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1. HLEDÁNÍ A NALEZENÍ KLIDU  

Bible je pozoruhodná kniha. Je nejprodávanější knihou na světě. Byla napsána před více než 

1500 lety, 40 různými autory. Skládá se z 66 knih. Pravost Bible je doložena 3 rozdílnými 

způsoby. 

1. Archeologicky: Mnoho archeologických nálezů potvrdilo pravost Bible. Například v roce 1947 

nalezl mladý pastýř původní pergamenové svitky celého Starého zákona (s výjimkou knihy Ester) 

ve starém hliněném hrnci v jeskyni na středním východě. Dnes jsou známy pod názvem Svitky od 

Mrtvého moře. V roce 1990 archeologové objevili hrobku Kaifáše, nejvyššího kněze, který 

odsoudil Ježíše k ukřižování. Babylon, starověké město, o kterém se často mluví ve Starém 

zákoně, bylo objeveno při vykopávkách před několika lety v Iráku. Část z hlavní brány tohoto 

města je dnes součástí orientálního muzea v Chicagu. 

2. Prorocky: Všechny předpovědi, které byly v Bibli prorokovány, se vyplnily. Daniel 2. kapitola – 

v tomto proroctví byly zaznamenány národy, které budou vládnout na zemi do příchodu Krista a 

historie to zpětně potvrdila.  

 

Zlato  Babylon  605-539  př.n.l  Král Nebukadnezar  

Stříbro Medo-Persie  539-331 př.n.l Král Darius zaútočil během oslavy  

Měď’  Řecko  331- 168 př.n.l  Alexander Veliký  

Železo  Řím  168 př.n.l – 476 n.l   Vládl, když tady byl Ježíš  

Hlína a železo Rozdělená Evropa 476 n.l. - současnost  

 
3. Proměňující mocí: Bible sama uvádí více než 3000krát, že je inspirována Bohem. A asi 

největším důkazem je způsob jakým Bible mění naše životy. 
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Otázky: 

1. K jakému účelu Bible slouží (Co si Bible klade za cíl)?  Jan 5,39; Jan 15,15; Exodus 33,11; 

Jakub 2,23; Jeremiáš 9,23-24; Filipským 3,10 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Když se seznamujeme s Biblí, začínáme se učit principům jak studovat Boží slovo. Zde jsou tři: 

2. Modli se za moudrost - Jan 16,13; 1. Korintským 2,14 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Duchovní věci jsou duchovně rozeznatelné. Bez vedení Ducha Svatého je pro nás nemožné 

porozumět Písmu, tak jako porozumět cizímu jazyku bez tlumočníka. Modli se a žádej Ducha 

Svatého, aby ti dal porozumění a budeš překvapen, jak předčí tvé očekávání. 

3. Porovnej důležité pasáže z Bible - Lukáš 24,25-27  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ježíš nám dal příklad, když studoval Bibli se svými učedníky a vysvětlil jim vše, co se v ní 

píše o jeho osobě. Jako puzzle, potřebujeme přidávat jeden dílek k druhému, aby do sebe zapadaly 

a následně vytvořily celistvý obraz. Musíme číst vše, co Bible říká na dané téma, ne jen pár veršů 

na jednom či onom místě. 

4. Otevři svou mysl a ukaž ochotu dát se vést (podřídit se) - Jeremiáš 29,13  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bůh se nezjeví těm, kdo čtou Bibli jen proto, aby uměli argumentovat nebo těm, kteří ji 

otevřeli z pouhé zvědavosti. Nalezneme ho pouze tehdy, budeme-li ho upřímně hledat a ptát se 

po jeho vůli. 

Kolik z nás je opravdu spokojeno se svým životem? Od té chvíle co jsme se narodili, jsme stále 

nespokojení. Je to v každém z nás, touha po něčem víc… 

“V srdci každého z nás je Bohem vytvořené vakuum, které zase pouze Bůh může naplnit skrze 

svého Syna, Ježíše Krista.”  –Blaise Pascal 
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“Bůh nás stvořil, vynalezl nás, jako člověk vynalezl motor. Auto jezdí na benzín, a nebude řádně 

jezdit na nic jiného. Bůh sestrojil lidský stroj a jeho pohonem je On sám. On je tím pohonem, pro 

který byly naše duše stvořeny. Není žádný jiný. Bůh nám nemůže dát štěstí a klid, když žijeme bez 

něho.” –C.S. Lewis 

Každý z nás se narodil s touhou v srdci. Toto místo, tuto prázdnotu, se snažíme zaplnit spoustou 

různých věcí. Penězi, vztahy, mocí, alkoholem, materialismem. Ale brzo přicházíme na to, že 

nás tyto věci nenaplňují. Je to jako zkoušet nakreslit kulatý čtverec. Nikdy to nepůjde. Jedinou 

věcí, která nás může opravdu naplnit je blízký vztah s Bohem. Nic jiného. 

5. Co slíbil Ježíš všem, kteří k němu přijdou? Matouš 11,28-30 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Co nám chce Ježíš dát? Jan 14,27 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Co chce Ježíš, abychom dělali?  Filipským 4,6-7 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Jakým způsobem nám Ježíš dává svůj klid?  Koloským 1,20 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Proč je Ježíš tak důležitý? Jan 3,16-18; 6,40; Jan 11,25-26; 20,31 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Spása není věcí, kterou bychom mohli získat. Spása je Osoba. A když se s ním jednou setkáte, 

nic se nezmění – kromě celého vašeho života. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 1 – Hledání a nalezení klidu  
 
1 – Účel Bible je poznání Boha jako našeho zachránce a přítele 
2 – Před čtením Bible se modlit a prosit Ducha svatého o vedení  
3 – Přečíst vše co Bible říká na dané téma  
4 – Mít upřímné a otevřené srdce  
5 – Odpočinutí  
6 – Svůj pokoj  
7 – Modlili se a řekli mu, co nás trápí  
8 – Skrze Svoji smrt na kříži  
9 – Spása přichází pouze skrze Ježíše Krista 
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