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ÚVODem
editoři:
miroslav Pujić je ředitelem Centra pro sekulární a postmo-
derní studia instituce Adventist Mission při Generální konfe-
renci Církve adventistů sedmého dne v USA. Věří, že učednic-
tví funguje prostřednictvím autentických vztahů. Své teolo-
gické vzdělání začal na Newbold College v Anglii, magisterský 
titul získal na Fuller Theological Seminary, USA, obor evange-
lizace. Doktorát získal na Andrews University v USA. Věnuje 
se otázce vlivu postmodernismu na společnost a jeho dopadu 
na evangelizaci.

Pujić je autorem The Missionary: 3rd Millennium AD – Mi  sio  nář 
třetího tisíciletí a napsal na toto téma řadu článků. Vytvořil kon-
cept LIFEdevelopment discipleship pathway – Osobní roz-
voj: Učednictví a doprovodné materiály. Rád hovoří s druhý-
mi lidmi a velmi rád tráví čas se svou ženou Esti a jejich dvěma 
dospělými dětmi, Dejanem a Melitou.

Sarah K. Asaftei je zástupkyní ředitele Centra pro sekulár-
ní a postmoderní studia při Generální konferenci Církve ad-
ventistů sedmého dne v USA. Je zapálená pro zvěstování 
 Ježíše Krista dnešní generaci. Vystudovala Southern Adventist 
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University v USA, kde získala titul z oborů angličtina a religio-
nistika. Magisterský titul z oboru mezinárodního rozvoje se 
specializací na vytváření studijních plánů pro vzdělávání do-
spělých získala na Andrews University v USA.

Asaftei publikovala řadu odborných článků a příbě-
hů, včetně podkladů pro projekt Osobní rozvoj: Učednictví 
a podkladů pro média. Nejraději tráví čas se svým milovaným 
manželem, pastorem Mariusem Asaftei.

Autoři úvah:
1. Holly Messengerová
2. Bertil Wiklander
3. Laurence Turner
4. Bertil Wiklander
5. Jonathan Gallagher
6. Reinder Bruinsma
7. Daniel Duda
8. Daniel Duda
9. Reinder Bruinsma
10. Reinder Bruinsma
11. Jonathan Gallagher
12. Laurence Turner
13. Jonathan Gallagher
14. Radisa Antić
15. Reinder Bruinsma
16. Reinder Bruinsma
17. Bertil Wiklander
18. Bertil Wiklander
19. Bertil Wiklander
20. Radisa Antić
21. Cindy Tutschová

22. Reinder Bruinsma 
23. Laurence Turner
24. Laurence Turner
25. Jon Dybdahl
26. Jon Dybdahl
27. Jon Dybdahl
28. Jon Dybdahl
29. Laurence Turner
30. Laurence Turner
31. Daniel Duda
32. Reinder Bruinsma
33. Reinder Bruinsma
34. Richard Willis
35. Don McFarlane
36. Bertil Wiklander
37. Rolf Poehler
38. Gifford Rhamie
39. Gifford Rhamie
40. Miroslav Pujić
41. Karen Holfordová
42. Richard Daly
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Autoři úvah tvoří pestrou, různorodou skupinu pisatelů vy-
braných na základě jejich vzdělání, odborných znalostí a zku-
šeností. Každý z autorů splňuje jeden nebo i více z uvedených 
předpokladů:
–  jsou mezi nimi lidé zabývající se vědeckou prací a výzku-

mem;
–  lidé, kteří se snaží sladit svůj život víry s životem v jednadva-

cátém století;
–  a také lidé, kteří se díky vedení v církvi naučili kromě věro-

uky reflektovat a hlásat poselství milosti. 



10

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří každému z autorů, kteří přispě-
li jednou či více kapitolami a podpořili obsah této knihy. Bez 
jejich společného úsilí by tato sbírka nevznikla. Jejich člán-
ky jsou pilířem všech těchto myšlenek a úvah. Velmi si vážíme 
spolupráce s vámi všemi.

Dík patří také Církvi adventistů sedmého dne v Evropě 
(BUC a TED) za rozpoznání hluboké a stálé potřeby dostat se 
do povědomí veřejnosti životem, projevy a prožíváním biblic-
ké víry, za uvědomění si biblické skutečnosti, že Boží ideál pro 
jeho lid je „vyšší než nejšlechetnější lidské myšlenky“ a že lidé 
na cestě k Božímu království prožívají změnu a jsou pozvedá-
ni ze špíny, aniž by byli zasaženi pýchou. Děkujeme také Cen-
tru pro sekulární a postmoderní studia Církve adventistů sed-
mého dne, instituce Adventist Mission, USA, za jejich podpo-
ru a odborné znalosti při vytváření doprovodného materiálu 
pro zvěstování dobré zprávy o Ježíši nové generaci.

Jsme také vděčni Holly Messengerové za sepsání tematic-
kých modliteb, Tompaulu Wheelerovi za jeho tvůrčí příběhy 
a ilustrace a přátelům Kathy, Robovi a Anthony, kteří vydrže-
li naše dlouhé rozhovory a jejichž trpělivá zpětná vazba byla 
impulzem k dotvoření některých redakčních návrhů.
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Tento soubor úvah nad Biblí je výsledkem společného úsi-
lí mnohých a nikdy by nebyl dokončen bez trvalé podpory 
a pomoci našich manželů, manželek a rodin.

Přijměte srdečné poděkování.
redakce
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PŘIPRAVIT Se, POZOR, TeĎ!
Jsem si jistý, že každý z vás už někdy v nějaké formě zakusil, co 
je to selhání komunikace. Možná se vám prostě jen přerušilo 
spojení mobilních telefonů v polovině rozhovoru. Ale možná 
jste prožili tak závažné nedorozumění, že to vedlo až k roz-
vrácení vztahu.

Ať už jste se ocitli v situaci nepodstatné, či závažné, fru-
strující nebo traumatické, pravděpodobně jste udělali vše, co 
bylo ve vašich silách, abyste obnovili spojení a mohli v komu-
nikaci pokračovat.

Ve vesmíru, na jedné malé modré planetě – Zemi, došlo 
k takovému přerušení komunikace; komunikace mezi Bohem 
a lidskými bytostmi. Přestože je situace velmi komplikovaná, 
Bůh dělá vše, co je v jeho moci, aby obnovil vzájemnou komu-
nikaci a navázal mezi sebou a lidstvem dobré spojení. V Bib-
li, sbírce starých spisů a zkušeností různých lidí s Bohem, je 
psáno, že Bůh nás lidi zve, abychom se posadili a povídali si 
s ním.1

I tobě, bytosti, které si její Stvořitel velmi váží, je toto po-
zvání nabídnuto. Poznávat Boha lze různými způsoby – je 
možné povídat si s přáteli o jejich zkušenostech s ním, trávit 
čas meditací a rozjímáním o vlastních zkušenostech a mnoho 
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dalšího. Není načase zjistit, jaká radost a jaká naděje plyne ze 
vztahu s ním?

Kniha, kterou držíš v rukou, je spíše než román určitá na-
bídka. Je to souhrn úvah šestnácti autorů, z nichž každá vyja-
dřuje pisatelovu osobní zkušenost a chápání starověkých bib-
lických principů. Není nutné ji číst od začátku. Otevři ji na 
místech, která se budou dotýkat tvého srdce.

Každá kapitola ti svým námětem rozšíří obzory a zároveň 
ti pomůže více porozumět Bibli. Pohodlně se tedy usaď, seřaď 
si své nejzávažnější otázky a buď ochoten vyjádřit svůj názor, 
protože Bůh tě poslouchá.

A je připraven k tobě promluvit.

1 Viz Izajáš 1,18.
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1

Základní východisko

JAK Se SeZNÁmIT S BOhem
Holly Messengerová

Bože, vše je pro mě nové. Někdy si ani nejsem jistý, jestli v Tebe 
věřím, a snad ani nevím, kdo jsi a kde přebýváš. Rád bych se 
o Tobě dověděl mnohem více. Chci se učit a více Tě poznávat. 
Můžeš-li, pomoz mi v tom, prosím.

PŘÍBĚh
Budilo ji to v noci, pronikalo to do jejích snů, šeptem to pře-
rušovalo její myšlenky; zůstávaly jako přetržená, vlající nit. 
Byla tmavá noc. Zapomenuté hvězdy se rozsypaly po sameto-
vé obloze. Zavřela oči.  

V myšlenkách se vracela do jednoho parného odpoledne, 
kdy stála u hrobu svého spolužáka. Květiny vadly, jen co do-
padly na čerstvě vykopanou hlínu. Přemítala: „Jsme-li skuteč-
ně jen shlukem atomů a molekul, které se propojují a rozpoju-
jí, slučují a dělí, jak může ztráta člověka, kterého ani neznáte 
tak dobře, jak byste si přáli, tak ukrutně bolet? K čemu šance 
žít, když je nakonec stejně k ničemu? A jestli existuje nějaká 
vyšší moc, kdy si přestane užívat siesty?“
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ÚVAhA
Zadali jste někdy do internetového vyhledávače slovo „Bůh“? 
Vyhledal by vám mnohem více výsledků než u jmen slav-
ných osobností na vrcholu jejich popularity. Existuje dokon-
ce webová stránka nazvaná god.com (bůh.com), kde se lidé 
mohou dovědět něco o Bohu. Jsme tvorové posedlí zájmem 
o vyšší moc a o všechno nadpřirozené. Dokonce i zarytí atei-
sté se pouštějí do diskuzí na toto téma se svými věřícími přá-
teli. Ozývá se v nás neodbytná otázka: Co když Bůh oprav-
du existuje, a proto po něm lidstvo tolik dychtí? A jaký je? Jak 
můžeme poznat bytost, kterou nevidíme, které se nemůžeme 
dotknout? 

Bůh se rozhodl představit sebe lidstvu v podobě Ježí-
še Krista, Božího Syna, který žil 33 let životem služby a lásky 
v Izraeli. Během svých posledních dnů na Zemi mluvil s Bo-
hem o lidech, které nazval svými přáteli, a žádal svého Otce, 
aby jim dal věčný život. Vyjádřil to takto: „A život věčný je 
v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kte-
rého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Věděl, že svou existencí umožnil 
lidstvu poznat Boha stejně tak důvěrně, jako znají své blízké 
přátele. 

Existují tři způsoby, jakými člověk získává informace: ro-
zumem, zkušeností a zjevením. Žádný z nich neexistuje sám 
o sobě. Vždy musíme srovnávat svou zkušenost s rozumem 
a náš rozum a životní zkušenosti máme podřizovat Božímu 
zjevení.

Bylo by to téma na samostatnou kapitolu, kdybychom se 
chtěli podrobně zabývat všemi způsoby, které máme k dis-
pozici pro poznání Boha. Svým způsobem se toho vlastně 
týká celá tato kniha. Chci vám teď ale vyprávět pozoruhod-
né příběhy lidí, kteří zcela bytostně poznali Boha – svým in-
telektem, vlastní zkušeností i prožitkem Božího zjevení. Chci 
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vám vyprávět o tom, jakou hodnotu přikládali svému vztahu 
s ním.

mojžíš
Mojžíš se pravděpodobně moc nepodobal herci Charltonu 
Hestonovi ze slavného hollywoodského filmu. Nejspíše vypa-
dal o něco exotičtěji. Přece jen to byl egyptský princ. Byl vzdě-
laný, ovládal válečné zákony, byl vznešený a měl vybrané cho-
vání. Byl také vznětlivý. Když jednou spatřil, jak někdo nespra-
vedlivě trestal otroka, okamžitě jednal. Zabil vojáka a jeho tělo 
pohřbil v písku. Tak se ocitl v exilu, na poušti, kde pásl ovce. 
Co z toho, že byl princem nejmocnějšího impéria té doby. 

Bůh se však chystal Mojžíšovi představit. Vybral si místo na 
úbočí hory, kde se mu zjevil jako hořící keř, kterého oheň ne-
sežehl. Bůh byl pro Mojžíše oheň a žár. Setkání s ním inspi-
rovalo Mojžíše k tomu, že se vrátil do Egypta, kde, veden Bo-
hem, osvobodil izraelské otroky. Když pak Izraelce zajíma-
lo, jak mají žít, dal Bůh Mojžíšovi deset přikázání – Desatero. 
Mojžíš tenkrát naléhavě Boha prosil, aby mu zjevil svou bož-
skou tvář. 

A Bůh to pro Mojžíše udělal: „Obklopil Mojžíše svou pří-
tomností, a když před ním procházel, pronesl tato slova: ‚Jsem 
Hospodin, soucitný Panovník a laskavý Bůh. Jsem shovívavý, 
milující a věrný.‘“ To, co nás na Bohu přitahuje, není jeho bož-
ská podstata, ale jeho charakter – něco, čeho si vážíme i na li-
dech.

Šalomoun
Šalomoun byl také princ. Narodil se rodičům, kteří věři-
li v Boha, a přesto byli vinni z vraždy a cizoložství. Byl velmi 
moudrý, vše s přehledem zvládal a sledoval, jak jeho starší bra-
tři jeden po druhém ztráceli kvůli svému sobectví a pošetilos-
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ti právo na korunu. Když mu jeho otec David na smrtelné po-
steli předal své království, Šalomoun si byl vědom toho, že má 
před sebou obrovský úkol. Zanedlouho se pak ve snu setkal 
s Bohem a požádal jej o vnímavé srdce, aby dovedl rozlišovat 
mezi dobrem a zlem a moudře vládl. Pro mladého Šalomouna 
znamenal Bůh moudrost.

Avšak na konci své životní dráhy, poté co vystavěl chrám 
(který se stal jedním z divů světa), poté co se dvořil nejpůvab-
nějším ženám světa, zaujal Šalomoun k životu cynický postoj: 
„I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, 
na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a hon-
ba za větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není.“ 

Viděl a do sytosti si užil všeho, co mu mohl svět nabídnout, 
a zjistil, že je to všechno jen marnost. Stárnoucí Šalomoun na-
šel smysl života v Bohu. „A tak jsem došel k názoru, jestli není 
pro člověka nejlepší jíst a pít, a při všem plahočení se alespoň 
tak mít dobře. Vždyť i tyto dary jsou od Hospodina. Kdo může 
jíst a užívat si bez něho?“ 

Jezábel
Královna Izraele a kněžna Sidónu, Jezábel, měla pověst kata. 
Poté co jako manželka krále Achaba přišla do Izraele, rozhod-
la se zbavit se nepotřebností a začala u Božích služebníků. 
Když se domnívala, že jsou všichni mrtví, najala si pro svou 
hýčkanou bohyni Ašéru své vlastní kněze. 

Bůh se jí však stavěl do cesty. Poslal svého proroka Elijáše, 
který zemi předpověděl sucho a hladomor. Diví se někdo, že 
přestalo pršet? Království postupně odumíralo a stala se z něj 
prašná krajina. A tak se král Achab rozhodl vzít věci do svých 
rukou a Elijáše vyhledal. 

Výsledkem byla obrovská show na vrcholu hory. Vystoupi-
lo zde čtyři sta padesát nejmocnějších kněží od Jezábel proti 
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jedinému Božímu muži. Úkol byl jasný: přivodit oheň z nebe. 
Kněží Jezábel kolosálně neuspěli a zaplatili za to svými životy. 
Když se o tom Jezábel dověděla, poslala Elijášovi zprávu: „Ať 
se mnou bohové naloží, jak chtějí, ale přísahám, že tě do zítř-
ka nechám zabít, tak jako jsi připravil o život všechny mé pro-
roky!“ 

Považovala se za ženu, se kterou by si nikdo neměl zahrá-
vat, ani Bůh, který seslal všepohlcující oheň z nebe. Pro Jezá-
bel byl Bůh otravnou překážkou. Jejích výhružných 24 hodin 
pominulo – a Elijáš byl stále naživu a zdráv ve svém úkrytu. 
Bůh měl pro Elijáše jistý úkol a Jezábelina moc nestačila na to, 
aby Boží plány překazila. 

Ozeáš
Nejspíš to byl obchodník. Než se setkal s Bohem, byl Ozeáš 
průměrným chlápkem. Poté napsal knihu rozhovorů, kte-
ré sám s Bohem vedl. Jeho příběh se tak dovídáme z jeho 
vlastních slov. Bůh někde cestou požádal Ozeáše, aby se 
oženil s ženou lehkých mravů. Zároveň ho upozornil na 
to, že jeho žena nepřestane vyhledávat jiné muže, ať ji 
bude Ozeáš prosit sebevíc, aby zůstala doma a milovala jej. 
A aby toho nebylo málo, Bůh Ozeášovi řekl, aby ji i nadále 
miloval a aby hledal způsoby, jakými by si získal její srdce 
a lásku. 

Ozeášovi se to zdálo bláznivé. Tímto způsobem mu však 
Bůh chtěl ukázat, jak moc miluje lidi, přestože si je vědom, že 
jejich láska k němu je tak přelétavá. Řekl: „Zasnoubím si tě na-
věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím 
a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.“ 
Ozeáš svůj vztah s Bohem detailněji nepopisoval, z knihy však 
lze vyvodit, že to musel být vztah velmi blízký a důvěrný, jest-
liže dokázal snášet tak nešťastné manželství.



PROŽÍVÁNÍ RADOSTI24

Jonáš
Jonášův vztah s Bohem musel být bouřlivý, podobný tomu, 
čemu říkáme „italská domácnost“. Jonáš byl poslán do Ninive 
s poselstvím pro tamního krále a lid. Bůh byl hluboce zne-
pokojen nespravedlností a padlou morálkou v jejich městě 
a chtěl, aby je Jonáš oslovil a přivedl k lepšímu způsobu ži-
vota. Ale Jonáš přece nebude jen tak něčím poslíčkem. Místo 
cesty do Ninive se rozhodl pro plavbu opačným směrem, do 
Tarsu. 

Když se tato loď ocitla v bouři, která ohrožovala existenci 
celé posádky, bál se, že jej pronásleduje sám Bůh, a tak se ne-
chal hodit přes palubu. Co měl Bůh dělat? Jonáš měl důležitý 
úkol a místo toho, aby nesl poselství do Ninive, se teď bezdů-
vodně topí někde v moři. A tak rychle poslal obrovskou rybu, 
aby Jonáše spolkla a poskytla mu, i když poněkud slizký, do-
pravní prostředek k cestě na pevninu. Ta ho po třech dnech 
vyvrhla na pobřeží. Jonáš se umyl a neochotně se loudal do 
Ninive, aby tam kázal o zhoubě a zkáze. 

Jenomže Ninivští si vzali Boží poselství k srdci: litovali 
špatností a změnili svůj způsob života. Bůh na oplátku za je-
jich upřímnost město nezničil. Jak byl Jonáš vzteklý! Pro Joná-
še byl Bůh někým příliš shovívavým a odpouštějícím. Měl za 
to, že Bůh sám sebe shodil tím, že jej vyslal lidi kárat, aniž by 
jeho misi zakončil patřičným trestem. Vůbec nepochopil hlav-
ní smysl svého poslání.

mladý bohatý vládce
Všichni neprožijí tak obrovskou zkušenost ze setkání s Bo-
hem. Byl jednou jeden mladý právník, politický lídr, který 
vyrostl v bohatství a přepychu. Měl všechno – peníze, ženy 
i moc. Chtěl však ještě víc. Byl na vrcholu, přesto cítil, že mu 
něco schází. Vyhledal tedy Ježíše a zeptal se ho, kde najde 
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Boha. Na to mu Ježíš řekl, aby prodal všechno, co má – aby se 
vzdal luxusu a svého postavení a strávil pár let putováním po 
venkově s malou skupinou rybářů.

Pro tohoto majetného právníka byl Bůh příliš prostý. Tou-
žil po něčem, co by zapadlo do jeho komplikovaného života 
a dalo smysl prázdnotě, která ho obklopovala. Když mu však 
Ježíš poradil, jak se této prázdnoty zbavit, nebyl toho scho-
pen. Nebyl ochoten vzdát se své životní úrovně a dosaženého 
postavení.

marie
Činy Marie Magdalské zastiňovaly schopnosti a talent její 
starší sestry Marty. Pak se však setkala s Ježíšem, mužem, kte-
rého nemohla posuzovat podle jeho příjmu. Byla jím fascino-
vána. Seděla u jeho nohou a hltala učení, které nabouráva-
lo všechno, čemu ona, její sestra a bratr doposud věřili. Byla 
šťastná, když Ježíš slovem vzkřísil jejího bratra. 

Pro Marii byl Bůh láska. Dokonce tak opravdová a hmata-
telná, že utratila veliké jmění, aby mohla projevit svou vděč-
nost v jednoduchém, pokorném skutku lásky. Umyla jeho 
nohy jedním z nejdražších parfémů té doby, setřela je pak svý-
mi vlasy a líbala je.

John
Angličan John Wycliffe, učenec z Oxfordu, člověk obrovských 
znalostí. Bůh se mu představil v jeho akademické činnos-
ti a John pochopil, že kultura, kterou byl obklopen, takové-
ho Boha velmi potřebuje. Díky tomu, že uměl latinsky a řec-
ky, měl jedinečnou příležitost poznat Boha skrze Písmo. Lidé 
v okolních vesnicích měli jen omezené možnosti, jak opravdo-
vě zakusit Boha, protože neměli přístup ke vzdělání jako on. 
Pro Johna byl Bůh někým, kdo má o lidi zájem. 
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John byl první za 1 000 let, kdo přeložil Bibli z latinských 
a řeckých rukopisů do běžného jazyka. Tenkrát poprvé mohlo 
být Boží slovo čteno v angličtině. Od té doby měl každý, kdo 
uměl číst, možnost setkat se s Bohem stejně jako John. John 
našel smysl svého života v tom, že přepisoval Boží slovo do 
anglického jazyka. 

Joseph
Joseph Bates byl americký námořník. Z mladého pomocníč-
ka se vypracoval až na kapitána lodi. S Bohem se setkal tak, 
že četl Bibli, kterou mu do kufru zabalila jeho žena. Přidal se 
k obrozeneckému hnutí v Nové Anglii a dál studoval Bibli. 
Bylo to pro něj Boží slovo. 

Pro Josepha byl Bůh pravda, kterou nalezl v Bibli. Joseph 
přišel na to, že v Bibli je sedmý den v týdnu sobota. Uprostřed 
kultury upřímných křesťanů, kteří si mysleli, že je pomateným 
bláznem, žil Joseph svůj život bezúhonně, se zapálením pro 
Boha. 

martin
Martin Luther King Jr. byl kazatel s velkým posláním. Setkal 
se s Bohem a setkal se také s krutým útlakem. Chápal, že život 
není spravedlivý, ale toužil po něčem víc a skrze víru v Boha 
našel sílu jít za svými ideály. Pro Martina Luthera Kinga ml. 
znamenal Bůh svobodu a jednotu.

Prohlásil: „S vírou, že budeme schopni vytesat z hory bez-
naděje kámen naděje. S vírou, že budeme schopni přetvořit 
drnčící disharmonické akordy našeho národa v krásnou sym-
fonii bratrství. S touto vírou budeme schopni společně praco-
vat, společně se modlit, společně trpět, společně jít do vězení, 
stát společně za svobodou, s vědomím, že jednoho dne bude-
me svobodní.“ 
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Ty
Nejspíše ses už setkal s mnoha různými lidmi, kteří ti vyprávě-
li své příběhy o tom, co pro ně samotné Bůh znamená. Někte-
ré z nich možná vzbudily tvou zvědavost. Jiné tě naopak zcela 
odradily. Bůh zjevně udělal různé neuvěřitelné a podivuhod-
né věci jen proto, aby získal pozornost různých lidí. Zapálil 
keř. Dal lidem moudrost a smysl. Seslal oheň z nebe a velrybu 
jako záchrannou loď. Do životů lidí však přichází i tiše. Třeba 
skrze něco, co si lidé přečetli a pak zakusili ve svém všedním 
životě.

Bůh je víc než jen příběh. Je víc než energie v Einsteinově 
slavné rovnici. Je bytost, kterou musíš zakusit. Dovol Bohu, 
aby k tobě promluvil, aby se ti osobně představil. Říká o sobě: 
„Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu 
vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem.“ A ještě něco: Bůh 
je všude. Je všudypřítomný. Nemusíš nikam chodit, abys jej 
našel. On existuje. Hledá a nachází každého z nás.

OSOBNÍ ZAmYŠLeNÍ
Jaký je tvůj příběh s Bohem? Kde začíná?



28

2

Základní východisko

BŮh Ke mNĚ PROmLOUVÁ
Bertil Wiklander

Bože, uvědomuji si, že každý vztah stojí na vzájemné komunika-
ci, a zajímá mě, jaký by asi mohl být vztah s Tebou. Chci Ti nyní 
naslouchat, a tak mi prosím pomáhej porozumět všem Tvým za-
slíbením, Tvým pokynům a příběhům. 

PŘÍBĚh
Kdybyste navštívili jedno malé městečko jménem Hodgenville 
ve státě Kentucky, brzy byste zjistili, že má něco, čím se může 
pyšnit: je rodištěm Abrahama Lincolna. Zalesněné pozemky, 
dříve pozemky jeho rodiny, jsou nyní ve vlastnictví americké 
vlády, ve správě úřadu National Park Service. 

Místo Lincolnova narození láká nespočet návštěvníků. Po-
kud byste však tato místa navštívili s očekáváním, že na vás za-
působí autentičnost prostředí, které ovlivňovalo a zformova-
lo proslaveného prezidenta, narazili byste na několik překva-
pení. Například na velkou stavbu připomínající řecký chrám, 
k níž vede padesát šest schodů (představujících roky Lincol-
nova života), která stojí v místě, kde se Lincoln narodil. 
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Tato stavba byla dostavěna v roce 1911 a měla zabezpečit 
srub Lincolnových před přirozeným zchátráním. Jediným pro-
blémem je, že srub uvnitř stavby nemá vlastně s Lincolnem nic 
společného. Koncem 19. století jej kočovní kolotočáři převá-
želi spolu s pouťovými atrakcemi z města do města a vysta-
vovali na odiv. Dlouho se věřilo, že alespoň pár trámů bylo 
původních, avšak výzkum ukázal, že se konstrukce datovala 
k době Lincolnovy smrti. 

Chcete-li se tedy dozvědět něco o jednom z nejlepších 
řečníků, nejvlivnějších politiků a kontroverzních osobností, 
bude nejlepší, když se vyhnete neživým artefaktům a začnete 
u nesmrtelných slov. 

ÚVAhA
Co právě nyní děláte? Čtete. Uvažovali jste někdy nad tím, 
k čemu vlastně při čtení dochází?

Někdo o tom kdysi přemýšlel a vyjádřil to následovně: „Zle-
va doprava oko sleduje černá písmena na bílém papíře, písme-
no za písmenem, řádek po řádku. V představách mu začnou 
vystupovat bytosti, výjevy krajin nebo úvahy, o kterých nedáv-
no nebo před tisíci lety přemýšlel úplně cizí člověk. Je to zá-
zrak. Větší zázrak, než když vyklíčí zrno z faraonovy hrobky. 
Přitom se to stává každou chvíli.“1

Čtení, to je silná zkušenost. Slova na papíře umějí vytvořit 
novou realitu, jinou než ta, ve které se nacházíme. V průběhu 
čtení „žijete“ ve světě textu. Čtení vám dovoluje uchopit myš-
lení jiného člověka, a to na úrovni, ke které v běžné konverza-
ci nedochází, a to ani s lidmi, se kterými se dobře znáte. 

Existuje nespočet knih.2 Jsou knihy o tom, jak číst knihy,3 
i knihy o historii četby.4 Čteme z mnoha různých důvodů – 
kvůli informacím, vzdělání, prožitku. Je to ale všechno? Fran-
couzský autor Flaubert napsal v červnu 1857 v jednom ze 
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svých dopisů toto: „Čteme, abychom žili.“ Ta myšlenka se mi 
velmi líbí. Číst, abych žil, pro mě osobně znamená číst Bibli 
svatou. 

Proč Bibli? 
Od roku 1456 (kdy Johannes Gutenberg dohotovil první vý-
tisk Bible v latině) až dodnes bylo vytištěno a distribuo váno 
nespočetné množství Biblí. Bible nebo nějaká její část dnes 
existuje ve 2 370 jazycích! To znamená, že k ní má přístup více 
než 90 % světové populace. 

Proč vlastně všichni tito lidé čtou Bibli?
Odpověď je jednoduchá. Ti, kdo čtou Bibli, objevili moc 

Písma zachovat duchovní rozměr života, jenž poskytuje po-
koj, sílu a bezpečí. Jeden pozorovatel, nekřesťan, jednou po-
znamenal: „Držíte-li se textu (Bible), nacházíte pokoj. Písmo 
je stálé, neměnné, upřednostňuje nevinnost a čistotu a lze ho 
zkoumat a studovat. Rozumím tomu, proč lidi četba Bible po-
siluje. Tato kniha jim dává jistotu. Bůh, obsažený v této kni-
ze, je na dosah a představuje se zde člověku zcela konkrétním 
způsobem.“5

Zjistil jsem, že čtení Bible nejen probouzí touhu po Bohu, 
ale zároveň tu touhu naplňuje. Je to obojí – jídelní lístek i sa-
motný pokrm. S člověkem to něco udělá. Přibližuje mu to 
Boží myšlení. Zajímá-li tě něco o Bohu, ale přitom se ti zdá, 
že je nepřítomný nebo mlčí, pak zkus číst Bibli nebo si o něm 
promluv s někým, kdo jej zná. Osobně vnímám, že mě to s ním 
sbližuje. 

Co je Bible?
Je to sbírka šedesáti šesti knih a všechny byly napsány před 
rokem 100 n. l. Hebrejská sbírka (třicet devět knih, také zva-
ná Starý zákon) byla ustanovena před rokem 100 n. l. (podle 
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židovského autora Josepha). Sbírka v řečtině (dvacet sedm 
knih, také zvaná Nový zákon) byla kodifikována kolem roku 
200 n. l. (potvrzeno Canonem Muratori), přestože se o několika 
knihách diskutovalo až do roku 400 n. l., kdy byla  kanonizace 
Nového zákona uzavřena. Nejstarší části Bible byly napsány 
před více než 1 500 lety. Proces vzniku a sestavení svaté Bible 
trval skoro 2 000 let. 

Každá kniha v Bibli se od těch ostatních velmi liší. Než ji 
začnete číst, je dobré zvolit si čtivý překlad Bible, stejně tak 
i vhodnou knihu. Některé jsou totiž náročnější na pochopení 
než jiné, ale výběr je na vás.

Pokud držíš Bibli v rukou poprvé, navrhuji otevřít milostné 
básně v knize Píseň písní. Nebo se začti do filozofie knihy Ka-
zatel či moudrých citátů z knihy Přísloví. Možná se pustíš i do 
pojednání o lidském utrpení v knize Jób. Ať už jsi nábožensky 
založený, nebo ne, něco se tě při čtení těchto knih dotkne. 

Pokud již Boha hledáš, začni číst modlitby a písně ve sbír-
ce Žalmů nebo příběh o Ježíšově životě podle Janova evange-
lia. Dále v Bibli najdeš knihy historické, které popisují počátek 
stvoření, právní rámec starověkého Izraele, knihy o nábožen-
ských pokynech, proroctví a moudrosti, čtyři verze Ježíšova 
života, příběhy o založení první křesťanské církve, dopisy ur-
čené sborům prvních křesťanů a apokalyptické vidění v knize 
Zjevení.

Při čtení Bible se drž následujících pěti bodů:6

Biblické učení (teologie)
Informace (historie)
Být pospolu (uctívání a obecenství)
Láska (vyjádření svého vztahu s Bohem – modlitba)
Etika (morální a praktické pokyny jak žít)
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Bible sama vybízí k tomu, aby byla čtena jako Boží slovo, 
a to díky své různorodosti. Zkus se do ní začíst a nevzdávej 
se příliš brzy! Důležitá je vlastní zkušenost i zkušenosti tvých 
přátel, proto výborný způsob, jak začít se čtením Bible, je při-
pojit se ke skupině jiných lidí, kteří se pravidelně setkávají. 
To, co zaujalo tebe nebo čemu rozumíš, může pomoci jiným. 
A naopak v otázkách, které v tobě Bible vyvolá, ti může po-
moci jejich pohled.

„hledej – a nalezneš“
To nejdůležitější, dříve než začneš číst Bibli, je uvědomit si, 
čím tato kniha je a co ti může dát.

Možná to zní zvláštně, ale nelze zcela porozumět tomu, co 
člověk čte, bez jistého chápání souvislostí. Odborníci zabýva-
jící se porozuměním textu vědí, že čím má člověk lepší a roz-
vinutější chápání souvislostí, tím je pravděpodobnější, že si 
z přečteného víc odnese.7 Při čtení Bible je pro co nejlepší po-
rozumění zapotřebí jisté chápání kontextu Bible. Bylo by pro-
to vhodné číst Bibli odpovídajícím způsobem, jako specific-
kou literaturu.

Mnozí autoři knih se snaží předat čtenáři určitý návod, jak 
daný text číst. Pokud máme ke knize přistupovat férově, měli 
bychom si vždy předem uvědomit, jaký útvar budeme číst. 
Dnešní televizní program přece nikdo nečte jako poezii ani 
jako milostný dopis.

Dej Bibli šanci, aby na tebe zapůsobila s mocí, která je v ní 
skryta! K tomu, abys jí mohl porozumět, je třeba při jejím čte-
ní otevřít sebe sama. A až jí porozumíš, budeš schopen také 
posoudit, čemu věřit.

Je dobré podívat se na tuto knihu samotným pohledem 
Bible. Velmi užitečný úryvek pro toho, kdo s Biblí začíná, 
je Pavlův druhý dopis Timoteovi, třetí kapitola, verše 15 
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až 17. To je důležitý text, který se zabývá povahou a úlo-
hou Bible. 

Tato pasáž byla napsána Timoteovi, mladému muži, který 
vedl sborové společenství v Efezu. Pavlovy dva dopisy obsa-
hují pokyny, jak dobře vést komunitu lidí. Druhý dopis píše 
Pavel z římského vězení a naléhavě žádá Timotea, aby ho ješ-
tě před zimním obdobím navštívil (4,21). Měl mu také donést 
knihy (a hlavně pergamen) a plášť (4,13). Nevíme, jestli se 
Timoteovi podařilo navštívit Pavla dříve, než zemřel, ale ten-
to dopis je považován za jeho „poslední svědectví a poslední 
vůli“. 

„Svatá písma znáš už od dětství a v nich je obsažena 
moudrost, jak dosáhnout záchrany vírou v Ježíše  Krista. 
Všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem; poučují nás 
o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního 
života a vychovávají nás k správnému jednání. Tak je potom 
Boží člověk náležitě připraven ve všech směrech konat dobré 
Boží dílo.“8

„Svatá písma“ byl výraz označující za Pavlova života Starý 
zákon, prvních třicet devět knih Bible; část, kterou také uzná-
vají Židé. Není pochyb o tom, že tato slova napsal dříve, než 
byly ke sbírce přidány ostatní spisy, přesto zde Pavel vyjadřuje 
základní pravdy o Bibli. Víme, že tento dopis napsal dříve, než 
byly všechny knihy shromážděny do jednoho svazku. Přesto 
zde vyjadřuje základní přístupy jeho pohledu na Bibli.

Inspirované psaní, inspirované čtení
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení.“9 
Těmito slovy Pavel objasňuje, jak rozpoznat falešné učení. 
Znamená to, že nejen některé části Písma jsou prospěšné k bu-
dování života a víry v Boha, ale celá (uznaná) sbírka, celá Bib-
le je inspirována Bohem, a proto je užitečná k učení.
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Židé a první křesťané chápali řecký výraz theopneustos (in-
spirován Bohem) tak, že Bible má původ v Bohu, nikoli v člo-
věku. 

Stejná myšlenka je velmi výstižně vyjádřena i v druhém do-
pisu Petra, v první kapitole, ve verších 20 a 21: „Toho si buď-
te především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká 
z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyř-
čeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého 
mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Podle těchto veršů byl text Bible inspirován Bohem, ale 
zároveň vyjádřen lidskými slovy (řecké slovo proroctví může 
znamenat jak předvídat, tak předpovídat, může se týkat inspira-
ce  nebo/i proroctví). V Bibli se nám tedy mísí lidskost s bož-
stvím. Lze ji číst na lidské úrovni a bude to dávat jistý smysl. 
Pokud však budeme číst Bibli jako dílo lidské a zároveň bož-
ské, pouze tehdy dokážeme vnímat její pravý význam. Teprve 
pak si můžeme být jisti, že ji čteme správně.

Pavlův dopis Timoteovi klade také důraz na poslání  Bib le. 
Jelikož je Bohem inspirovaná, je (v důsledku toho) dobrá 
k učení, k usvědčování, nápravě a k výchově. Její autorita jako 
Bohem inspirovaného slova je zárukou toho, že jde o knihu 
užitečnou a prospěšnou pro život. 

Bible také uvádí, že Bůh nám zjevuje tajemství skrze Du-
cha svatého, který zkoumá všechno a odhaluje nám „i hlubiny 
Boží“. Říká, že nikdo nezná Boží myšlení kromě Božího Du-
cha.10 Boží Duch a jeho slovo mají specifický úkol – zjevovat 
nám Boží poselství: Duch je nositelem svatého slova a skrze 
slovo odhaluje Boží tajemství. 

„Bohem inspirované“ nejsou jen spisy Starého zákona‚ ale 
také proslovy a dopisy prvních křesťanských vedoucích. Pavel 
se o tom zmiňuje v prvním dopisu do sboru v Korintu.11 Píše 
v něm: „O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moud-
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rost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slo-
vy Ducha“ (verš 13). K tomu, abychom obdrželi a porozuměli 
slovu Božího Ducha, Pavel ještě dodává: „My jsme však nepři-
jali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, 
co nám Bůh daroval“ (verš 12). 

Kromě svatých spisů Starého zákona, určených a uznaných 
během prvního století našeho letopočtu, pěstovali první křes-
ťané tradici někdy zvanou paratheke neboli „přijaté učení“.12 
Studie dokládají, že byla založena na příběhu Kristova živo-
ta a jeho učení, ke kterému byly v průběhu vývoje rané křes-
ťanské církve přikládány různé praktické aplikace.13 Tyto spisy 
Nového zákona se také začaly považovat za svaté a darované 
Duchem svatým.

Tento pohled na Bibli vyjadřuje, že Bible je Bohem inspi-
rované slovo. To také naznačuje, že inspirace není omezena 
pouze na samotné psaní, ale týká se také čtení – oné vnitřní 
komunikace mezi autorovým textem a čtenářem. Jinými slo-
vy, inspirovaní nebyli pouze autoři Bible, ale také její čtená-
ři. Aby porozuměli Božímu slovu, potřebují se nechat ovlivnit 
stejným zdrojem jako autoři. Skrze působení Božího Ducha se 
Bible stává pro každého osobním slovem od Boha, Božím slo-
vem konkrétně k tobě.

Bible uvádí, že jejím jediným zdrojem je Bůh.14 Křesťanští 
pisatelé sedmadvaceti knih Nového zákona neustále odkazují 
na spisy Starého zákona, aby utvrdili pravdivost toho, co sdě-
lují. Také si však uvědomovali, že to, co píší, je inspirováno Bo-
hem.15  

Pochopit vše najednou není jednoduché. Buď však trpě-
livý. Začni číst a dej tomu šanci. Hledej, a nalezneš. Bůh do 
 Bible vložil schopnost vysvětlovat sebe sama, takže čím více 
ji lidé čtou, tím více jí rozumějí. Rozvíjet svou mysl je vzrušu-
jící prožitek. Čtení Bible vzdělává jak fakticky a morálně, tak 
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 esteticky. Je předivným zdrojem pravdy, dobrých zpráv a krá-
sy. Není to něco, co hledáš?

Výchovná část – spasení, víra, život
„Svatá písma … v nichž je obsažena moudrost, jak dosáhnout 
záchrany vírou v Ježíše Krista.“16 Bible je výjimečná v tom, že 
má schopnost vést člověka ke spasení, které přichází skrze 
víru v Ježíše Krista. To je hlavní duchovní poslání Bible. Může-
me být přesvědčeni, že pravdu nelze najít, a přece Bible tvr-
dí, že je v ní obsažena plná pravda potřebná k nalezení Boha 
a navázání vztahu s ním skrze Ježíše Krista.

To v sobě zahrnuje slib i podmínku. Když čteme Bibli, aby-
chom hledali Krista, Boží Duch nám umožní duchovní pocho-
pení textu. Naše duchovní společenství s Bohem se stane tím 
hlavním, oč při četbě Bible jde. Čteme, abychom s ním žili. 

Jak mám číst? 
Z Bible se dovídáme, že: 
–  pochází od Boha a je jeho inspirovaným slovem, které odha-

luje skrytou moudrost; 
– dává moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista;
– vzdělává, vychovává a vybavuje pro dobrý život.

Máš-li pocit, že Bible je něco jako cizí země, pak tím nej-
lepším způsobem, jak ji procestovat, je přečíst si ji sám pro 
sebe.

Zkus si představit, že jsi cestovatel. Přestože existuje mno-
ho dobrých průvodců a příruček, žádné poznatky druhých 
o Bibli nemohou nahradit tvoji vlastní, osobní zkušenost z je-
jího čtení.

Zadruhé, čtení Bible je odlišné od čtení čehokoli jiného. 
Vyžaduje čas k tomu, abychom se zastavili a zkoumali sami 
sebe a to, kde se v životě zrovna nacházíme.


