista (Žd 1,1.2). Zjevil se ti 
B h osobn ? Pod l se o svou zkušenost.

3.  N kte í teologové odmítají mnohé nauky Písma s argumentem, že jde o pouhé mýty. 
U ení o stvo ení, o skute né existenci Adama a Evy, o vyjití z Egypta nebo p íb h Danie-
la – to jsou jen n které starozákonní p íklady toho, co tito lidé odmítají jako vymyšlené 
p íb hy. Ty prý m ly jen p inést jakési duchovní nau ení, ale ve skute nosti se nikdy ne-
staly. K takovým záv r m m žeme dojít, za neme-li Boží slovo posuzovat. Pro  je takový 
p ístup k Písmu nebezpe ný? 

4.  V Bibli B h mocn  zjevil svou v li. P esto si p eje, abychom i my pomáhali ší it jeho v li 
a dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu. Jakého Boha mohou lidé vid t ve tvém život ?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   _____________________________________3

 19:51

-jchb
Zvýraznění

-jchb
Zvýraznění
V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.

-jcHB
Zvýraznění
Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“

-jchb
Zvýraznění
24Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“38I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.

-jcHB
Zvýraznění
1Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;2v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

-jcHB
Zvýraznění




