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BIBLE SVATÁ: 
66 knih
1600 let (sepsána)
39 knih ve Starém zákoně
27 knih Nového zákona





„Nikdy totiž nebylo vyřčeno 
proroctví z lidské vůle, nýbrž 
z popudu Ducha svatého mluvili 
lidé, poslaní od Boha.“

2. Petrova 1,21



„Veškeré Písmo 
pochází z Božího Ducha 
a je dobré k učení, 
k usvědčování, 
k nápravě, k výchově 
ve spravedlnosti...“

2. Timoteova 3,16



„...aby Boží člověk 
byl náležitě připraven 
ke každému dobrému 
činu.“

2. Timoteova 3,17





„Uslyšel jsem 
v zahradě tvůj hlas 
a bál jsem se. 
...ukryl jsem se.“

Genesis 3,10





„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil 
své tajemství prorokům, svým služebníkům.“

Ámos 3,7









„V jedné kapitole o 166 slovech, je pochybnost jen 
u jednoho slova (tři písmena) po tisíci letech opisování 
a toto ani podstatně nezměnilo význam poselství.“

Důkazy vyžadují verdikt, 
Josh McDowell, s. 58,



„Křesťan může vzít celou Bibli 
do rukou a bez obav říci, že v rukou 
drží pravé Boží slovo, které bylo 
předáváno bez podstatných ztrát 
po staletí z generace na generaci.“

Důkazy vyžadují verdikt, 
Josh McDowell, s. 58,



Sir Frederic 
Kenyon











ROSETTSKÁ 
DESKA 

Hieroglyfy
Démotické písmo
Řecké písmo

















„Úhrnem tvého slova 
pravda je...“

Žalm 119,160 B21



„Zdali není 
veliký tento 
Babylón, 
který jsem 
svou mocí 
a silou 
vybudoval...“

Daniel 4,27



„Opevněním Esagily 
a Babylóna jsem si 
zbudoval a vyvýšil 
jméno své vlády 
navěky.“

Nebuchadnezzarʼs Tablet



Nebúkadnesar řekl: „Zdali není veliký
tento Babylón, který jsem svou mocí a silou 
vybudoval jako královský dům ke slávě 
své důstojnosti?“

Daniel 4,27





„Já Hospodin vyhlašuji 
spravedlnost, prohlašuji právo.“

Izajáš 45,19





Nabonidův váleček



„A Belšasarovi, mému vznešenému synu, potomku mého 
těla: Udělej místo uctívání velkému božstvu 
ve svém srdci; a nedávej prostor hříchu, kéž jsi spokojen 
s hojností života a kéž zbožná úcta pro velké božstvo 
přebývá v srdci Belšasara, mého prvorozeného 
milovaného syna.“

God Speaks to Modern man, s. 154



„A ty, Danieli, udržuj 
ta slova v tajnosti 
a zapečeť tuto knihu 
až do doby konce. 
Mnozí budou zmateně 
pobíhat, ale poznání 
se rozmnoží.“

Daniel 12,4



Cihly a válečky,
tabulky a rukopisy



„...jsem Bůh 
a nic není jako já.“

Izajáš 46,9



„Od počátku oznamuji, 
co se v budoucnu stane, 
od pradávna, co se ještě 
nestalo.“

Izaiáš 46,10





„Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa 
Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, 
vyvrácené Bohem.“

Izaiáš 13,19



„Hospodin vzbudí ducha 
médských králů, protože hodlá 
uvrhnout Babylón do zkázy...“

Jeremjáš 51,11



„Toto praví Hospodin o svém 
pomazaném, o Kýrovi: 
‚...zotevírám před ním vrata .̒..“

Izajáš 45,1



Kýrův váleček



„Babylón bude hromadou kamení...“

Jeremjáš 51,37



„Už nikdy nebude osídlen... 
nýbrž divá sběř tam bude 
odpočívat, v jejich domech 
bude plno výrů...“

Izajáš 13,20-21





„Beztvaré hromady sutě pokrývají mnoho akrů 
země... odhalený a příšerný odpad. 
Sovy vylétají z nízkých keřů a špinaví šakali 
se skrývají v úžlabinách.“

Discoveries Among the Ruins of 
Nineveh and Babylon, s. 413





„Tráva usychá, květ vadne, 
ale slovo Boha našeho je 
stálé navěky.“

Izajáš 40,8







„Zkoumáte Písma 
a myslíte si, 
že v nich máte 
věčný život; 
a Písma svědčí 
o mně.“

Jan 5,39



„To jsem měl na mysli, když 
jsem byl ještě s vámi a říkal 
vám, že se musí naplnit 
všechno, co je o mně psáno 
v zákoně Mojžíšově, 
v Prorocích a Žalmech.“

Lukáš 24,44









„Poznáte pravdu 
a pravda vás učiní 
svobodnými.“

Jan 8,32
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