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TÉMA BIBLE

OBECNÉ INFORMACE O BIBLI

Lekce 1

Touto  lekcí  začínáte  studium největší  knihy,  která  kdy byla odevzdána do lidských 
rukou. Bible je kniha knih. Učinila více, aby změnila směr lidských událostí, než kterákoliv jiná 
kdy vytištěna kniha. Aby mohl člověk úspěšně studovat Bibli, musí porozumět něco málo  o 
její skladbě.  Celá Bible je Boží Slovo, ale ne vše v Bibli má formu přikázání určeného pro nás 
(např. “postav si archu” 1.Mojžíšova 6:14). Proto, abychom správně porozuměli Bibli, musíme 
“správně vykládat slovo pravdy” (2. List Timoteovi 2:15 NBK). Nejlépe tak dokážeme učinit, 
jestliže nejdříve máme celkový přehled Biblického příběhu.

I. OBECNÁ SKLADBA BIBLE

A. Její název naznačuje její přednost. 
1. Slovo Bible pochází z řeckého slova “Biblios”, což znamená “kniha”.
2. Kvůli jeho důležitosti je Boží slovo nazváno “Kniha všech knih”. 

B. Bible se skládá ze dvou hlavních částí. 
1. Ačkoliv celá skladba se nazývá “kniha”, Bible sestává ze 66 jednotlivých knih, které 

jsou rozděleny do dvou hlavních částí.
2.  Starý  zákon obsahuje  39  knih  původně napsaných v  hebrejštině  asi  32  muži  v 

období datovaném asi od roku 1500 před Kristem do roku 400 před Kristem. Tato část Bible 
vypráví o nejranější existenci člověka a o prvních smlouvách, které Bůh uzavřel s člověkem. 

3.  Nový zákon obsahuje 27 knih původně napsaných v řečtině asi 8 muži v období 
datovaném asi od roku 52 po Kristu do roku 97 po Kristu. Toto je záznam Boží smlouvy pro 
člověka v dnešní době. Je nazvána “novou smlouvou”, neboť první smlouva byla zrušena, 
když byla dána tato nová smlouva (List Židům 7:18, List Židům 8:13).   

C. Bible je inspirovaná Bohem.  
1. Asi 40 mužů napsalo Bibli tak, jak vedl Boží Duch, 2. List Petrův 1:21.  
2.  Používali  slova,  která  jim  dal  Duch  Svatý,  1.  List  Korintským  2:10-13;  1.  List 

Tesalonickým 2:13.    
3.  Proto  je  Bible  inspirována  (Bohem  vdechnuta),  2.  List  Timoteovi  3:16-17;  List 

Efezským 3:3-5. 
4. Jednota Bible je jedním z důkazů o její inspiraci. Těch čtyřicet mužů žilo v rozpětí 

1600 let  a neměli  žádnou možnost  se mezi  sebou radit.  Pocházeli  z různých prostředí  a 
společenských vrstev; dokonce psali i v různých jazycích. Přesto si Bible neodporuje! Pokud 
by Bible byla dílem 40 myslí, tak by zcela jistě byla naplněna protichůdnými lidskými názory. 
Její jednota prokazuje, že Bible je z jedné mysli – mysli Boží!    

II. HISTORICKÁ OBDOBÍ BIBLE
A. Tři časová období.
1.  Někteří  studenti  Bible  věří,  že  patriarchální  forma  Božího  zjevení  (*Jeho  vůle) 

pokračovala mezi pohanskými národy až do doby Kristova ukřižování. Usuzují, že Izraelský 
národ byl oddělen Bohem  (*od ostatních národů) pro zvláštní  účel  (příchod Krista)   a že 
Mojžíšův zákon byl zvláštní zákon, který byl dán pouze jim (*Izraelitům). Tento pohled určitě 



není  v rozporu s prohlášeními Bible o tom, jak Bůh mluvil  “kdysi”  a “v těchto posledních 
dnech” (Židům 1:1-2 EB).  

2. Nicméně, kvůli srozumitelnosti a protože Bible nám skutečně nedává detailní obraz 
pohanských národů po vzniku Izraelského národa, budeme následovat základní časový vývoj 
tří rozdílných období Biblické historie.  

B. Základní popis těchto tří období.
1. Patriarchální (*období) (otco-vláda)  začalo při stvoření a trvalo do doby, kdy byl dán 

zákon na hoře Sinaj. Jeho historie je  zaznamenána v 1. Mojžíšově 1 až 2. Mojžíšově 20.
2. Mojžíšovské nebo židovské (národní) (*období) začalo na hoře Sinaj (*kde dal Bůh 

prostřednictvím Mojžíše zákon pro Izraelity)  a trvalo do ukřižování Krista. Jeho historie se 
nalézá  od  2.  Mojžíšové  20  do  Skutků  2.   Tento  zákon  měl  trvat  po  určitou  dobu  (List 
Galatským  3:19-29).  Byl  přibit  na  kříž  (List  Koloským  2:14-18).  Byl  odstraněn  (2.List 
Korintským 3). Již jim nejsme vázání.   

3.  Křesťanské  (mezinárodní) (*období)   začalo v Jeruzalémě o prvních Letnicích po 
vzkříšení Krista a bude trvat do konce světa.  Jeho záznam se nalézá  od Skutků 2 až do 
Zjevení. V tomto období žijeme. Židům 1:1-2; 10:8-10.

PATRIARCHÁLNÍ OBDOBÍ

První časové období Biblické historie je běžně nazýváno jako “patriarchální období”. 
Porozumění tomuto období je důležité, neboť vypráví  o nejranějším vztahu člověka s Bohem 
a zodpovídá mnoho otázek, které jsou zásadní k porozumění zbytku Bible.

I. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PATRIARCHÁLNÍHO OBDOBÍ: 

A. Název
1. Slovo “patriarcha” znamená “otec,  vůdce,  náčelník,  vládce”;  proto toto období  je 

doslova nazýváno věkem “otco-vlády”.
2. Bůh zjevil svou vůli přímo hlavám rodin, které postupně učily své děti (Židům 1:1-2). 

Není žádný důkaz jakéhokoliv psaného zákona během tohoto věku.

B. Vztah člověka k Bohu 
1.  Jak  Bůh mluvil  k  otcům prostřednictvím snů,  andělů,  nebo  ve  viděních,  tak  oni 

vyučovali své děti, a tak je toto (*období) někdy nazýváno věkem rodinného náboženství (1.
Mojžíšova 18:19). 

2. Uctívání (*Boha) sestávalo ze zvířecích obětí obětovaných na oltářích. (1.Mojžíšova 
8:20; 12:7-8).

C. Trvání
1. Ulevíme Bibli od mnoha tlaků, pokud budeme mít na paměti, že byla napsána spíše 

pro náboženské, než pro vědecké nebo chronologické účely. Není nám dáno přesné datum 
stvoření a ani si nemůžeme být jisti,  že každá generace od Adama je  (*v Bibli) konkrétně 
zmíněna.  Na podkladě toho, co je zjeveno  (*v Bibli), toto období trvalo alespoň 2500 let, 
možná i déle.   

2. Toto období začíná stvořením zaznamenaným v 1.Mojžíšově 1 a pokračuje až do 
doby, kdy bylo dáno Deset přikázání zaznamenaných v 2.Mojžíšově 20. 

D. Důležitost patriarchálního období 
Biblický záznam patriarchálního období nezachází do detailů o každé události nebo 



osobě,  ale  to  co  je  řečeno,  zodpovídá  některé  důležité  otázky,  které  nám  dávají  hlubší 
porozumění zbytku Bible. Podívejme se na některé:

II. OTÁZKY ZODPOVĚZENÉ VÝZNAMNÝMI UDÁLOSTMI PATRIARCHÁLNÍHO 
OBDOBÍ: 

A. Jak všechny věci vznikly? (Stvoření)
1. Všechny věci vznikly Božím zázrakem, 1. Mojžíšova 1:1-2:3. 
2. Ateista musí někde začít  – všechny věci vznikly z ničeho? FANTASTICKÉ! KDO 

TOMU VĚŘÍ? 

B. Co činí člověka nadřazeným zvířatům? (Stvoření člověka k Božímu obrazu)
1. Člověk stvořen k Božímu obrazu – duch, inteligence, vláda, 1. Mojžíšova 1:26-28; 

2:7-8.
2. Ustanovení manželství – žena, pomoc vhodná pro muže, 1. Mojžíšova 2:18-24.

C. Proč potřebujeme Boha, spásu nebo Bibli? (Odpadnutí člověka)
1. Prvotní vztah člověka s Bohem byl ideální. Bůh umístil člověka do zahrady Edenské 

a poskytl mu vše, co potřeboval, 1. Mojžíšova 2:8-17.  
2. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, a proto Bůh nenutil  Adama, aby mu sloužil. 

Ďábel pokoušel (*člověka); člověk odpadl od Boha svou vlastní volbou; jeho návrat (*k Bohu) 
bude na základě (*jeho) volby, 1. Mojžíšova 3:1-13.   

D. Skutečně Bůh zničí to, co stvořil? (Potopa)
1. Zkaženost člověka vzrostla; Bůh se rozhodl zničit svět, 1. Mojžíšova 6:5-7.
2. Skrze Noemovy spravedlnosti,  osm duší  (*  lidí)  bylo ušetřeno,  1. Mojžíšova 6:8-

10:32.  
3. Bůh slíbil, že opět zničí svět, 2.List Petrův 3:1-14. 

E. Jak bylo lidstvo rozděleno do různých národů?  (Rozdělení lidstva)
1. Věž Bábel – zmatení jazyků, 1. Mojžíšova 11:1-9. 
2. Potomci Šéma, Cháma a Jefeta, 1. Mojžíšova 10, 11. 

F. Kdo jsou Židé a proč byli Božím vyvoleným národem? (Vyvolení Abraháma) 
1. Slib země (Kanaan, Palestina), 1. Mojžíšova 12:1.
2. Slib národa (Izraelité, Hebrejci, Židé), 1. Mojžíšova 12:2.  
3. Duchovní slib (Kristus), 1. Mojžíšova 12:3 EB, “dojdou požehnání veškeré čeledi 

země”  



Patriarchální období
Lekce 1

I. ZODPOVĚZTE TYTO OTÁZKY: 

1. Co doslovně znamená slovo “Bible”?

2. Vyjmenujte tři základní období Bible a uveďte jejich trvání.
a.
b.
c.

3. Proč je první období nazváno “Patriarchální období”?

4. V jakém jazyce byl původně napsán Starý zákon (*a v jakém) Nový zákon?

5. Kde se nachází historický záznam Patriarchálního období?

6. Co činí člověka nadřazeným zvířatům? (1. Mojžíšova 1:26-28)

7. Proč potřebujeme Boha, spásu nebo Bibli? (1. Mojžíšova 3:1-13)

8. Jaké máme ujištění, že Bůh zničí svět? (1. Mojžíšova 6:5-7; 2. List Petrův 3:7)  

9. Jak bylo lidstvo rozděleno do národů? (1. Mojžíšova 11:1-9) 

10. Kdo jsou Židé  a proč byli Božím vyvoleným národem? (1. Mojžíšova 12:1-3)

II. PRAVDA NEBO NEPRAVDA: 

1.  Podle  toho  co  víme,  Bůh  neposkytl  (*lidem) žádný  psaný  zákon  během 
patriarchálního období.

2. Mojžíš žil předtím, než se narodil Abraham. 
3. Jákob žil před potopou.
4. Metuzalém žil déle, než kterýkoliv jiný člověk, ale zemřel před svým otcem.  
5. V Bibli je 66 knih  napsaných asi 40 různými lidmi, kteří žili v rozpětí 1600 let. 

NAUČ SE ZPAMĚTI VYJMENOVAT KNIHY STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA.

(*poznámka překladatele RH)


