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Bible

Poznání ve v‰ech oblastech Ïivota dnes narostlo do takové ‰íﬁe, Ïe
kaÏd˘ rok se na svûtû objeví statisíce nov˘ch knih, aby se to v‰e staãilo
zaznamenat. Jenom tak mÛÏeme stále více poznávat, jak pﬁíroda a vûci
kolem nás fungují. Samotné opisování skuteãnosti v‰ak je‰tû nedává
odpovûì na dÛleÏitou otázku: „Proã?“ I kdyÏ tu‰íme, jak funguje napﬁíklad vesmír, je‰tû stále nevíme, PROâ tak funguje. Ani na‰e poznání
svûta neodpovídá na otázku, jak˘ je SMYSL v‰eho (vãetnû na‰eho Ïivota, samozﬁejmû).
Z toho dÛvodu potﬁebujeme zjevení. Tedy nûkoho, kdo by nám ukázal
to, co na‰e smysly ani pﬁístroje nejsou s to odhalit.
Jak˘ je rozdíl mezi tím, kdyÏ nûkdo nûco objeví, nebo naopak zjeví?
To nám pomÛÏe objasnit následující pﬁíklad: Na‰e Zemû obíhá kolem
Slunce a pﬁitom se je‰tû otáãí kolem své osy. To objevili peãliv˘m pozorováním oblohy Galilei a Koperník. Trvalo dlouho, neÏ lidstvo zjistilo
tuto pravdu. Ale nakonec ji pﬁece jen objevilo. Dnes tedy víme, JAK se
tûlesa pohybují. Ale PROâ se tak pohybují a co je uvedlo do pohybu? –
To nevíme. Problém je totiÏ v tom, Ïe nikdo, Ïádn˘ ãlovûk u vzniku
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planetární soustavy nebyl, aby nám o tom mohl podat zprávu. A ani na‰e
smysly a pﬁístroje nám v tomto pﬁípadû nejsou nic platné.
Kdyby se vás nûkdo zeptal: „Na co teì myslí‰?“, nemá Ïádnou moÏnost zjistit, na co skuteãnû myslíte, i kdyby vám po ãástech rozebíral
mozek. Existuje pouze jedin˘ zpÛsob, jak odhalit pravdu o va‰em my‰lení: kdyÏ vy sami ﬁeknete, o ãem pﬁem˘‰líte. Pak toto „slovo“ je sv˘m
zpÛsobem „zjevení“.
Bible. O tom, Ïe tato kniha zaujímá v na‰em svûtû naprosto v˘jimeãné
postavení, svûdãí pﬁinejmen‰ím ta skuteãnost, Ïe je vlastnû ideov˘m
základem, na kterém vyrostlo a stojí to nejlep‰í v kultuﬁe a etice svûta.
Co vÛbec znamená to zvlá‰tní slovo – BIBLE? „Bible“ pochází z ﬁeckého slova „biblia“, které znamená „knihy“, a skuteãnû se skládá z jednotliv˘ch knih, kter˘ch je 66. Vznikly v Ïidovském národû bûhem dlouhého údobí 1600 let. Knihy Bible se dûlí do dvou velk˘ch oddílÛ: na
Star˘ a Nov˘ zákon. Star˘ zákon zaãíná MojÏí‰ovou knihou a její první
vûta odhaluje to, na co bychom pomocí vûdeck˘ch metod nemohli nikdy
pﬁijít: „Na poãátku stvoﬁil BÛh nebe a zemi...“
Tato slova napsal kolem roku 1400 pﬁed Kristem MojÏí‰, muÏ, kter˘
vÛbec v Bibli zaujímá v˘znaãné postavení. S jeho jménem je pﬁedev‰ím
spojeno údobí, v nûmÏ se zaãínal formovat izraelsk˘ národ. V Ïivotû
tohoto nepatrného národního spoleãenství se projevují ojedinûlé rysy. Tak
napﬁíklad v dobû, kdy ostatní národy uctívaly mnoho bohÛ – boha úrody,
moﬁe, podzemí atd. – sly‰íme, jak do svûta proniká zvlá‰tní zvolání:
„Sly‰, Izraeli, Hospodin BÛh ná‰, Hospodin jeden jest...“ (Dt 6,4)
Uprostﬁed Izraele se postupnû objevovali muÏové, kteﬁí nemají
v jin˘ch národech obdoby: proroci. Na scénu vystupovali v dobách velk˘ch dûjinn˘ch krizí, kdy hrozilo jejich národu nebezpeãí. Tvrdili pﬁitom,
Ïe poselství, které lidu sdûlují, nemají sami ze sebe, ale od Boha. „Stalo
se ke mnû slovo Hospodinovo...“ (Jr 1,4), pí‰e prorok Jeremjá‰ kolem
r. 600 pﬁ. Kr. Jejich poselství pak Îidé celá staletí peãlivû chránili, aby ho
mohly ãíst dal‰í a dal‰í generace.
Velk˘ francouzsk˘ matematik, fyzik a myslitel Blaise Pascal napsal:
„Îidé s láskou a vûrnû opatrují knihu, kde MojÏí‰ vyhla‰uje, Ïe budou
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nevdûãní vÛãi Bohu. Oznamuje jim, Ïe je BÛh nakonec rozpt˘lí mezi
v‰echny národy zemû, ale chce, aby jeho slova uchovávali a aby tak byla
na svûdectví proti nim.“
Kter˘ národ by tehdy nûco takového udûlal? Îádn˘. Naopak, napﬁíklad
EgypÈané mûli pﬁísnou cenzuru. Na zdi sv˘ch chrámÛ a pyramid zaznamenávali faraonové jen svá vítûzství, zatímco poráÏky zamlãeli.
Nic takového v‰ak Îidé neudûlali. Nûco jim v tom zabránilo. Knihy
Královské, které jsou souãástí Bible, jsou dûjinami izraelsk˘ch králÛ
a bez jak˘chkoli pﬁíkras zaznamenávají jejich jednání – ãiny dobré i zlé.
Ne‰etﬁí dokonce ani krále Davida ãi ·alomouna. Zprávy o tûchto králích
nejsou legendami o nûjak˘ch svat˘ch. Je to pﬁedev‰ím záznam o Ïivotû
lidí, kteﬁí jsou z masa a krve. I u nich bychom snadno mohli vystopovat
v‰echny lidské nectnosti, stejnû tak ale i kladné rysy – napﬁíklad touhu po
osobní zmûnû nebo lítost, jiÏ projevili nad vlastním nedobr˘m jednáním.
Jak ãteme v dopise ¤ímanÛm: V‰e bylo zapsáno pravdivû – „k na‰emu
pouãení“ (¤ 15,4).
Bible nám odkr˘vá taková tajemství vesmíru a na‰eho bytí, na která
bychom nikdy sami nepﬁi‰li. Tak jako nemáme jinou moÏnost zjistit, kdo
je na‰ím otcem, kromû té, Ïe se to od nûkoho dozvíme (to znamená – buì
se nám sám „pﬁedstaví“ nebo je „oznaãen“), tak i Stvoﬁitel vesmíru se
nám „pﬁedstavil“ prostﬁednictvím pisatelÛ Bible. „Pﬁedstavil se“ nám
a zjevil se v JeÏí‰i Kristu: „On je obraz Boha neviditelného.“ (Ko 1,15)
Bible je zvlá‰tní kniha. Jakoby z jiného svûta. Nûkteﬁí vûdci vûﬁí
v „paleokontakt“, tedy v náv‰tûvu mimozemsk˘ch bytostí na na‰í planetû.
Jinak – podle nich – není moÏné vysvûtlit, jak by se praãlovûk mohl civilizovat a objevit napﬁ. tajemství tavení kovÛ. Îelezná ruda pﬁece nemohla
náhodnû roztát v obyãejném ohni, jestliÏe se bûÏnû taví aÏ pﬁi teplotû
kolem 1500 °C. Tak vysoké teploty nelze na otevﬁeném ohni‰ti docílit.
Paleokontakt to v‰ak ﬁe‰í. Hledá se tedy pro nûj dÛkaz, tzv. „artefakt“. Co
to je? Prostû vûc, která by jasnû nemûla svÛj pÛvod na na‰í planetû – ani
pokud jde o materiál, kter˘ je na svûtû neznám˘, ani co do zpÛsobu zpracování. V této souvislosti mÛÏeme mluvit také o informacích a my‰lenkách, na které by lidé sami nemohli pﬁijít. Je moÏné tedy ﬁíct, Ïe takov˘m
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artefaktem nebeského pÛvodu je také Bible. JiÏ jsme zmínili tvrzení
jejích pisatelÛ, totiÏ Ïe psali z BoÏího popudu. To by v‰ak mohl tvrdit
kdekdo. Jaké jsou pro takovéto tvrzení biblick˘ch pisatelÛ dÛkazy?
Zkusme si je odhalit pﬁímo v Bibli.

Bible mluví o tﬁech vûcech:
O tom, co jiÏ není, o tom, co je‰tû není, a o tom, co se nemûní a je stále
stejné.
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Co jiÏ není?
Bible mluví o národech, mûstech, událostech a lidech, za nimiÏ bychom se dnes museli vydat hluboko do minulosti.
Tak napﬁíklad o mûstû Ur, ve kterém podle Bible Ïil Abraham, ãi o národû ChetitÛ se nezmiÀoval nikdo ze starovûk˘ch, aÈ jiÏ ﬁeck˘ch ãi
ﬁímsk˘ch autorÛ. A právû na tom postavili mnozí kritikové Bible poãátkem minulého století svou argumentaci: „Bible je snÛ‰ka v˘myslÛ a bájí,
které nemají skuteãn˘ historick˘ podklad.“

Kamení promluvilo
Stalo se v‰ak nûco, co nikdo neãekal. Právû v biblick˘ch zemích zaÏilo
skeptické 19. století nejvût‰í archeologické objevy. V roce 1843 Francouz
Paul Emile Botta objevil u vesnice Chorsábád u ﬁeky Eufrates trosky staveb star˘ch tisíce let. Pozdûji se zji‰Èuje, Ïe jsou to pozÛstatky palácÛ
egyptského krále Sargona II., o kterém psal Izajá‰ (Iz 20,1). Tak se zrodilo nové odvûtví vûdy – biblická archeologie.
KdyÏ se v r. 1900 tázali novináﬁi tehdy nejlep‰ího znalce dûjin, berlínského profesora Fridricha Delitzsche, co vedlo lidi z Evropy do té pusté
a nevlídné zemû, ﬁekl: „Na to je jediná odpovûì: Bible.“
V 18. století je‰tû mohli kritikové Bible tvrdit, Ïe MojÏí‰ nemohl nic
napsat, protoÏe v jeho dobû lidé písmo pﬁece neznali. Na konci 19. století
to jiÏ ale tvrdit nemohli. Dnes víme, Ïe lidé ve starovûké Mezopotámii
bûÏnû pouÏívali písmo nejménû 600 let pﬁed dobou MojÏí‰ovou. Písmena
se tvoﬁila pomocí mal˘ch klínkÛ rÛznû sestaven˘ch, ryt˘ch do mûkk˘ch
hlinûn˘ch tabulek, které se pak vysu‰ily, aby ztvrdly.
V letech 1888-1890 Ameriãan nûmeckého pÛvodu H. V. Hilprecht nalezl v Nippuru pﬁes 80 000 takov˘ch tabulek – celou knihovnu.
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Je‰tû koncem 18. století, kdyÏ se první kopie tohoto písma dostaly do
Evropy, prohla‰ovali o nich nûkteﬁí pﬁední angliãtí orientalisté, Ïe jsou to
jen ornamenty, v Ïádném pﬁípadû v‰ak ne písmo. Neuplynulo ani padesát
let, a uãenci nejen dokázali, Ïe je to písmo, ale dokonce ho i rozlu‰tili.
Na jedné z mnoha tisícÛ tabulek nalezen˘ch v Nippuru pﬁeãetli text,
kter˘ obsahoval i jméno mûsta Ur. Byla to senzace. Z hlubin tisíciletí se
najednou vynoﬁuje mûsto, které zaniklo a zmizelo tak dokonale z pamûti
lidstva, Ïe o nûm nebyla zpráva nikde jinde neÏ v Bibli. Proto mohli kritikové Bible tvrdit, Ïe existovalo jen ve fantazii Ïidovsk˘ch pisatelÛ.
V tomto pﬁípadû se v‰ak objevuje první mimobiblick˘ dÛkaz o existenci
mûsta Ur. V letech 1922–34 mûsto – z nûhoÏ pocházel Abraham (Gn
11,31) – objevil a vykopávkami odkryl archeolog Charles Leonard Woolley.
Je jistû mnoho událostí ãi osob, o kter˘ch Bible pí‰e, a pﬁesto se archeologÛm dosud nepodaﬁilo nalézt pro jejich existenci nûjak˘ mimobiblick˘
dÛkaz. V archeologii v‰ak platí teze, Ïe nejsou-li o nûãem písemné doklady, není to je‰tû dÛkaz, Ïe to neexistovalo. Jeden jedin˘ nález mÛÏe totiÏ
naráz rozmetat celou horu pochybností.
âasopis Time nedávno uveﬁejnil shrnutí nûkolika objevÛ z poslední
doby, které v˘raznû potvrdily nárok Bible na historickou vûrohodnost. –
Tak napﬁíklad roku 1979 na‰el izraelsk˘ archeolog Gabriel Barkay v jednom hrobû v Jeruzalémû dva stﬁíbrné svitky z doby asi 600 let pﬁ. Kr. Na
svitcích byl vyryt text ze ãtvrté knihy MojÏí‰ovy. Takto se prokázalo, Ïe
Star˘ zákon byl opisován jiÏ dávno pﬁed tím, neÏ podle kritikÛ mûl b˘t
vÛbec napsán.
Nebo v roce 1990 egyptolog Frank Jurco objevil na jednom luxorském
reliéfu z roku 1207 pﬁ. Kr. nápis oslavující faraonovo vítûzství: „Izrael
byl obrácen v pou‰È...“ Z toho plyne, Ïe Izraelité byli uÏ pﬁed více neÏ
tﬁemi tisíci lety jasnû vyhranûnou národnostní skupinou. – A to nejenom
proto, Ïe to ﬁíká Bible.
V r. 1993 archeologové objevili historick˘ nápis s tûmito slovy:
„... dÛm DavidÛv“ – a – „král Izraele...“ Nápis pochází z 9. století pﬁ.
Kr., tedy z doby, kdy od Davidovy vlády uplynulo teprve sto let. Je to
siln˘ argument pro dÛkaz, Ïe tento v˘znamn˘ král skuteãnû Ïil.
8
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Mohli bychom uvést také objev z r. 1990. Tehdy v Ïidovské ãtvrti starého mûsta v Jeruzalémû vykopali schránku na tûlesné ostatky pocházející z doby Kristovy, na které byl nápis: „Josef, syn Kaifá‰Ûv.“ Takov˘
nález zÛstává jedineãn˘m dÛkazem, Ïe veleknûz Kaifá‰, pﬁedstaven˘
velerady, která vydala JeÏí‰e na smrt, skuteãnû Ïil.
Zmínûné objevy, ale i stovky a tisíce dal‰ích dokládají vûrohodnost
Bible. Je zﬁejmé, Ïe tato kniha mluví o vûcech, které se odehrály na konkrétních místech, v konkrétním historickém ãase, a Ïe popisuje Ïivotní
pﬁíbûhy lidí, kteﬁí Ïili a po tomto svûtû skuteãnû chodili.
Dodejme k tomu, Ïe dÛvûra vûﬁících v Bibli nebyla a není zaloÏena na
tom, co odkryjí v zemi nástroje archeologÛ. Na druhé stranû v‰ak neskr˘vají, Ïe takové dÛkazy, které potvrzují jejich víru v pravdivost Bible,
jsou pro nû potû‰itelné.
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Bible mluví o vûcech,
které je‰tû nejsou
Pﬁedpovûdût pravdivû události, které teprve mají pﬁijít, je tûÏké, ukazuje se, Ïe pro lidi dokonce nemoÏné. V roce 1889 se Ameriãan Edward
Bellamy pokusil popsat svou vidinu svûta roku 1990 následovnû:
Technika bude tak vyspûlá, Ïe telefonem se bude pro zájemce vysílat
i hudba. Za de‰tû se nad chodníky ve mûstech vypnou ochranné stﬁí‰ky.
V dopravû se vyskytnou váÏné problémy. Jízda koãáry bude muset b˘t
omezena, protoÏe ulice mûst by byly zcela zavaleny koÀsk˘m trusem. Na
druhé stranû – sliboval – zloãinnost úplnû vymizí a vûznice budou zru‰eny jiÏ v roce 1950. To nejlep‰í si nechal na závûr: Vládnout bude jedna
svûtová vláda, která pﬁinese v‰em obyvatelÛm planety ‰tûstí a blahobyt.
Neschopnost pﬁedvídat budoucnost pramení i z té skuteãnosti, Ïe nechápeme a nerozumíme ani v‰emu v pﬁítomnosti. Nevíme, co vlastnû je
v na‰í pﬁítomnosti dÛleÏité do té míry, Ïe by to mohlo zásadnû ovlivnit
budoucí události ãi zpÛsob Ïivota.
To byl sv˘m zpÛsobem i pﬁípad Bellamyho. Svou vizi budoucnosti, ve
které mûsta budou ohroÏena mnoÏstvím koÀského hnoje, psal právû v dobû, kdy jiÏ po dva roky ru‰il obyvatele nûmeckého mûsta Mannheimu
rachot motorové tﬁíkolky Carla Benze. Nûãemu takovému nepﬁikládali
v‰ak souãasníci Ïádn˘ v˘znam; proto to ani nezahrnuli do sv˘ch prognóz
o budoucnosti.
MoÏnosti vûdy a techniky si koncem minulého století nedokázal
Bellamy je‰tû pﬁedstavit. Jejich úÏasn˘ rozvoj nakonec také pﬁekonal ve‰keré fantazijní pﬁedstavy ãlovûka 19. století.
Futurolog Alvin Toffler ve své známé knize „·ok z budoucnosti“
z roku 1970 naopak moÏnosti ãlovûka znaãnû pﬁecenil. Pﬁedpovídal totiÏ, Ïe je‰tû pﬁed rokem 2000 dojde ke kolonizaci moﬁí a Ïe vzniknou
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podmoﬁská mûsta. Tak se údajnû dostane nevídaného bohatství i národÛm dosud chud˘m. Podle téhoÏ autora jsme ov‰em také jiÏ dávno mûli
b˘t schopni v˘raznû ovlivÀovat poãasí. Ono známé „...poruãíme vûtru,
de‰ti...“ se mûlo uskuteãnit pﬁed rokem 2000.
To je jenom mal˘ pﬁíklad neschopnosti ãlovûka pﬁedpovídat budoucnost. A právû tato neschopnost lidské mysli vidût do budoucna je
v˘znamn˘m dÛkazem, Ïe Bible není jen pouh˘ v˘tvor lidského úsilí, ale
Ïe její pisatelé byli pod vlivem BoÏího pÛsobení.
V Bibli jsou mnohé prorocké pﬁedpovûdi t˘kající se mûst, národÛ i celého svûta. Dnes máme tu pﬁednost pﬁed souãasníky prorokÛ, Ïe mÛÏeme
posoudit, zda se jejich pﬁedpovûdi splnily, ãi nikoli. Podívejme se blíÏe na
dvû v˘znamná mûsta starovûku, o kter˘ch byla vyﬁãena prorocká slova:
na Babylon a T˘r.

Proroctví o Babylonu
Na území dne‰ního Iráku, asi 70 km od Bagdádu na ﬁece Eufrat, se
pﬁed 2600 lety rozkládalo nejvût‰í mûsto starovûku a zároveÀ nejvût‰í
mûsto obehnané hradbami, jaké kdy lidská ruka postavila. – Babylon.
Obvod hradeb, které byly vystavûny nejménû ve tﬁech ﬁadách, dosahoval
80 km. Hradební zdivo ‰iroké 8 metrÛ se tyãilo do v˘‰e 24 metrÛ.
Nejvût‰ího rozmachu dosáhlo mûsto i celá babylonská ﬁí‰e za vlády
Nebúkadnesara II. v letech 605-562 pﬁ. Kr. Tehdy mûlo mûsto také nádherné zahrady, které pokr˘valy i stﬁechy domÛ. – To byly známé „visuté
zahrady Semiramidiny“. Babylon mûl také ‰iroké a rovné ulice se zástavbou tﬁí aÏ ãtyﬁpatrov˘ch domÛ. Ve mûstû Ïilo v té dobû asi dva miliony
obyvatel.
Velkolepou nádheru a okázalost starovûkého Babylona v˘stiÏnû dokumentují Nebúkadnesarova slova: „Babylone, potûcho oãí m˘ch, kéÏ trvá‰
na vûky...“ Své pﬁání pak nechal slavn˘ vládce vyr˘t do cihel, aby se
skvûlo na zdech krásn˘ch staveb. JestliÏe si Nebúkadnesar podrobil tak
mocného protivníka, jak˘m byla v té dobû As˘rie (pﬁiãemÏ mu padlo
za obûÈ i Judské království; z Jeruzaléma pﬁitom odvedl ãást ÎidÛ jako
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zajatce), souãasníkÛm se mohlo zdát, Ïe Babylon bude skuteãnû stát na
vûãné ãasy, a nikdy jinak.
JenomÏe právû v dobû, kdy se Babylon skvûl na vrcholu své slávy, zaznívá slovo proroka Izajá‰e: „Babylon, skvost mezi královstvími, py‰ná
okrasa KaldejcÛ, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem...“
(Iz 13,19)
Dnes musíme uznat, Ïe toto proroctví se naplnilo. Babylonská ﬁí‰e se
rozpadla pod náporem vojsk Médo-Per‰anÛ, a i kdyÏ zde Babylon je‰tû
stál a Alexandr Makedonsk˘ ho chtûl uãinit hlavním mûstem své ﬁí‰e,
pﬁesto sly‰íme, co prorok ﬁekl. Nic takového se nestane. A pﬁedpovûì se
splnila. Alexandr umírá, jeho ﬁí‰e se rozdûluje mezi jeho ãtyﬁi generály –
a Seleukos, jeden z nich, jiÏ pouÏívá kamene z rozpadajícího se Babylona
na stavbu svého vlastního mûsta na ﬁece Tigridu. Bûhem staletí se trosky
Babylona staly jen mlãící, hrozivou a tajemnou kulisou – nûmou, a pﬁece
zvûstující poselství o pravdivosti prorockého slova: „...V jeho palácích
budou v˘t hyeny a v chrámech rozko‰e ‰akalové... UÏ nikdy nebude osídlen, nebude obydlen po v‰echna pokolení...“ (Iz 13,20-22)
Nakonec tuny písku naváté za staletí pou‰tními vûtry zakryly ruiny Babylona tak dokonale, Ïe se témûﬁ zapomnûlo, kde vlastnû stál. KdyÏ sem
roku 1899 pﬁi‰el nûmeck˘ archeolog Robert Koldewey, aby se pokusil
vykopat Babylon, jen malá vesniãka pﬁipomínala, Ïe se zde pﬁed 25 staletími tyãilo nejvût‰í mûsto svûta.
Koldewey zde zÛstal témûﬁ 20 let. Se stovkami dûlníkÛ se prokopal kolem zbytkÛ hradeb aÏ do hloubky 24 metrÛ. Pﬁi namáhavé práci byly
odvezeny tisíce kubíkÛ zeminy. Ruiny hradebních zdí se zde dnes tyãí jako svûdectví o velikosti Babylona, ale pﬁedev‰ím jako mocn˘ dÛkaz
o pravdivosti biblick˘ch proroctví.

Proroctví o T˘ru
Féniãané, národ tvrd˘ch a krut˘ch váleãníkÛ, moﬁeplavcÛ a obchodníkÛ,
vyplouval ke sv˘m v˘bojÛm z mohutného mûsta T˘ru. Mûsto se nacházelo
na v˘chodním pobﬁeÏí Stﬁedozemního moﬁe, na území dne‰ního Libanonu.
12
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T˘r‰tí obchodníci zaloÏili své obchodní stanice dokonce aÏ ve ·panûlsku
a Británii. Mezi nejznámûj‰í patﬁí ov‰em Kartágo, zaloÏené v 8. století pﬁ.
Kr. na území dne‰ní severní Afriky.
T˘ﬁané po urãitou dobu udrÏovali pﬁátelské styky i s Izraelci, pracovali
dokonce také na stavbû ·alomounova chrámu (1 Kr 7,13; 40,45). Pozdûji
v‰ak vzájemn˘ch kontaktÛ ub˘valo a T˘ﬁané nakonec Izraelce pﬁepadávali na loupeÏn˘ch v˘pravách a zajatce prodávali do otroctví.
V té dobû zaznûlo prorocké slovo proti T˘ru: „Proto praví Panovník
Hospodin toto: Jsem proti tobû, T˘re, pﬁivedu na tebe mnohé pronárody,
zniãí hradby T˘ru, zboﬁí jeho vûÏe, rozmetají tvé skvûlé domy, tvé kamení,
dﬁíví i prach svrhnou do vod... Uãiním tû holou skálou, kde se su‰í sítû...“
(Ez 26,3-5.12)
Brzy na to zaútoãili na mûsto BabyloÀané, trvalo jim v‰ak 13 let, neÏ
ho dobyli. Poté T˘ﬁané postavili nov˘ T˘r na skalnatém ostrovû nedaleko
pobﬁeÏí. Trosky starého T˘ru zatím ãekaly na naplnûní druhé ãásti proroctví: „... tvé kamení i prach vmetou do moﬁe...“
BûÏela léta a nic se nedûlo, trosky mûsta zÛstávaly na svém místû.
Ubûhlo sto let. Splní se vÛbec proroctví? Ano, splnilo se. Ubûhlo 230 let,
neÏ se zde r. 332 pﬁ. Kr. objevil pﬁi svém bleskovém taÏení pﬁední Asií
Alexandr Velik˘. Aby mohl dob˘t nov˘ T˘r na ostrovû, nechal navr‰it
cestu, která by pﬁeklenula úzkou moﬁskou úÏinu. Právû k tomu pouÏili
jeho vojáci trosek starého T˘ru. Takto se zároveÀ splnilo prorocké slovo:
„... tvé kamení i prach vmetou do moﬁe.“
Vzhledem k tomu, Ïe ãlovûk není schopen znát budoucnost, jsou splnûná proroctví Bible nejpﬁesvûdãivûj‰ím dÛkazem o jejím zcela v˘jimeãném postavení. Také tato skuteãnost mÛÏe podpoﬁit na‰e rozhodnutí
uznat za pravdivé tvrzení biblick˘ch pisatelÛ – Ïe psali pod pÛsobením
BoÏího Ducha: „Toho si buìte pﬁedev‰ím vûdomi, Ïe Ïádné proroctví
v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skuteãnosti. Nikdy totiÏ nebylo
vyﬁãeno proroctví z lidské vÛle, n˘brÏ z popudu Ducha svatého mluvili
lidé, poslaní od Boha“ (2 Pt 1,20.21).
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Bible mluví o Bohu a o ãlovûku
„V‰e plyne,“ povzdechl si filozof Hérakleitos z Efezu jiÏ pﬁed 2500
léty. Zmûna je základním jevem v dûní svûta. Jakkoli tento fakt dokáÏe
mnohé lidi zneklidnit – aby pak také hledali to, co je stálé a nemûnné –
Bible ﬁíká, Ïe jen BÛh se nemûní, Ïe on jedin˘ je stál˘ ve svém milosrdenství, trpûlivosti a lásce k ãlovûku.
Nûkomu se mÛÏe zdát tûÏké uvûﬁit tomu, co Bible mluví o Bohu. Zkusme se proto seznámit s tím, co Bible pí‰e o ãlovûku. Toho bychom pﬁece
mûli znát lépe...
Jak˘ je tedy ãlovûk? Je ve své podstatû dobr˘, nebo ‰patn˘?
KﬁesÈané vÏdy vyznávali, Ïe ãlovûk je bytost padlá, naru‰ená pﬁímo ve
své podstatû. Vycházeli z JeÏí‰ov˘ch slov: „Ze srdce vycházejí ‰patné
my‰lenky, vraÏdy, cizoloÏství, loupeÏe...“ (Mt 15,19) RovnûÏ Pavel nekompromisnû pí‰e: „V‰ichni zhﬁe‰ili...“ (¤ 3,23) Podobnû tomu vûﬁil
Augustin i reformátoﬁi. Ani oni nemûli velkou dÛvûru v pﬁirozenou dobrotu ãlovûka. Vûﬁili, Ïe zlo není jen nûco pﬁechodného, ale Ïe je v kaÏdém
z nás.
Pak pﬁi‰li osvícenci, kteﬁí byli pﬁesvûdãeni, Ïe po období (jak ﬁíkali)
náboÏenského tmáﬁství nastává vûk vlády rozumu, kter˘ v‰em pﬁinese
‰tûstí a blahobyt. Prohlásili, Ïe ãlovûk je v podstatû dobr˘, Ïe ho mohou
zkazit jen okolnosti.
V˘znamn˘ osvícensk˘ filozof Jean Jacques Rousseau rozvádí tyto
my‰lenky v románu „Emil“. Zde propaguje návrat k pﬁírodû: Je potﬁebné
dát dítûti volnost v pﬁirozen˘ch projevech, stranou spoleãnosti, aby ho
nemohla zkazit svou nezdravou morálkou, licomûrností, pﬁetváﬁkou... –
Tak se tehdy pﬁem˘‰lelo, taková byla doba – plná romantick˘ch pﬁedstav
o „nezkaÏeném divochovi, dítûti pﬁírody“, které Ïije svÛj Ïivot v pﬁirozené
mravnosti na krásn˘ch ostrovech Tichomoﬁí.
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Dnes by takové my‰lenky zastával asi jen málokdo. Îádn˘ stát, Ïádní
rodiãe nespoléhají na pﬁirozenou dobrotu ãlovûka. Naopak – jiÏ od dob
Komenského se prosazuje opaãn˘ názor zdÛrazÀující v˘chovu dítûte od
raného vûku. Mnozí právû ve v˘chovû a vzdûlání vidûli cestu k vym˘cení
zla v ãlovûku, které povaÏovali za jakési zbytky zvíﬁecích pudÛ z dob jeho primitivního jeskynního Ïivota.
Dvacáté století aÏ pﬁíli‰ bezohlednû rozmetalo v‰echny tyto pﬁedstavy
o ãlovûku. Dvû svûtové války a nárÛst v‰ech forem zloãinnosti v posledních desetiletích na‰eho pohnutého století znovu plnû potvrdily správnost
biblického pohledu na ãlovûka jako na bytost naru‰enou ve své nejhlub‰í
podstatû. V ãlovûku jsou skryty destruktivní síly. Nûkdy se zdá, jako by
byly jiÏ potlaãeny, vzápûtí se v‰ak vynoﬁí na povrch, aby strhávaly miliony do stra‰livého víru utrpení a zkázy. Pak ta Gorkého známá vûta –
„âlovûk, to zní hrdû!“ – se jeví témûﬁ jako ironie.
Dnes máme moÏnost kaÏd˘ sám posoudit, které my‰lenky byly správné. Zda pﬁedstavy o vytvoﬁení rovnostáﬁské spoleãnosti, kde peníze ztratí
smysl a kaÏd˘ si bude ukáznûnû a odpovûdnû brát vûci ze spoleãného
vlastnictví podle potﬁeby, nebo vize apo‰tola Pavla napsaná pﬁed devatenácti sty lety: „Vûz, Ïe v posledních dnech [svûta] nastanou zlé ãasy. Lidé
budou sobeãtí, chamtiví, nebudou poslouchat rodiãe, budou nevdûãní, pomlouvaãní, bezboÏní, hrubí, lhostejní k dobrému a bez lásky...“
(2 Tm 3,1-5)
Bûhem dûjin mûli lidé na ãlovûka rÛzné názory. âas ukázal, Ïe pravdiv˘ pohled na nás jako lidi obsahuje Bible jiÏ nûkolik tisíciletí. A tak ãlovûk sám je nelib˘m dÛkazem pravdivosti Bible. JestliÏe mluví pravdu
O âLOVùKU, stejnû tak mÛÏeme s dÛvûrou pﬁijmout i to, co mluví
k nám lidem – O BOHU.
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