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Úvod

Proč věřit bibli?

? ?
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Svoboda v KriStu

o ČEM to JE

Tato lekce je volitelná pro úvod do kurzu Svoboda v Kristu.

cíl: Porozumět tomu, proč je naprosto logické věřit, že Bible je Božím vzkazem 
pro lidi, které stvořil.

klíčový verš: „Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný 
meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit 
myšlenky a postoje srdce.“ (Židům 4,12)

klíčová pravda: Knihy Bible patří do zvláštní kategorie a je hned několik dobrých 
důvodů, proč věřit, že jsou Božím poselstvím pro lidi, které stvořil.

vÍtEJtE

Jaká je nejlepší kniha kromě Bible, kterou jsi kdy četl?

uCtÍvÁNÍ

Učiňme Boha ústředním bodem tohoto kurzu a otevřme mu svá srdce.
Jeremiáš 29,11; Žalm 33,4–7; Židům 4,12; Filipským 1,6.
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Slovo

Proč bychom měli věřit bibli?
Je to nejvlivnější kniha, která byla kdy napsána:

• byla to první kniha, která byla kdy vytištěná
• byla přeložena do více než 2 500 jazyků
• obsahuje více než 750 000 slov
• trvalo by 70 hodin, než bys celou Bibli přečetl nahlas

I když byla napsána 40 různými lidmi (od králů až po rybáře), kteří žili v období 
více než 1 500 let na třech kontinentech, Bible zdůrazňuje, že je jako celek Božím 
vzkazem lidem, které On sám stvořil. Slovy Bible: „Veškeré Písmo je vdechnuté 
Bohem.“ (2. Timoteovi 3,16)

Ale proč bychom tomu měli věřit?

ČaS K ZaMYŠlENÍ 1

Kdy jsi poprvé slyšel o bibli, četl bibli anebo ti z ní někdo četl?

Je nějaká biblická pasáž nebo verš, který je pro tebe zvlášť důležitý? Jestliže 
ano, přečti ho ve své skupině a vysvětli, proč to má takový význam.

Proč věříš, nebo bojuješ s názorem, že bible je inspirované boží slovo?

1. dějiny potvrzují bibli
Archeologické nálezy z minulosti až dodnes pouze potvrzují historickou přesnost.

Lidé pochybovali o existenci Sodomy a Gomory, dvou měst, která jsou zmíněna 
v nejstarších částech Bible, ale v 70. letech tým italských archeologů narazil na 
knihovnu obsahující 15 000 hliněných tabulek, které se datují až do roku 2 500 
před Kristem. Tam našli o těchto městech zmínky.
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Starý zákon zmiňuje více než 50× národ „Chetitů“, ale mimo Bibli o jeho existenci 
nebyl žádný důkaz. Až během 19. a 20. století našli archeologové důkazy, které 
podporují tvrzení Bible, a dokonce objevili hlavní chetitské město Chattuša v se‑
verním Turecku.

V evangeliu podle Jana (Jan 5,2–15) Jan velmi přesně popisuje rybník, kde Ježíš 
vykonal zázrak uzdravení. Zmiňuje, že měl pět sloupořadí, v nichž byli nemocní 
lidé, kteří doufali v zázrak. Pověst říkala, že se voda občas nadpřirozeně rozvíří 
a první, kdo do ní vstoupí, bude uzdraven. Po staletí o existenci tohoto rybníka 
v Jeruzalémě nebyl žádný důkaz. Nicméně na konci 19. století byl tento rybník 
s pěti sloupořadími objeven v hloubce 13 metrů pod zemí a s ním také nápis o lé‑
čivých účincích této vody.

Poznámka: je mnoho dalších zdrojů, které potvrzují jak tento příklad, tak i jiné. 
Vedoucí tvé skupinky by ti měl být schopen některé z nich doporučit.

A tady je důležitý bod: Jestliže má Bible pravdu v historických detailech, je opráv‑
něným důvodem brát vážně i další věci, o kterých mluví, i když se mohou zdát 
neobyčejné nebo nemožné. Jestliže jsou autoři Bible přesní v historických skuteč‑
nostech, proč bychom měli věřit jen něčemu a o dalším, jako je třeba nadpřirozené 
uzdravení, říct, že se nemohlo stát?

TOHLE VYPADÁ 
ZAJÍMAVĚ

DOKTORE JONESI!
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2. to, co bible řekla, že se stane, tak se stalo
V Bibli je spousta proroctví neboli předpovědí o budoucnosti, které se naplnily. 
A to i ty, o kterých se zdálo naprosto nemožné, že by se mohly stát.

Například v roce 586 před Kristem prorok Ezechiel předpověděl zničení starověké‑
ho města, které se jmenovalo Týr. On řekl, že Bůh prohlásil toto: „Hle, jsem proti 
tobě, Týre, a přivedu na tebe mnohé národy, jako moře přivádí své vlny. Tehdy 
zničí hradby Týru a zboří jeho věže. Pak z něj vymetu prach a proměním jej v holou 
skálu.“ (Ezechiel 26,3–4). Krátce poté král Nabúkadnezar začal s dobýváním města, 
které trvalo 13 let. Město padlo, tak jak bylo předpovězeno. Jeho obyvatelé utekli 
na opevněný ostrov u pobřeží a založili tam nové město. Ezechiel připojuje ve 
verši 12, že dobyvatelé „tvé výborné domy strhnou, tvé kameny a tvé stromy i tvou 
hlínu svrhnou doprostřed vod“. O 250 let později Alexandr Veliký napadl opev‑
něné ostrovy. Aby uspěl, musel zbudovat násep, což zahrnovalo stržení starého 
města až na skálu a naházení všeho do moře – přesně jak to bylo předpovězeno.

Mnoho detailů ze života a smrti Ježíše Krista bylo popsáno velmi přesně stovky 
let předtím, než se narodil.

ČaS K ZaMYŠlENÍ 2

Podívej se na některé z následujících starozákonních proroctví:
Micheáš 5,2; izajáš 31,15; Žalm 41,10; Zachariáš 11,12–13, Žalm 22,17–19 a Za-
chariáš 22,10; Exodus 12,46 a Žalm 34,21; Žalm 22,19. Jak se tato proroctví 
naplnila v Ježíšově příběhu?

„dějiny potvrzují přesnost bible a věci, které jsou v ní předpovězeny, se později 
staly.“ Jak ti tyto dvě věci pomáhají věřit tomu, že bible je skutečně božím 
poselstvím pro nás?

Jaké důvody mají lidé, když odmítají to, co říká bible?
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3. tvrzení bible, že Ježíš vstal z mrtvých, je důvěryhodné
Hlavním tvrzením Nového zákona je, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To je neu‑
věřitelné tvrzení a mnozí ho jednoduše odmítají jako nemožné, aniž by se sezná‑
mili s fakty. Ale ti, kdo dokáží upřímně otevřít svou mysl, se zajisté budou chtít 
podívat na důkazy.

Zdá se, že lékařské důkazy svědčí o tom, že Ježíš byl opravdu mrtvý, než byl dán 
do hrobu. Tento verdikt vydali profesionální římští vojáci se spoustou zkuše‑
ností s popravami lidí. Stejně tak je jasné, že o tři dny později byl hrob prázdný. 
Dokonce i tehdejší hodnostáři to připustili a řekli, že Ježíšovo tělo museli ukrást 
jeho učedníci.

Ježíš se zjevil svým učedníkům několik dní poté, co byl podroben velmi krutému 
ukřižování, což byla nejhorší forma popravy v té době, a byl naprosto v pořádku. 
Ne jako někdo, kdo těsně unikl smrti. Ve stejnou dobu se ukázal více než 500 lidem.

Petr, jeden z Ježíšových učedníkům, napsal: „Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené 
báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale 
sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti.“ (2. Petrova 1,16). Mnozí z těchto 
očitých svědků, včetně Petra, zemřeli pro víru, že Ježíš vstal z mrtvých. A nepůjdete 
přeci na smrt pro něco, o čem nejste zcela jistě přesvědčeni.
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4. Církev nikdy nepřestala růst
Jestliže je Bible Boží slovo, potom bys měl očekávat, že církev poroste. Děje se to?

Lausanská pracovní skupina pro statistiku došla k závěru, že:

• celosvětově církev do roku 1900 zasáhla 2,5 % světové populace;
• potom v sedmdesátých letech se zdvojnásobila na 5 % světové populace;
• v dalších 30 letech – mezi roky 1970 a 2000 – se více než zdvojnásobila 

a dosáhla 11,2 % světové populace.

Zhruba milion lidí týdně se stává křesťany. Ve skutečnosti je nyní naživu více 
křesťanů než těch, co žili i zemřeli za celou dobu lidských dějin. Úbytek církve 
na západě je historická anomálie, která je daleko více převážena růstem církve 
všude jinde ve světě.

Církev je nejdynamičtější organizace, kterou kdy svět viděl. Nikdy nepřestala růst 
a roste rychleji než kdykoli předtím.

Ježíš to předpověděl v Bibli. Řekl: „Vybuduji svou církev a brány podsvětí ji ne‑
přemohou.“ (Matouš 16,18)
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5. Pravdy, které jsou v bibli, mění i dnes lidské životy
Jestli má Bible pravdu, pak bys měl očekávat, že bude mít také vliv na každodenní 
lidské životy.

Ti z nás, kdo uvěřili, že Bible obsahuje poselství od samotného Boha, nedělají 
nějaký slepý „krok víry“. Bible obsahuje naprosto logické a smysluplné základy 
pro to, čemu věříme. Nyní máme čas, abychom se tohoto tématu dotkli jen lehce. 
Ale pokud se chceš dozvědět více, je k dispozici mnoho dalších zdrojů.

Následující část kurzu
Jestliže je Bible pravdivá, pak v ní najdeme principy, které opravdu mění život. Ve 
zbytku kurzu se na tyto principy podíváme.

Nezaměříme se na to, abychom poslouchali nějaká pravidla nebo měnili své 
chování, ale na to, čemu věříme. Ježíš řekl, že když poznáme pravdu, tak nás 
pravda osvobodí (Jan 8,32). Když tedy dáme do pořádku to, čemu věříme, začne 
se následně měnit i naše chování.

Dozvíme se, že stát se křesťanem je určujícím momentem v našich životech; jak 
jsme se stali zcela novými lidmi na základě proměny, která začala v našem nitru; 
a proč to znamená přijít k Bohu kdykoli chceme a beze strachu.

Zjistíme, jak můžeme vyřešit následky i těch nejhlubších problémů z naší minulosti 
a jak se vypořádat se stále se opakujícími problémy nebo vzorci nežádoucího 
chování, ve kterých uvízneme, i když to nemáme v úmyslu.

Také se naučíme poznávat Boží plán pro naše životy. A možná zjistíš, že to není 
to, co sis myslel!
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oHlÉdNutÍ

udělej si čas a poděkuj bohu za bibli.

Potom ho požádej, aby v tobě více roznítil žízeň a touhu číst a rozumět Jeho 
Slovu ve tvém každodenním životě.

SvědECtvÍ

Kdyby ti někdo řekl, že si myslí, že Bible je jen „sbírka mýtů a legend“, co bys mu 
na to řekl?

PřÍŠtÍ tÝdEN

Jestli nemáš zkušenost s pravidelným čtením Bible, proč si nezkusit přečíst malou 
část každý den? Můžeš začít s evangeliem podle Matouše, Marka, Lukáše nebo 
Jana. Když budeš číst, připomínej si pravdy, o kterých jsme dnes mluvili, a že 
Stvořitel vesmíru chce dnes mluvit k tobě skrze Jeho slovo, Bibli. To je úžasné!


