
BIBLE 
je v tomto úzkém světě oknem, 

jímž můžeme vyhlížet  
do věčnosti. 

Theodore Dwight



BIBLE 
je mým nejvzácnějším pokladem, 

bez něhož by 
ze mne byl ubožák.

 Immanuel Kant



Je to skandál, 
co BIBLE učí, 

ale výsledkem je pokoj. 
Pavel Kosorin



Ďábel i BIBLI cituje, 
když mu to přijde vhod. 

William Shakespeare



Jsem přesvědčen, 
že čím více BIBLI rozumíme,  

tím je krásnější. 
Johann Wolfgang von Goethe



Je to kniha, 
o které tisíciletá židovská 

a křesťanská tradice tvrdí, že skrze ni  
mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli  

a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkuše-
nosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní in-
spirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, 

jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. 
Jan Heller



Pokud ji čteme správně,  
je BIBLE největším důvodem  

pro ateismus.
 Isaac Asimov



BIBLE 
je jako mapa. Studovat ji ještě 
neznamená, že se dostaneme  
do cíle. Je třeba nasednout  
do auta, nastartovat a jet. 

Ulrych Parzany



Všechny důkazy hovoří jasně  
o tom, že příběhy Nového zákona 

byly sepsány během několika set let 
po smrti historického Ježíše. V průbě-
hu prvního tisíciletí byly mnohokrát 

upravovány a přepracovány, aby  
odpovídaly politickým a společen-

ským potřebám. 
Derren Brown



Nikdo nemá tolik poradců  
jako ten, kdo má BIBLI. 

 Pavel Kosorin



BIBLE 
mi ukázala, že můj život,  

oddělen od Boha, není nic než  
mýdlová bublina, a připomněla 
mi, abych měl stále na paměti 

svého Tvůrce.
 Henry Morton Stanley



Neznat BIBLI  
znamená neznat Krista. 

sv. Jeroným



Pro mne znamená BIBLE  
jedinou velkou knihu, knihu  

života a moudrosti. Mám-li to  
vyjádřit obrazně, BIBLE je mou 

domácí lékárnou. 
Roman Brandstaetter



Za nejlepší překlad Bible  
vděčím své matce.  
Překládala BIBLI  

do života.  
John Thiessen



Je mnoho knih, 
ve kterých mohu číst, 

ale jenom jedna, 
která čte ve mně.

africká žena



BIBLE 
nám přikazuje, abychom milo-
vali své bližní a také své nepřá-
tele. Patrně proto, že zpravidla 

jsou to titíž lidé. 
Gilbert Keith Chesterton


