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Bible a smysl života 

             Na počátku 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 

stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad 

mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Genesis 1  

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh 

člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. 

V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ Genesis 2  

Jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z 

ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tvář e budeš jíst 

chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. Genesis 3  

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v 

každé chvíli jen zlý. Genesis 6 

Boží odpověď 

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou 

ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním  tvé jméno. Staň se požehnáním! …V 

tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země .“ Genesis 12 

Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě 

a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země . Genesis 28 

         Povolání Božího lidu 

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním 

vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem 

svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Exodus 19   

Prohlásil jsi při Hospodinu, že ti bude Bohem a ty že budeš chodit po jeho cestách a dbát na jeho 

nařízení, přikázání a právní ustanovení a že ho budeš poslouchat. A Hospodin prohlásil dnes tobě, že 

budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a 

on tě vyvýší nade všechny pronárody, které učinil. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou, budeš 

svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak mluvil. Deuteronomium 26 

„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za 

smlouvu lidu a za světlo pronárodům, Izajáš 42 

Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země. Izajáš 49      

            Úkol Božího lidu 

Toto praví Hospodin zástupů: Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé 

jednoho města půjdou do druhého a řeknou: ‚Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat 

Hospodina zástupů. Já půjdu také.‘ A budou přicházet četné národy i mocné p ronárody, aby hledaly v 

Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se 

chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s 

vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“ Zachariáš 8 
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Vy pak budete nazýváni „Hospodinovi kněží“, bude se vám říkat „Sluhové našeho Boha“ … Jejich 

potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci uprostřed národů. Všichni, kdo je spatří, 

rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná.“ Izajáš 61 

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude 

povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet : 

„Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my 

budeme chodit po jeho stezkách.“ Micheáš 4 

    Selhání Božího lidu a zaslíbení Krále podle Božího srdce  

Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z 

tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský 

trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat 

navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn.“  2 Samuelova 7 

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je 

S námi Bůh). Izajáš 7 

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 

„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce  pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj 

bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností 

od toho času až navěky. Izajáš 9 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat 

bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde 

Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ‚ Hospodin – naše 

spravedlnost‘.“  Jeremjáš 23 

            Příchod zaslíbeného Krále a království  

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti:  „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo 

království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše : ‚Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘  Matouš 3 

Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Matouš 4 

Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“ Matouš 27 

          Šíření království a naplňování zaslíbení daného Abrahamovi  

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a 

získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ 

Matouš 28 

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Skutky 1 

Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží 

království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek... Skutky 28 

          Naplnění zaslíbení daného Abrahamovi  

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, 

národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou Zjevení 7  


