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Pro Tebe   
         osobně

V ruce držíš neobyčejný dopis,  
který je adresován Tobě.

Možná si pomyslíš: „Nejsou dopisy psané na papír 
trochu z módy?“ To je pravda. Dopisy se stále více 
nahrazují krátkými zprávami nebo e-maily. 

>> Ale zvláštní dopisy se i v  
digitálním věku přednostně píší  
na papír. To odpovídá jejich ceně  
a jejich důležitosti.

Anglická královna určitě také nepoužila e-mail 
pro napsání pozvání k oslavě svých narozenin. 
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Bible - Dopis Tobě

  Prosíme, udělej si čas pro tento neobvyklý dopis, 
který držíš v rukou. Je velmi důležitý. Proto si ho 
pečlivě přečti. Nebudeš toho litovat.

Najdeš v něm úžasné informace o 

> jiném, ještě mnohem cennějším Dopisu

> nejvýznamnějším dokumentu

> nejlepším poselství a jeho působivé  
spolehlivosti a aktuálnosti

„Tento nejcennější Dopis je 
osobní poselství pro Tebe 
přímo od Boha.“

>>> Budeš z něho mít velké požehnání, 
otevřeš-li jej a budeš ho číst.

Bible, Dopis z nebe,  
přichází přímo od Boha!

Bůh je velkolepý Stvořitel vesmíru.

Dal i Tobě život a dokonale Tě zná. Nejsi produkt 
náhody! 

Hledá s Tebou kontakt a obrací se k Tobě s osobním 
poselstvím lásky.

Ještě neznáš Boží Dopis? Možná, že se přece nalézá 
nepřečtený někde u Tebe doma.

Osobní dopis také nedáváš bez povšimnutí stranou. 
Hned si ho se zájmem přečteš. Proto otevři Boží 
Dopis Tobě – čti Bibli!

Ještě nevlastníš Bibli? Rádi ti její část 
bezplatně zašleme.

Na konci této brožurky najdeš naši 
kontaktní adresu.
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Bůh použil jejich nadání, jejich vzdělání, kul-
turní pozadí, jejich původ z různých sociálních 
vrstev a dokonce i jejich styl psaní.  
>>> Napsali doslova zcela přesně to, co Bůh 
chtěl  mít napsáno.  
Tomu říkáme „inspirace“ (vdechnutí).

      Jedinečný Dopis

Dobře jsi tomu rozuměl, je míněna Bible, Boží 
slovo. Na tu se titul „Dopis Tobě“ dobře hodí. 
Tento jedinečný dopis je tak důležitý proto, že jeho 
autorem je Bůh.

Snad namítneš: „Ale Bible byla napsána asi 40 
různými lidmi v rozmezí více století. Často nejsou 
ani zvlášť uvedena jejich jména.“

Ano, to je pravda. Ale Bůh 
své poselství jednotlivým 
lidem přímo diktoval: 

Neboť proroctví (slova Bible)   
                nikdy nebylo proneseno  
                         z lidské vůle,  
     nýbrž unášeni Duchem Svatým  
                  mluvili svatí Boží lidé.
                                                                     Bible – 2. Petrův 1,21

Bible, to je Kniha knih

> Tvoří ji 2 části

          > Starý zákon /smlouva/ (39 knih) 
          > Nový zákon /smlouva/ (27 knih)

     > Nový zákon obsahuje:

          > 4 Evangelia 
          > Skutky /apoštolů/ 
          > 21 Dopisů 
          > Zjevení

Bible dává odpověď na Tvé životní 
otázky.

Zvláště se dovíš, jakou pozitivní změnu 
může v Tvém životě způsobit Boží láska.

1. Mojžíšova (Genesis)
2. Mojžíšova (Exodus)
3. Mojžíšova (Leviticus)
4. Mojžíšova (Numeri)
5. Mojžíšova (Deuteronomium)
Jozue

Soudců
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemjáš
Ester
Jób
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Izajáš
Jeremjáš
Pláč
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Jóel
Ámos
Abdijáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofonjáš
Ageus
Zacharjáš

Malachiáš

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky apoštolské
Římanům
1. Korintským 
2. Korintským
Galatským
Efeským
Filipským
Koloským
1. Tesalonickým
2. Tesalonickým
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Hebrejům
Jakubův
1. Petrův
2. Petrův
1. Janův
2. Janův

3. Janův
Judův
Zjevení 



8 999

Je Bible ještě 
    pro naši dobu?

„Generace skloněných hlav“

Patříš k ní také, anebo si s tímto 
pojmem (Head–Down–Generation) 
nevíš rady? Jsi také stále na cestě s 
„hlavou skloněnou dolů“ a obracíš 
svou pozornost už jen ke svému 

chytrému telefonu nebo tabletu?

Být stále a všude online vede k tomu,  
že jsi zasypán informační záplavou 

internetu. Existuje vůbec ještě něco jiného, než jen 
surfovat, chatovat a tweetovat? Nepozorovaně přitom 
ubíhá hodina za hodinou a tvé smysly jsou předrážděny 
– a nezřídka je pošpiněna tvoje duše. To Ti je možná 
známo, ale ... ?

Tip: Jestliže chceš osobně poznat Boha, kolem Bible 
neprojdeš. Ke čtení potřebuješ klid. Proto – jednou 
vypni všechno, co by Tě přitom mohlo rušit. Budeš 
překvapen, jak ti to udělá dobře. Tvé myšlenky 
budou pak ovlivňovány pozitivním, čistým – možná 
dosud neznámým – způsobem. 

Přitom se v Bibli setkáš s pravdou a poznáš někoho, 
kdo se skutečně o Tebe zajímá, má Tě rád a chce dát 
Tvému životu hluboký smysl a cíl, který se vyplatí.

Na stránkách 62 + 63 najdeš doporučení,  
jak můžeme číst Bibli. Prosíme, zkus to!

Mnoho lidí si myslí, že to je naivní, 
zabývat se s “překonanou knihou 
starověku”. Domnívají se, že moderní 
člověk už nemůže věřit Bibli.

Toto pojetí, které je médii silně 
podporováno, je bez přezkoušení 
přejímáno. Sotva kdo si ještě utváří 
vlastní názor.

Avšak je to široce rozšířený  
omyl, že logika a rozum musí  
Bibli odmítnout.

Na dalších stránkách najdeš  
mnoho skutečností, které  
potvrzují význam Bible.

     Jsou blahoslavení ti,  
kteří slyší Boží slovo  
                      a zachovávají je.
                                        Bible – Lukáš 11,28
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Harmonický div

Jeden z mých známých je hudebník 
a umí hrát na různé nástroje. Pro 
záznam tónů používá svůj počítač 
a dokáže zahrát velmi zajímavé 
hudební skladby.

Vysvětlil mi: „Jako první vezmu svůj 
hoboj a hraji soprán. To tvoří záznam 
první zvukové stopy.

Na druhé zvukové stopě zaznamenávám 
altový hlas, aniž bych první záznam vymazal. 
Tímto způsobem k tomu připojuji ještě šest 
dalších nástrojů, až k nejhlubšímu basu.

Pak je těch osm různých stop spojeno. – Chceš 
slyšet výsledek?“

Nyní jsem slyšel nádhernou symfonii. Sotva lze pochopit, 
že ji provedl jeden jediný hudebník.

S Biblí to je přesně tak. Byla napsána více než 40 různými 
lidmi. Všichni byli vedeni jedním nesrovnatelným 
umělcem: Bohem, Duchem Svatým, který rozezněl každý 
z těcho 40 „nástrojů“.

Každá kniha Bible má svůj vlastní charakter, ale 
podle božského plánování se harmonicky hodí do 
celku.

To je jeden z úžasných divů Bible!

      >>> Čti Bibli, abys objevil 
             její jedinečnou harmonii!

Čekal  
nadarmo …

Jeden člověk, který se vůbec nezajímal o biblickou 
víru, chtěl přesvědčit mladého křesťana, že Bible 
je překonaná a že je v rozporu s moderními 
objevy. K tomuto tématu mu chtěl poslat několik 
vybraných článků z vědy a filozofie. 

Mladý muž se nenechal otřást ve své víře. 
Odpověděl: „Máte-li něco lepšího než je 
kázání na hoře (Matouš 5-7), něco krásnějšího 
než je vyprávění o milosrdném Samařanovi, 
o ztraceném synovi nebo o ženě u studny v 
Sychar (Lukáš 10 a 15, Jan 4), jestliže vlastníte něco více  
potěšujícího, než je 23. žalm,  anebo víte něco, 
co mi lépe zjeví Boží lásku než dar jeho Syna 
Ježíše Krista, či znáte něco, co mi jasněji popíše 
budoucí věčnost než Bible – pak mi to prosím co 
nejrychleji pošlete!“

Na odpověď čekal nadarmo.

Neexistuje žádná kniha, která by byla srovnatelná 
s Biblí. Důvod je docela prostý. Bible je Boží kniha.
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Kromě do hlíny, na kámen nebo dřevo 
se v pozdějších stoletích psalo také 
na papyrus, který se vyráběl z dřeně 
rostliny šáchoru papírodárného. Později 
se psalo na pergamen (zvláštním 
způsobem upravené zvířecí kůže), který 
byl spojován do svitků.

Jak k nám Bible přišla

Jak a na co byla napsaná?
Když někdo před 5000 roky chtěl napsat “dopis”, tu ho 
nenapsal inkoustem na papír. Tehdy používali takzvané 
klínové písmo:  znaky nebo symboly, vyryté do 
hliněných tabulek, které pak byly usušeny a vypáleny. 

Při vykopávkách ve starých městech dnešní Sýrie a 
Iráku byly nalezeny tisíce hliněných tabulek a sloupů s 
tímto písmem.

Egypťané vyvinuli přibližně ve stejné době jiné obráz-
kové a znakové písmo (hieroglyfy), které lze nalézt už 
v pyramidách. Trvalo staletí, než jazykovědci  dokázali 
rozluštit písmo těchto nejstarších řečí lidstva. 

Všechna tato písma měla tu velkou nevýhodu, že se 
skládala ze stovek znaků. Teprve asi 1500 let před 
Kristem vznikla abeceda. 

S některým změnami se rychle šířila asi od r. 1000 před 
Kristem. Je základem naší ještě dnes používané latinské 
abecedy. 

Tak se Bůh obdivuhodným způsobem 
postaral o to, aby v době, kdy byla 
napsaná Bible, bylo k dispozici 
jednoduché, ale jednoznačné písmo.

Psát, shromažďovat a dobře uchovávat
Mojžíš byl jedním z prvních pisatelů Bible. Několikrát 
čteme, že mu Bůh dal úkol, aby věci, které se staly, 
napsal do knihy.

Božím vyvoleným národem Izraelem byly různé knihy 
Starého zákona shromažďovány a pečlivě uchovávány.

Přibližně 400 let před Kristem byl STARÝ ZÁKON hotov. 
Byl napsán v hebrejském jazyku, některé krátké oddíly v 
aramejštině.

Teprve po smrti a nanebevstoupení Ježíše Krista byly 
pak až do konce 1. století po Kristu napsány Knihy a Listy 
NOVÉHO ZÁKONA v tehdy všeobecně rozšířené řečtině.

Mojžíš zemřel ca. 1400 let před Kristem, a tak můžeme 
říci, že Bible vznikla v časovém období asi 1500 let.
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Z Nového zákona se 
zachovalo více než 5000 
rukopisů a fragmentů 
v řeckém jazyce. 
Nejznámějším rukopisem 
je Codex Sinaiticus, téměř 
úplně zachovaná řecká 
Bible  ze 3. století,  kterou  
v roce 1859 objevil učenec 
Konstantin von Tischen-
dorf v klášteru sv. Kateřiny na Sinajském poloostrově. 
V tomto nevyčíslitelném biblickém pokladu jsou 
obsaženy nejen části Starého zákona, nýbrž i úplný 
Nový zákon s jeho 27 knihami.

Vedle množství novozákonních rukopisů a fragmentů tu 
je ještě asi 9 000 starých překladů z původních spisů. 
Společně s  36 000 biblickými citáty církevních otců 
vedly pomocí intenzivního bádání k téměř stoprocentní 
rekonstrukci původního textu. 

Ani jedna varianta textu nezpochybňuje pravdu Božího 
poselství v Novém zákoně.

Úplná a ukončená
První křesťané už velmi časně skrze vedení 
Ducha Svatého věděli, které knihy k Bibli patří a 
které nikoli. Pro uznání nějaké knihy měli jasná 
měřítka a mohli proto dobře rozlišovat, které 
knihy jsou pravé (kanonické) nebo nepravé 
(apokryfní).

O apokryfních knihách soudil už Martin Luther, že „nemají být považovány 
za rovné Svatému písmu“. Při četbě zjistíme, že v textech jsou zčásti obsaženy 
ostrá protiřečení ke knihám Bible.

Nalézají se v nich pohádková vyprávění o Pánu Ježíši a o apoštolech, falešné 
dopisy  od biblických osob, jakož i historické a geografické chyby. Teprve v roce 
1545 byly tridentským koncilem  prohlášeny za „rovnocenné“ ostatním knihám 
Bible, mezi jiným proto, aby podepřely učení, odchylující se od biblického textu. 
To vše ukazuje, že apokryfy nemají božský původ. Proto bychom měli dávat 
přednost vydáním Bible bez apokryfických knih.  

Boží slovo bylo ve volbě a rozsahu svých knih 
jednoznačně sestaveno skrze vedení Ducha 
Božího a pro všechny časy uzavřeno.

Bible je právem nazývaná Svatým písmem, protože 
pochází od Boha. Také dnes je nejvyšší autoritou pro naši 
víru a náš život. Toto zplnomocnění jí udělil živý Bůh a 
jinak žádná lidská autorita. 

Klášter Sv. Kateřiny v Sinajském pohoří. Tam nalezl 
Tischendof v polovině 19. století Codex Sinaiticus.

Přesnost předání biblického textu přes 
tisíciletí je jedinečná.

Spolehlivé  
        rukopisy

Nebe a země pominou,  
ale má slova jistě nepominou.

                                                      Bible – Matouš 24,35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

Není nejmenších pochybností o pravosti rukopisu, který 
byl vyhotoven ve 2. století před Kristem. Při porovnání s 
o 1000 let (!) mladším masoretským textem (hebrejský 
text hebrejské Bible) knihy Izajáše vědci s překvapení 
konstatují: Není tu prakticky žádný rozdíl! Texty spolu 
souhlasí s udivující přesností! 

Nepřerušeným textem tohoto svitku byly vyvráceny 
všechny kritiky Bible, které tvrdily, že kniha Izajáše 
byla sestavována po staletí a obsahuje chyby.

Mezi obsáhlými nálezy z Kumránu bylo ca. 250 svitků 
se starozákonními biblickými texty, které dokazují, 
s jakou neobyčejnou spolehlivostí byl biblický text 
předáván. 

Kumránské jeskyně
Na jaře roku 1947 našel beduínský chlapec v roze-
klaných svazích hor Kumránu na západním břehu 
Mrtvého moře vchod do skryté jeskyně, údajně když 
hledal zaběhnutou kozu. 

Hodil do malého otvoru kámen. Ke svému překva-
pení uslyšel zvuk praskajících hliněných nádob. Co to 
bylo? 

Zvědavě se protáhl do této tajemné jeskyně a našel 
tam určitý počet hliněných džbánů, v nichž byly 
zastrčeny kožené svitky, zavinuté v plátnu. Byly to 
staré, nadmíru cenné rukopisy, které po 1900 letech 
byly stále ještě v úžasně dobrém stavu.

Mladý pastýř vzal jednu roli s sebou a ke svému 
údivu zjistil, že badatelé o starověku o ně mají velmi 
velký zájem. Nastala divoká honička mezi cham-
tivými dobrodruhy a učenci za těmito jedinečnými 
rukopisy.

Ceny za ty role knih stoupaly do milionů. Senzační 
nález v jeskyních Kumránu uvedl svět učenců do 
pohybu. 

Pro nás je nejdůležitější role s knihou Izajáše, neboť 
se jedná o nejstarší zcela zachovaný opis jedné 
knihy Bible. 

Bůh bděl nad tím, abychom dnes mohli mít 
jeho Slovo nepokažené ve svých rukou. Boží 
slovo je jako skála, je nezvratitelné.

              Pánovo slovo  
      zůstává na věčnost. 
                                 Bible - 1. Petrův 1,25
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Nejstarší části Bible, které vznikly před téměř 3500 
roky, byly až do naší doby přesně předávány. 

Jak to bylo možné? Z uctivé vážnosti před svatým 
Božím slovem museli Židé při správném opisování 
dodržovat více pravidel. Tak například byla sečtena 
jednotlivá písmena anebo výskyt určitých slov a 
tyto počty byly stále znovu přezkušovány.

Dnes je možné v moderních 
tiskárnách vyrobit během velmi 
krátké doby velké náklady 
Bible za příznivou cenu.

Mezitím lze obdržet zdarma 
mnoho digitálních online-Biblí 
až k Bibli-App. 

Vydávání Biblí
<< dříve a dnes >>
Umění tisknout knihy už přes 500 let 
proměňuje svět. Když v dřívějších 
dobách někdo potřeboval Bibli, tu 
musela být ručně opsána, což bylo 
časově náročné a proto stála celý 
majetek.

Aby byl zachován původní text, 
bylo potřebné znát nejstarší 
rukopisy, neboť při opisování hrozilo 
nebezpečí, že vzniknou odchylky.

Nálezy textů dokazují úžasnou věc: Přes 3000 
známých starých rukopisů hebrejské Bible spolu 
obdivuhodně souhlasí a potvrzují známý text.           A slovo Boží 

     rostlo a rozmáhalo se.
                               Bible – Skutky apoštolů 12,24
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Tak musí věda po léta trvajícím zkoumání stále znovu 
dávat Bibli zapravdu. Biblické výpovědi nejsou v rozporu 
ani s aktuálními vědeckými a archeologicky doloženými 
skutečnostmi.

Jak může kniha, která byla napsaná před tak dlouhou 
dobou, stále ve svých výrocích o přírodě a dějinách 
správně souhlasit s pravdou? Proč nemůže být Bible 
vědecky vyvrácena?
Existuje celá řada příkladů, kde moderní věda má vůči 
Bibli zřetelné „zpoždění“. Zde jsou dva příklady:

Bible a věda

Je Země koule?
Tak Bůh například nikdy netvrdil, že Zem je 
deska a že Slunce obíhá okolo Země, čemuž 
mnoho vědců ještě dlouho věřilo.

Naopak: On už v jedné z nejstarších knih, v 
knize Jób 26,7 říká: „Roztáhl sever nad pustotou, 
zavěšuje zemi nad nicotou.“

Je zajíc přežvýkavec?
Ve 3. Mojžíšově 11,4+6 čteme: „Z přežvýkavců  
však nejezte tyto: ... zajíce, protože je 
přežvýkavec ...“

Po mnoho staletí platil tento výrok, že zajíc je 
přežvýkavec, za chybný.

Ale v 19. století vědci zjistili, že zajíc má dvojí 
trus. Jeden z nich znovu sní, aby získal pro život 
potřebné živiny.

Mohlo by tomu být jinak?

           Měl by Bůh, který stvořil vesmír a nám  
                 dal své Slovo (Bibli), sám sobě protiřečit?  
    Ne, tato dvě Boží zjevení, STVOŘENÍ  
                     a SLOVO, se navzájem potvrzují.
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Poselství Bible

> Bůh Tě stvořil
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k 
obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 
                                                                            Bible – 1. Mojžíšova 1,27

Jsi Boží stvoření. Na světě jsi jen jedenkrát. Přitom jsou 
tvé tělo, funkce tvých orgánů, Tvůj mozek skutečně 
geniálně stvořeny od Boha. O času a náhodě – jak to 
tvrdí nedokázaná evoluční teorie – tu není ani zmínka! 
Bůh stvořil člověka „ke svému obrazu“, to znamená: 
Smysl lidského života spočívá v tom, aby byl s Bohem ve 
šťastném společenství!

Ale člověk upadl do hříchu  
      a odvrátil se od Boha.

> Bůh označuje i Tebe za „hříšníka“!
Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží 
slávu.    Bible – Římanům 3,22+23

Hřešit znamená: Nedbat na Boha a jednat proti dobrým 
Božím příkazům. Přitom nehraje roli, zda se hřích 
ukáže ve skutku, zda je vysloven nebo se snad stal 
jen v myšlenkách. Pán Ježíš jednou řekl, že nenávist k 
nějakému člověku je stejně tak zlý hřích jako zabití!

> Bůh bude Tvůj Soudce!
Je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud … 
Bible – Hebrejům 9,27

Bůh je absolutně svatý a spravedlivý. Proto musí vše, 
co Mu neodpovídá, jednou soudit. Bible jasně ukazuje, 
že každého člověka, který zemře bez odpuštění svých 
hříchů, čeká věčné oddělení od Boha. Na rozdíl od nebe, 
kde budou všichni, kteří mají životní spojení s Pánem 
Ježíšem, existuje jedno místo, kterému Bible říká „peklo“ 
nebo „ohnivé jezero“. Tam Bůh nebude, a potom už 
nebude žádná možnost přijít s Ním do spojení.

Ale je tu naděje!

> Bůh má o Tebe zájem
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět 
poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho 
měli život. Bible – 1. Janův 4,9

Pohlédni ke kříži na vrcholu Golgoty, kde Ježíš Kristus 
v hrozných mukách strpěl Boží soud nad hříchem. Na 
kříži byl opuštěn Bohem, protože tam byl obtížen našimi 
hříchy. Neumíme si představit, co to znamenalo pro Pána 
Ježíše, který byl úplně bez hříchu.

Poznáváš,  
         jak velmi Tě Bůh miluje?
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Ježíš Kristus žije! Vstal z mrtvých a vrátil se do nebe. 

Toto dobré poselství je zvěstováno už téměř 2000 
let. Všem lidem tak může být nabídnuta záchrana: 
Každý, kdo uvěří v Ježíše Krista – toho jediného 
Zachránce – je osvobozen od Božího věčného soudu. 
Před Bohem je ospravedlněn každý člověk, který 
vírou přijme výkupné dílo Ježíše Krista.

Boží pomoc +  
    prostředek záchrany

Hříchem jsme od Boha odděleni. Všechny snahy, 
abychom se zlepšili, Bůh nemůže uznat. Bůh ve své 
svatosti a čistotě musí zlo soudit. Existuje jen jedno 
východisko: Musíme přijmout prostředek záchrany, 
který přichází od Boha.

       Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného 
  Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,  
                     ale měl život věčný.

                                               Bible – Jan 3,16

Abys mohl vstoupit do spojení s Bohem,  
svým Stvořitelem, stal se Boží Syn, Ježíš Kristus, 
člověkem a přišel k nám na zem.

Ježíš Kristus nám ukázal Boží lásku. Velmi působivě ji 
dokázal, když také za Tebe zemřel na kříži Golgoty. 
Jako Zástupce na sebe vzal trest za Tvé hříchy.

Když toto přijmeš vírou a vyznáš Bohu své 
hříchy, daruje Ti odpuštění a věčný život.

       Jestliže své hříchy vyznáváme,  
Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil 
                  a očistil nás od každé nepravosti.  
                                                 Bible – 1. Janův 1,9

               … ospravedlňováni zadarmo jeho milostí  
     skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.  
                                                  Bible – Římanům 3,24
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Božské přísliby

Boží Dopis, Bible, souhrnně říká:

Bůh je svatý. > Musí hřích soudit a 
potrestat!

Bůh je láska. > Chce Ti všechny hříchy 
odpustit.

Bůh Ti může odpustit Tvé hříchy, neboť jeho Syn 
Ježíš Kristus na Tvém místě na sebe vzal trest za Tvé 
hříchy a zaplatil Tvůj dluh.

Avšak k tomu musíš k Bohu přijít s upřímným 
vyznáním svých hříchů, o kterých ještě víš, a věřit, 
že Ježíš Kristus na kříži zemřel jako „Zachránce“ a 
„Spasitel světa“ také za Tebe.

Pak má Bůh i pro Tebe ve svém Slově, v Bibli, 

připraveno více než 1000 neodvolatelných 

božských zaslíbení

Některá zaslíbení najdeš zde >>>

Kdo věří v Syna, má věčný život;  
          kdo však Syna odmítá, nespatří život, 
    ale zůstává na něm Boží hněv. 
                                                                                         Bible – Jan 3,36

        Kdo slyší mé slovo a věří tomu, 
                            kdo mne poslal, 
                   má věčný život a nejde na soud, 
        ale přešel ze smrti do života.
                                  Bible – Jan 5,24

              Těm však, kteří ho přijali, 
  dal pravomoc stát se Božími dětmi, 
        těm, kteří věří v jeho jméno. 
                                                               Bible – Jan 1,12

        Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, 
povolal jsem tě tvým jménem,  
                      jsi můj. 
                                                                                              Bible – Izajáš 43,1
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a radujme se, protože 
tento můj syn byl mrtvý, 
a zase ožil, ztratil se, a 
byl nalezen.ʼ A začali se 
radovat. Jeho starší syn byl 
na poli. Když přicházel a 
přiblížil se k domu, uslyšel 
hudbu a tanec. Zavolal 
si jednoho ze služebníků 
a vyptával se, co to má 
znamenat. On mu řekl: 
,Přišel tvůj bratr a tvůj 
otec zabil tučné tele, že jej 
dostal nazpět zdravého.ʼ 
Rozhněval se a nechtěl 
vejít. Jeho otec vyšel a 
začal mu domlouvat. On 
však svému otci odpověděl: 
,Hle, tolik let ti sloužím a 
nikdy jsem nepřestoupil 
tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi 
nedal ani kůzle, abych se 

poveselil se svými přáteli. 
Když však přišel tenhle 
tvůj syn, který prožral tvůj 
majetek s nevěstkami, zabil 
jsi mu tučné tele.ʼ On mu 
řekl: ,Synu, ty jsi vždycky 
se mnou, a všechno, co 
je mé, je tvé. Avšak bylo 
proč se veselit a radovat, 
protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a ožil, ztratil se, a 
byl nalezen.ʼ  

Bible – Lukáš 15,11-32

        Vyprávění z Bible
Ztracený syn

Jeden člověk měl dva syny. 
Mladší z nich řekl otci: 
,Otče, dej mi díl majetku, 
který na mne připadá.ʼ On 
jim rozdělil majetek. Po 
nemnoha dnech mladší 
syn všechno sebral, odešel 
do daleké krajiny a tam 
rozmařilým životem svůj 
majetek rozházel. A když 
všechno utratil, nastal v 
té krajině veliký hlad a 
on začal mít nouzi. Šel a 
přichytil se jednoho občana 
té krajiny, a ten ho poslal 
na svá pole pást vepře. 
A toužil se nasytit lusky, 
které žrali vepři, ale nikdo 
mu je nedával. Tu přišel 
k sobě a řekl: ,Jak mnoho 
nádeníků mého otce má 
nadbytek chleba, a já zde 

hynu hladem! Vstanu, půjdu 
ke svému otci a řeknu mu: 
Otče, zhřešil jsem proti 
nebi i před tebou. Nejsem 
již hoden nazývat se tvým 
synem.  Učiň mne jedním 
ze svých nádeníků.ʼ I vstal a 
přišel ke svému otci. Když 
byl ještě daleko, jeho otec 
ho uviděl a byl hluboce 
pohnut;  i běžel, padl mu 
kolem krku a zlíbal ho. Syn 
mu řekl: ,Otče, zhřešil jsem 
proti nebi i před tebou. 
Nejsem již hoden nazývat 
se tvým synem.ʼ  Otec 
však řekl svým otrokům: 
,Přineste rychle to nejlepší 
roucho a oblečte ho, a 
dejte mu na ruku prsten a 
na nohy sandály. Přiveďte 
tučné tele, zabijte je, jezme 
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šintoismus

taoismus
ateismus

buddhismus
islám

sikhismus

hinduismus

judaismus

agnosticismus

křesťanství

Mnoho náboženství – 
je za nimi tentýž Bůh?

V posledních letech se setkáváš v křesťanstvu stále 
více s názorem, že všechna náboženství vedou k 
témuž Bohu, jen různými cestami. 

To je naprosto v rozporu s ústředním výrokem Bible 
z úst Ježíše Krista: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. 
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) Tato 
pravda je dnes všeobecně popírána.

Například porovnání Koránu a Bible jednoznačně 
ukazuje, že „Alláh islámu“ nemůže být Bůh Bible:

KO
R

Á
N Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze posel Alláhův… A 

věřte v Boha a posly jeho a neříkejte: Trojice… Bůh vskutku 
je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě. 
Korán – ze súry 4

BI
BL

E Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. 
Bible – Jan 3,16

KO
R

Á
N … a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, 

syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej 
nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo /jiný 
překlad: nýbrž jednoho jemu podobného/.
Korán - ze súry 4

BI
BL

E Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, 
ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. … My 
však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, 
pohanům bláznovství.
Bible – 1. Korintským 1,18+23

Korán jednoznačně popírá, že „Alláh“ má syna, popírá 
Trojjedinost Boží a skutečnost, že Ježíš Kristus zemřel 
na kříži! Avšak Bůh Bible je živý Bůh. Z lásky k Tobě a 
ke mně vydal zástupně svého Syna za naše hříchy na 
kříži na smrt a na soud. Tak není možné, aby „Alláh“ 
byl biblický Bůh a Otec Pána Ježíše Krista.

Ostatně: Biblické křesťanství není náboženství!
V nejrůznějších náboženstvích tohoto světa se člověk 
pokouší najít vlastní snahou cestu k Bohu.

Ale Bible nám ukazuje svatého Boha, který k nám přišel 
ve svém Synu Ježíši Kristu, aby každý, kdo v Něho uvěří 
a vyzná Mu své hříchy, byl zachráněn.

Kdo však nepracuje, ale spoléhá na toho, který 
ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá 
za spravedlnost Bible – Římanům 4,5
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   Pohledy do 
budoucnosti
Bible nám dává spolehlivé 
výpovědi o budoucnosti.

Dnes jsme všude obklopeni 
zdroji úzkostí a starostí: smrt, 
nemravnosti, násilí, hladomory, 
války, přírodní katastrofy, finanční 
krize, neštěstí, terorismus ...!

Ale Ježíš Kristus brzy opět přijde! Bůh nám říká v 
Bibli jasně, že dny krátce před jeho příchodem budou 
charakterizovány takovými událostmi. Čtenář Bible ví 
také, jak to bude dále:

Bůh bude soudit svět, který se od Něho odvrátil a  
ponořil se do hříchu. Avšak ještě „nařizuje nyní lidem, 
aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den,  
v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět ...“ 
(Skutky 17,30+31). 

To se stane skrze jeho Syna Ježíše Krista, který brzy  
opět přijde z nebe. On, ten opovržený a ukřižovaný,  
se vrátí jako Vítěz s autoritou Nejvyššího soudce:  
On je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých. 
(Skutky 10,42)

Soud je jistý – ale pro Tebe je naděje!

Bible už několik staletí předem předpověděla 
narození Ježíše Krista, stejně jako jeho smrt na kříži a 
jeho vzkříšení. Protože Ježíš Kristus za Tebe dal svůj 
život, Bůh Ti stále nabízí svou milost a své odpuštění.  

Přijď dnes, říká Bůh - zítra může být pozdě:

   Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas,  
              hle, nyní je den záchrany.   Bible – 2. Korintským 6,2

Přijmi Boží nabídku, pak obdržíš věčnou záchranu před 
tímto božským soudem. Proto k Němu musíš přijít s 
vyznáním svých hříchů. 

Vševědoucí Bůh dává absolutně pravé předpovědi – nikdo 
jiný nemůže. Stovky předpovědí Bible se už dokazatelně 
naplnily. Staletí předem Bible prorokovala o světových 
říších, o narození Ježíše Krista, o zničení Jeruzaléma v roce 
70 po Kr., o rozptýlení Židů po celém světě atd. 

Také to vše jedinečným způsobem dokazuje,  
že Bible je Boží slovo.

Tak Bible například v 5. Mojžíšově 28,64+65 říká o 
židovském národu (Izraeli): „Hospodin tě rozptýlí mezi 
všechny národy z jednoho konce země až na druhý 
... Mezi těmi národy se neusadíš a nebude tam místo 
odpočinku pro tvou nohu.“

>>Suď sám, zda se to cele neuskutečnilo!
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Život je krátký

  – a ubíhá jako film

Dnes se musíš připravit na to, že se jednou setkáš s Bohem. 

      Chceš nechat čas přeběhnout, aniž by ses obrátil k Bohu? 

  Pak pro tebe bude jednoho dne příliš pozdě!
příliš mladýpříliš mladý příliš bezstarostnýpříliš bezstarostný

příliš sebevědomýpříliš sebevědomý příliš šťastnýpříliš šťastný příliš zaměstnanýpříliš zaměstnaný příliš ustaranýpříliš ustaraný

příliš starýpříliš starý příliš pozděpříliš pozdě

     Proto: 

Smiřte se 
       s Bohem! 
                      Bible – 2. Korintským 5,20
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Význačné výroky  
                     o Bibli

»Čtyřicet let jsem studoval svatá Písma, a moje víra 
je dnes silnější než před 40 roky. Všechna zaslíbení 
jsou spolehlivá a pravdivá.«

Hudson Taylor (1823-1905), misionář v Číně

»Pravidelně a zbožně jsem četl tato svatá Písma a 
domnívám se, že tato Kniha vlastní více vznešenosti 
a krásy řeči než všechny ostatní knihy, ať už byly 
napsány v kterémkoli věku a v jakékoli řeči.«

Sir William Jones (1746-1794), jeden z největších znalců jazyků 
(28 jazyků) a znalec Východu 

»Jak ubohá, jak opovrženíhodná jsou slova našich 
filozofů se všemi svými rozpory ve srovnání s Biblí. Je 
možné, aby kniha, která je tak jednoduchá, a zároveň 
tak úplná, měla být jen lidskými slovy?«

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filozof

»Bible je jak jedinečný historický dokument, tak i 
spolehlivá historická kniha zdrojů. Vedla k tisícům 
archeologických nálezů a dala vzniknout rozsáhlé 
literatuře o starých kulturách. Bible vždy ukázala, že 
je pravdivá, kdekoli mohla být ověřena, jak v popisu 
malých detailů, tak i v popisu velkých událostí.«

Dave Balsinger, Charles E. Sellier, američtí archeologové

»V Bibli je možné najít velké pravdy, které přesahují 
naši schopnost chápání a ukazují nám, jak plochý je 
náš omezený rozum. Ale v hlavních a podstatných 
výpovědích není Bible těžká k porozumění.«

Charles H. Spurgeon (1834-1892), kazatel probuzení

»Bible je jediný Boží informační dokument, který 
máme před sebou v psaném lidském jazyku. Tato 
kniha je proto jedinečná a v celku všech výpovědí 
absolutně spolehlivá. Bibli nemůže korigovat věda, 
filozofie ani ideologie, nýbrž opačně Boží slovo 
je schopné k tomu, aby očistilo naše myšlenkové 
systémy.«

Prof. Dr. Werner Gitt, bývalý ředitel odboru 
informační technologie PTB Braunschweig

Je snadné vinit Bibli z nepřesnosti,  
ale něco zcela jiného je to také dokázat.
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Překlad z  
         původního textu

Překlad Bible je nesnadná práce.
Jak hebrejský text Starého zákona, tak i řecký text 
Nového zákona mají jen velká písmena, která jsou řazena 
těsně za sebou bez teček a čárek. Tak je to pro jazyko-
vědce těžký úkol, aby poznali, kde začíná nová věta.
V hebrejštině také nebyly samohlásky jako a, e, i o, u, 
nýbrž jen souhlásky (b, k, t atd.).

Samohlásky si k tomu bylo nutné domyslet.  
1. Mojžíšova 1,1 by u nás pak vypadala takto:

NPČTKSTVŘLBHNBSZM

Poznal bys z toho následující větu: „Na počátku 
stvořil Bůh nebesa a zemi“? Můžeme proto být 
jazykovědcům velmi vděčni, že hledali, nalezli a 
přeložili staré rukopisy.

První úplný překlad Bible z latiny do češtiny 
vznikl koncem 14. století. Následující úpravy 
směřovaly ke zpřesnění překladu. Na konci 
16. století došlo k překladu z původních 
jazyků. Výsledek je známý jako Kralická bible, 
pojmenovaná podle místa, kde byla vytištěna. 
Podle svého posledního vydání z roku 1613 se 
tiskne a leckde používá dodnes.

Ve většině jazyků existuje 
více překladů Bible. Liší se 
především v tom, jak přesně je 
přeložen původní text. 

Některé moderní překlady se žel velmi odchylují od 
původního textu, když například slovo „hřích“ se překládá 
jako „chyba“ a tím snadno může ztratit svoji vážnost. 
Chceš-li si být jist, že to, co čteš, je skutečně to, co Bůh dal 
v Bibli napsat, radíme Ti, abys používal překlad, který je co 
možná blízký původnímu textu. 

V současné době jsou k dispozici Bible nebo jejich části ve 
více než 2900 jazycích. Přibližně 97 % obyvatel světa má 
tak možnost číst části Božího slova. Přesto jsou i nadále 
překladatelé v často velmi odlehlých místech země obětavě 
činní, aby přeložili Bibli do dalších jazyků. 

Někdy musí nejprve namáhavě vytvářet psanou řeč. 

Bible se stala nejznámější a nejrozšířenější knihou světové litaratury. 
Počet překladů (někdy jen částí Bible) se v posledních letech 
neobyčejně zvýšil.

V roce 1800  byly části Bible přeloženy do 75 jazyků.
V roce 1900 jich už bylo 567.
V roce 1953 to bylo 1167.
V roce 1978 už 1660.
V roce 2017 to je téměř 3000 jazyků.
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Kniha pro všechny lidi

>Napsaná 40 osobami,
>překládaná stovkami lidí, 
>tištěná tisícovkami lidí,
>čtená miliony lidí.

Žádná jiná kniha nebyla nikdy rozšířena do tolika 
řečí a kultur jako Bible. Je to nejvíce čtená kniha 
světa.

Na dalších třech stránkách je uveden biblický verš 
Jan 3,16 v různých jazycích.

       Tak Bůh miloval svět,  
              že dal svého jediného Syna,  
aby žádný, kdo v něho věří,  
        nezahynul, ale měl život věčný.

Tento verš – nazývaný také „srdce Bible“ – shrnuje 
Boží dobré poselství k nám lidem:

> Bůh Tě miluje tak velmi, že za Tebe dal 
svého Syna.

> Vírou v Něho jsi zachráněn.

bengálština  Indie

angličtina  Velká Británie

maďarština  Maďarsko

barmština  Myanmar

hebrejština  Izrael

turečtina  Turecko
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japonština  Japonsko

polština  Polsko

portugalština  Portugalsko

ruština  Rusko

telugština  Indie

amharština Etiopie

němčina  Německo

arabština  Egypt a Blízký východ

řečtina  Řecko

            

čínština Čína
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Bibli můžeš číst 
      různým způsobem

Za
jím

av
é Nejmenší vytištěná Bible

                                                       > kompletní Bible
Nejmenší nám známá vytištěná Bible je jen o něco 
větší než dvoueurová mince. Je 2,8 cm 
dlouhá, 3,4 cm široká a 1 cm silná a má 
1514 stránek. S lupou je možné vše 
dobře přečíst.

Úplně nejmenší Bible
         > Digitální na mikročipu.
V roce 2008 se izraelským vědcům v Technionu (techno-
logickém institutu) v Haifě podařilo napsat Starý zákon na 
polovinu čtverečního milimetru. Přes 300 000 slov Starého 
zákona v hebrejském jazyku bylo uloženo na křemíkovém 
čipu, který má velikost špendlíkové hlavičky. Takový mini-
nosič dat mohl být vyhotoven jen pomocí nanotechnologie. 
Aby se text mohl číst, musejí být data konvertována a více 
než 10 000 krát zvětšena.

Může to být ještě menší
                                 > DNA - datový nosič budoucnosti
Bůh Stvořitel vložil do každé buňky našeho těla geniální datové 
médium. Jeho kapacita daleko přesahuje všechna dosud známá. 
Je jím řetězec DNA, který má průměr dvou miliontin milimetru. 
V něm jsou nesčetné informace o genetickém materiálu 
každého člověka. 

Kdybychom měli připravený DNA materiál, velký jako 
špendlíková hlavička, a k tomu náležející techniku zápisu a 
čtení, mohli bychom do něho „uložit“ asi 1 bilion úplných Biblí. 
Vědci vycházejí z toho, že za několik málo let budou k dispozici 
gigantická DNA-úložiště dat.

Můžeš ji číst  
jako dílo antické literatury, abys uspokojil 
svou zvědavost.

Můžeš ji číst  
jako historickou knihu, abys obdržel 
informace o minulých dobách.

Můžeš ji číst  
čistě rozumově, abys analyzoval a kriticky 
posuzoval její výroky.

Ale můžeš Bibli číst také  
s vírou — jako poselství, s nímž se na Tebe 
obrací Bůh.

 Čteš-li Bibli jako Boží poselství, může Boží láska, 
kterou poznáváš v Ježíši Kristu, oslovit Tvé srdce. 
Pak bude také tvé svědomí postaveno do Božího 
světla, které vyzařoval Ježíš ve svém jednání a 
ve svých slovech. 
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Ale jaké štěstí: On nezůstal ve smrti. Vstal z hrobu. 
Žije! Je v nebi. Vidí nás. Zná Tě. Má s námi stále 
ještě soucit. Chce také Tobě nyní odpustit všechny 
viny, jestliže jsi tak jako ona zmíněná žena kvůli 
svým hříchům zarmoucen a vyznáš Mu je. 

„Ano“, říká potom, „nyní ti mohu odpustit hříchy, 
neboť jsem za ně nesl na kříži trest.”

Ježíš – náš nejlepší Přítel

Všechny děti ho měly rády. Malé děti 
bral do náruče. 

Byl mocný! Bouře přihnala velmi 
vysoké vlny a loď, ve které seděl, byla 
ve velkém nebezpečí. Pohrozil větru a 
jezero se zcela uklidnilo.

Uzdravoval nemocné a měl soucit se všemi lidmi, s 
chudými a také s bohatými. 

Viděl hřích v našich srdcích, který je zdrojem vší 
bídy. Ale žena pochybné pověsti z Něho neměla 
strach. S pláčem nad svou špatností přišla k Němu, 
a On jí odpustil všechny hříchy.

Jednoho dne Ho lidé zajali! Musel pryč. Byl tak dobrý 
a tak čistý – a nehodil se k našemu hříšnému stavu. 
Proto raději pryč s Ním.

Lidé Ho přibili na kříž.

Tam musel zemřít. A oni vůbec nechápali, že On to 
všechno věděl předem! On, Boží Syn, přišel z nebe, 
aby zemřel. Nás všechny, kteří musíme zemřít, 
chtěl zachránit od věčné smrti.

A pak začíná nový příběh: Příběh o Tvém 
změněném, novém životě. Neboť ten bude zcela 
jiný než byl dosavadní. On se stává Tvým nejlepším 
Přítelem. S Ním můžeš o všem mluvit (říkáme tomu 
„modlit se“). Potom si sám budeš číst z Bible, abys 
Ho lépe poznával. 

Pak se Bible pro Tebe stane poutavou knihou. 
Každý den si pak určitě něco přečteš o Pánu Ježíši.

Ano, vždyť 
On chce 
být Tvým 
nejlepším 
Přítelem!
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Velký úklid

Jak vypadala stěna v jeho ložnici! Všude visely ošklivé 
fotografie a plakáty. Jednou přišel na návštěvu strýček, 
který byl malíř - umělec. Když se na to podíval, byl 
smutný, ale neřekl nic. 

O několik dnů později dostal synovec poštou od svého 
strýčka zvlášť krásný a cenný obraz. Umělecké dílo 
obdrželo na stěně ložnice čestné místo a zato byly 
odstraněny některé fotografie. 

Zdálo se, že v tomto pokoji zavládla jiná, čistší atmos-
féra, neboť jeden plakát za druhým mizely. Vůbec se 
nehodily k tomu novému krásnému obrazu. 

Když Ty začneš s četbou Bible, může se docela dobře 
stát, že z Tvé stěny, z Tvé knihovny nebo stojanu na CD 
zmizí to nebo ono. Mnoho souborů, her nebo linků na 
Tvém PC či chytrém telefonu bude vymazáno. Kdo ví, 
snad potom zmizí také něco z temných zákoutí Tvého 
srdce.

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré 
věci pominuly, hle, je tu všechno nové. … Jaké je 
společenství světla s tmou? 

Bible – 2. Korintským 5,17; 6,14

Nejzajímavější  

                    čítanka světa

„Maminko, nepřestávej, čti dále! Ten příběh je 
napínavý, prosím, dočti ho!“ Ano, ten příběh je 
skutečně napínavý:

Josef byl od svých bratrů nenáviděn, 
hodili ho do jámy na vodu, později ho 
zase vytáhli a prodali za otroka do 
Egypta. Tam, ač byl zcela nevinen, byl 
uvržen do vězení, a přece se z něho 
nakonec stal zástupce faraona, který 
v době hladu zachrání svou rodinu a 
celou zemi.

V Bibli najdeš velmi mnoho zajímavých příběhů a také 
divů, které Bůh tehdy působil.

Pomysli jen na Danielovy tři 
přátele, kteří se nechtěli klanět 
králově modle, a za to byli hozeni 
do hořící pece, z níž však zase beze 
škody vyšli.

               Bible je napínavá kniha  
                                       také pro mladé lidi!
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Tento žalm se obrací ke každému člověku. Co je lepší, 
než když můžeš říci: „Hospodin je můj pastýř“?

V těžkých dobách, dokonce i tváří v tvář smrti  v 
něm nalézáme pravou útěchu: „I kdybych šel údolím 
nejhlubší tmy, … ty jsi se mnou.“

Nenos si také žádné domů! Vyhýbej se všemu, co není v 
souhlasu s Božími myšlenkami. Četbou Bible nás Bůh chce 
ochránit před těmito hříšnými vlivy a zlými cestami. Boží 
slovo je čisté a pravdivé, je živé a věčné. Ukazuje Ti cestu 
k pravému štěstí a opravdovému pokoji.

Už jsi někdy jedl  
  rulíkové bobule?
                  (Atropa belladonna)

Jed rulíkových bobulí je životu nebezpečný. „Ale člověk je přece 
musí jíst, aby věděl, jak jed působí.“

Kdyby někdo takto mluvil, asi bychom mohli pochybovat o 
jeho zdravém rozumu. Avšak nechováme se často podobně? 
Stále více se ponořujeme do světa médií, kde jsou božské 
zásady o manželství a rodině stavěny na hlavu. Čteme 
romány, v nichž jsou popisovány okultní praktiky, kde lež 
a intriky jsou na denním pořádku. Chceme tyto zlé věci 
nejdříve „jíst“, abychom se přesvědčili, že jsou skutečně 
špatné a že nám škodí. 

Bible říká, že si máme „zacpávat uši“ a že máme  
„přivírat své oči“, abychom neslyšeli a neviděli nic zlého 
(Izajáš 33,15). Proto dobrá rada zní:

>>> Nejez rulíkové bobule!

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je 
světlem na mé stezce. Bible – Žalm 119,105

     Žalm 23
                                       >> Velmi známý biblický text <<

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek.
Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, 
přivádí mě k vodě na místech odpočinku.
Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí 
po pravých stezkách.
I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu 
se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé 
žezlo a tvá hůl mě potěšují.
Připravuješ mi stůl před zraky mých 
nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj 
kalich přetéká.
Dobrota a milosrdenství mě budou 
jistě provázet po všechny dny mého 
života. Po dlouhé časy se budu vracet do 
Hospodinova domu.

DAVIDŮV ŽALM
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Na tržišti seděla za svým stánkem prodavačka ovoce. 
Když nepřicházeli kupující, bylo ji často možné spatřit, 
jak tam sedí a má v ruce Bibli. Ráda četla v této knize, 
která jí byla tak cenná. 

„Co to pořád čtete za knihu?“, zeptal se jí jeden stálý 
zákazník. „Čtu Bibli, Boží slovo.“ „Tak, a odkudpak 
víte, že Bible je Boží slovo? Kdopak vám to jen řekl?“ 
„Bůh sám!“ „Ach, Bůh sám s vámi tedy mluvil?“ zeptal 
se muž trochu posměšně. 

Prodavačka byla chvilku na rozpacích, jak má dokázat 
to, že Bible je Boží slovo. Ale potom ukázala na zářící 
slunce a svému zákazníkovi řekla: „Můžete mi dokázat, 
že tohle je slunce?“ „Dokázat vám to?“ odvětil, „to je 
přece docela jednoduché. Nejlepší důkaz je, že mi 
dává světlo a teplo.“

„Správně, přesně tak to je!“ odpověděla živě 
prodavačka „Důkazem, že tato kniha je skutečně 
Boží slovo, je přece právě to, že mi vnitřně dává 
světlo a teplo.“

Nejlepší důkaz

Upečená Bible
Jan Hus byl Božím požehnaným nástrojem v Čechách. Svůj život 
skončil jako mučedník na hranici. Asi sto let po jeho narození 
vznikla Jednota bratrská a po dalším stu letech došlo v jejím 
středu k překladu Bible – vznikla zmíněná Bible kralická. 

V době protireformace byli příslušníci Jednoty pronásledovani 
a jejich literatura včetně Bible jim odebírána a z větší 
části zničena. K tomuto období se vztahuje 
následující příběh:

Hospodine, můj Bože, v tobě hledám útočiště! Zachraň mě 
před všemi mými pronásledovateli! Vysvoboď mě od nich! 

Bible – Žalm 7,2 

Jedna žena, jejímž největším pokladem 
bylo Boží slovo, právě chtěla péci chléb. 
Náhle uslyšela, že jezuitští misionáři 
prohledávají vesnici a zajímají všechny,  
u nichž se najdou zakázané knihy. 

Rychle rozhodnuta vzala Bibli a zavinula ji do velkého 
kusu těsta. Ten dala do pece a ostatní pecny za ním.

Brzy nato byl prohledáván i její dům. Všechno bylo 
zpřevraceno od sklepa až po půdu, ale bezvýsledně.

Když pronásledovatelé dům opustili, byl chléb dopečený a 
ona ho vytáhla z pece. A hle, Bible při pečení doznala tak 
málo škody jako tři mužové Sidrach, Mizach a Abdenágo, 
které dal král Nabuchodonozor uvrhnout do rozpálené 
pece. Bible podává zprávu o tom, jak je Bůh bez zranění 
vyvedl z této ohnivé pece.  
Bible – Daniel 3



54 55

Zásah do černého

„Bible není nic pro mne“, řekl Petr svému 
příteli, „neboť v ní je tolik věcí, které 
nedovedu pochopit.“ 

Karel chvilku přemýšlel. Dobře věděl, že se 
Petr jen chce vymluvit. Právě včera Petr 
něco u jednoho souseda ukradl. Proto Karel 
odpověděl: „V Bibli je jedna věc, kterou 
můžeš v každém případě pochopit.“ „No a co 
to je?“ „Nebudeš krást!“ 

To byl šíp, který pronikl Petrovi do srdce. 
Pomyslel na včerejšek, zmlkl a zmizel.

   Kdo má převrácené srdce,  
               nenalezne dobro,  
         kdo převrací svůj jazyk,  
     padne do zla.    Bible – Přísloví 17,20

Vyhozená Bible

Když jsou vojáci pospolu, vládne často rozpustilá nálada. 
Žel, že se přitom velmi často dějí hrubé a neslušné věci.

Na cestě domů na dovolenku seděl v koutě železničního 
oddělení mladý voják a četl si Bibli. Náhle se vztyčil jiný 
voják se slovy: „S tím zbožným mladíčkem si dovolíme 
malou legraci.“ Když domluvil, vytrhl mu Bibli z ruky a 
vyhodil ji z okna. 

Bylo to dílo okamžiku a Bible ležela na náspu vedle kolejí. 
Vyskočil nyní ten mladý voják a zuřil? Nikoli. Vzpomněl 
si na slova Pána Ježíše: „Jsem tichý a pokorný v srdci“ 
(Matouš 11,29). Byl smutný, ale mlčel.

O několik týdnů později obdržel tento 
mladý voják balíček se svou Biblí. U toho byl zajímavý 
dopis.

Jeden železničář, který pracoval na trati, tu Bibli našel. 
Když ji otevřel a četl v ní, Bůh mluvil k jeho srdci. Až 
dosud měl velké obavy kvůli svým hříchům; ale při 
četbě Bible nalezl skrze víru ve výkupné dílo Pána Ježíše 
odpuštění svých hříchů. 

Tu voják porozuměl, proč musel svou Bibli po několik 
týdnů postrádat. Bůh má předivné cesty, jak dosáhnout 
srdce člověka, a Ďábel, ten velký Boží odpůrce, opět 
utrpěl porážku. 

Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo 
            Bůh to však zamýšlel k dobru … 

Bible – 1. Mojžíšova 50,20
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V jednom malém městě bylo před mnoha deseti-
letími vydražováno domovní nářadí. Také tam byla 
velká, stará Bible, o kterou však nikdo neměl zájem. 
Nakonec jeden kupec učinil nabídku a mohl si ji vzít 
za několik málo grošů s sebou domů.

Prakticky přemýšlející 
kupec chtěl používat její 
velké stránky k balení 
prodávaného zboží. Ale 

nemyslel na to, jak velkou cenu mají listy této knihy, 
dokonce i když jsou roztrhané nebo zamazané. Bůh 
přece řekl: „Tak bude slovo mé, které vyjde z mých 
úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou.“ (Izajáš 55,11).

V tomto městě bydlel také muž, který byl stále 
trápen myšlenkou, že se provinil smrtí jednoho 
člověka. Ve dne ani v noci nenacházel pokoje. Slovo 
„vrah“ mu stálo stále jakoby napsané ohnivými 
písmeny před očima. Jednoho dne poslal svého syna 
do krámu, aby něco koupil. Ten se vrátil s nákupem, 
který byl zabalen do listu staré Bible. Tu náhle před 
očima muže stanul biblický verš z Hebrejům 9,22: 
„Bez vylití krve není odpuštění.“

Roztrhaná Bible

Tato slova mu byla nejprve nesrozumitelná. 
Avšak odpuštění hledal. Bezpodmínečně se o 
tom musel dovědět více. A tak poslal svého 
chlapce k obchodníkovi ještě jednou. Ten se svým 
vytrháváním mezitím dospěl k 1. Janovu listu. Pak, 
když ten vědomím viny trápený muž četl také tento 
list, spadlo náhle břemeno z jeho duše: Existuje 
odpuštění, existuje očištění od všech hříchů, neboť 
tam bylo napsáno: „Krev Ježíše Krista, jeho Syna, 
nás očišťuje od každého hříchu.” - A: “„Jestliže 
své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, 
aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé 
nepravosti.” (1. Janův 1,7+9).

Tato slova zasvítila do jeho temné duše jako světlo. 
Také on zakusil, že krev Pána Ježíše Krista, kterou 
vylil na kříži, je schopna smýt všechny hříchy. 
Všichni, kteří vyznají svou vinu před Bohem, mohou 
najít takový plný pokoj pro srdce a svědomí.

Milionům lidí se Boží slovo už stalo požehnáním. 
Často to byl jen jediný verš nebo list z Bible. 
Boží slovo  „je živé, činné ... proniká“ (Hebrejům 4,12). 
Mnohá tvrdá nebo i zoufalá srdce byla tak Bohem 
dotčena a obrácena.

Dokonce i roztrhaná Bible může člověku ukázat 
cestu k pravému štěstí …
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Boží slovo je pravda

Boží slovo je pravda, která zasahuje člověka hluboko 
ve svědomí a nedá mu pokoje. Proto se lidé pokoušejí 
Bible zbavit, tak jako bezdomovec rozšlapal zrcadlo, 
protože to mu ukázalo, jak je neupravený a špinavý.

Boží slovo trvá věčně

Bůh bdí nad svým Slovem, proto nemusíme Bibli 
bránit.

Polož na sebe všechny 
knihy, které už byly 
proti Bibli napsány, a 
budeš mít hromadu 
vyšší, než pyramidy 
v Gíze. Polož potom 
vedle toho Bibli. Je 
neporušená. Je vítěz 
a přežije všechny, kdo 
se nepřátelsky stavěli 
proti ní.

                    Pánovo slovo 
              zůstává na věčnost. 
                                                                       Bible – 1. Petrův 1,25

       Hospodine, tvé slovo  
 je navěky ustaveno v nebesích.
                                                                        Bible – Žalm 119,89

       Princip tvého slova 
                    je pravda a každé  
   tvé spravedlivé nařízení  
                  je navěky. 
                                             Bible – Žalm 119,160
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Bible je jako …

ChlébChléb
Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem,  
které vychází z Božích úst.   Matouš 4,4

Toto je chléb, který sestupuje z nebe,  
aby ten, kdo z něho jí, nezemřel.   Jan 6,50

OheňOheň
Cožpak není mé slovo jako oheň, je 
Hospodinův výrok.   Jeremjáš 23,29

SvětloSvětlo
Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je 
světlem na mé stezce.   Žalm 119,105

MlékoMléko
Jako novorozené děti mějte 
touhu po nefalšovaném mléku 
Božího slova, abyste jím vyrostli k 
záchraně.   1. Petrův 2,2

MedMed
… Jsou sladší než med, med tekoucí z 
plástve.   Žalm 19,11

ZlatoZlato
… Jsou žádoucnější než zlato, než 
množství ryzího zlata.  
                                                                 Žalm 19,11

StříbroStříbro
Hospodinovy řeči jsou čisté, jsou 
jako stříbro přetavené v hliněné peci, 
sedmkrát přečištěné.   Žalm 12,7

ZrcadloZrcadlo
Neboť Boží slovo je … schopné rozsoudit 
myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není 
před ním skryté.  Hebrejům 4,12+13

KladivoKladivo
Cožpak není mé slovo jako … kladivo, 
které tříští skálu?   Jeremjáš 23,29

MečMeč
… meč Ducha, jímž je Boží slovo. 
                           Efeským 6,17 a Hebrejům 4,12

SemenoSemeno
… ne z pomíjitelného semene, nýbrž z 
nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost 
zůstávající slovo Boží.   1. Petrův 1,23

Med
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Tipy pro čtení Bible:
Čti Bibli, abys měl přímý kontakt s Bohem. Začít můžeš 
například Lukášovým evangeliem v Novém zákoně, které je 
zprávou o životě Ježíše Krista. Ostatně Nový zákon je klíčem 
k porozumění Starého zákona. 

Chceš-li číst Bibli s radostí a ziskem,  
může Ti pomoci následujících 7 bodů:

1. Používej dobrý překlad.
> Použij dobře čitelnou Bibli, která podává původní text co možná 

věrně.
(Jsou, žel, vydání Bible, v nichž se nalézají odchylky od vlastního biblického 
poselství.)

2. Udělej si čas.
> Rozhodni se, že si každý den vyčleníš dobrou čtvrthodinu 

„klidného času“ pro setkání s Bohem.
Den má 96 čtvrthodin, jednu z nich dej Bohu. Chce s Tebou mluvit.

3. Potřebuješ klid.
> Čti Bibli na klidném místě.

Můžeš sice číst Bibli také online nebo si stáhnout bezplatnou aplikaci pro 
čtení Bible. Avšak při četbě Bible v knižní formě budeš méně rozptylován a 
můžeš se lépe soustředit.

4. Modli se k Bohu.
> Pros Boha, abys mohl rozumět tomu, co čteš.

Nikdo Ti nemůže Bibli vysvětlit lépe než ten, kdo ji napsal.

> Ptej se Boha: „Co mi to má říci? Jak to mohu použít?“
Jen On vidí do Tvého srdce a zná také Tvé těžkosti a okolnosti.

> Děkuj Bohu za jeho vzácné Slovo.
Číst Bibli je požehnání a velký zisk. Viz Žalm 119,162

5. Přemýšlej. 
> Přemýšlej o tom, co jsi četl.

Zběžné čtení přináší jen malý užitek. Viz Žalm 119,15+27+48

> Podtrhni si důležité texty a poznamenávej si paralelní místa.
Později je snáze najdeš a lépe si je zapamatuješ.

6. Uč se nazpaměť.
> Nauč se nazpaměť biblické verše, které se Ti staly důležitými.

Můžeš si je pak vždycky připomenout. Jsou Ti v mnoha životních situacích 
pomocí. Viz Žalm 119,11; Koloským 3,16

7. Uskutečňuj je.
> Dělej to, co Ti Bůh v Bibli ukazuje a říká.

Poslouchat ho, to činí šťastným a prohlubuje to vztah s Bohem.  
Viz Jakubův list 1,22

            Jsou blahoslavení ti,  
kteří slyší Boží slovo a zachovávají je
                                                                                            Bible - Lukáš 11,28
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Žádá se rozhodnutí!
 
Obdržel jsi mnoho poukazů a informací o Bibli, Božím 
„Dopisu“ Tobě. Prosím, dej nyní Bohu odpověď. 
Neodkládej své rozhodnutí! Víš, jak je důležité poslechnout 
Boha. Může se stát, že už nedostaneš žádnou další 
příležitost. 

Bůh s Tebou chce jednat v dobrotivosti a milosti, 
nikoli jako soudce. Volá Tě k obratu. Ale když půjdeš 
lhostejně dále a odmítneš Boží poselství, povede Tě 
Tvá cesta do věčného oddělení od Boha, to je peklo.

Ale Bůh Ti v Ježíši Kristu, svém Synu,  
činí obdivuhodnou nabídku: 

Prostými, upřímnými slovy můžeš v modlitbě 
odložit u Boha všechny své hříchy. Rád Ti je 
odpustí, když Mu je vyznáš. Pověz Mu, že jsi žil 
bez Něho a hřešil jsi proti Němu. – Když to upřímně 
učiníš, můžeš s jistotou věřit, že Ježíš Kristus 
zaplatil také Tvůj dluh, když na kříži zemřel. 

Přijmeš-li vírou tuto velkolepou nabídku, otevře 
se pro Tebe cesta k nebi, k věčnému, šťastnému 
společenství s Bohem. Tvůj život potom bude mít 
smysl a cíl. 

Bůh má o Tebe velký zájem. Proto mluví svým 
Dopisem, Biblí, také k Tobě. Chce, abys byl 
za chráněn a obdržel pravý pokoj. Skutečně Tě 
upřímně miluje a stará se o Tebe. 

Čti prosím Bibli bez předsudků a s otevřeným 
srdcem. Odpověz Bohu! Děkuj Mu v modlitbě,  
že k Tobě přišlo jeho dobré Slovo a že jsi je přijal.  
To bude pro Boha velká radost.

Tak bude v nebi radost nad jedním 
    hříšníkem, který činí pokání.  
                                                        Bible – Lukáš 15,7
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Tvou největší radostí by bylo,  
kdybys i Ty mohl Bohu říci:

Pak jsem ti svůj hřích oznámil; svou vinu 
jsem neukryl. Řekl jsem: Vyznám na sebe svá 
přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého 
hříchu. 

Bible – Žalm 32,5

Pak budou platit také pro Tebe Boží  
věčně platné sliby:

… a já jim dávám život věčný;  
nezahynou na věčnost a nikdo je 
nevytrhne z mé ruky. 
                                                                                 Bible – Jan 10,28

     A hle, já jsem s vámi  
           po všechny dny  
  až do skonání tohoto věku.
                                    Bible – Matouš 28,20

Zde najdeš 
“Dopis Tobě”  

– a mnoho další literatury –  
v mnoha cizích jazycích:

ŠÍŘENÍ PÍSMA SVATÉHO
Nabočany 19

538 62 Hrochův Týnec
CZECH REPUBLIC

sirenipismasv@atlas.cz
www.sirenipismasvateho.cz
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