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- 1 PŘEDMLUVA

Milí přátelé!
Vy neznáte Moniku? Je to - od knížky - ”Mše-pro mé?” - pří
telkyně mého synovce Martina« V zastoupení mnoha kritických
křestanů mé v dopisech "provrtávají” svými otázkami o bibli,
která jo pro většinu ’’knihou se sedmi pečetěmi”.

Proč právě ’’Bible - pro mě?”
Prostě se už nechci smířit s tím, aby ’’kniha knih” byla ,
něco, co je určeno jen specialistům. Dlouho jsem se marně shá
něl po všeobecně srozumitelném úvodu, ýcterý by vycházel z námi
tek a těžkostí kritické generace. Nyní se tedy pokouším odpově
dět na Moničiny a Martinovy otázky sám. Odvahu mi k tomu dodal
živý ohlas na knížku ”Mše - pro mě?”, která během dvou let vy
šla sedmkrát.

Pro tuto knížku mám ještě hlubší důvod. Jo to až bída, že
pro mnohé, a nejen mladé lidí, hledající smysl života, vychází
bible jako ukazatel cesty naprázdno, protože přístup k ní je
uzavřen. /Nevedlo se Vám podobně?/ Sám jsem zabýváním se Pís
mem svátým získal orientaci a^osvobození - skrze Boha, který
’’dopřál volnosti mým nohám” /Ž 31?9/« Stále znovu se pni potvr
zuje to, co vyznává židovský žalmista; ”S tebou proběhnu i ne
přátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu” ,/Ž 18,30/.
Chápete, že nemohu mlčet o tom, co jsem sám zažil?

Přitom si ovšem nenamlouvám, že Varn mohu dát pro bibli
návod k použití ’’snadno a rychle”. To by bylo sotva možné. Pro
tože s biblí jo tomu podobné jako s moderním uměleckým dílem.
Pozoruji-li je a nenacházím přístup, může to být tím, že umělec
své poselství popř. smysl díla znázornil jakoby uzamčený. Musím
si tedy od autore v jistém smyslu donést klíč. Anebo je příčina
ve mne, že nenalézám přístup; neznalosti, zábrany, předsudky,
které se ve mně postupně nahromadily. Přeneseno na bibli to
znamená, že přístup nenacházím jen přes druhé, např. nějakým
’’poučením”, ale také, a to především, trpělivým odbouráváním
vlastních překážek.

Mám naději, že pro mnoho hledajících se stane jistotou,
co dávno před naší dobou hlásal jeden věřící, když prorocky
promluvil:
”Pro slitování a milosrdenství našeho Boha
navštíví nás Světlo vycházející z výsosti,
aby se zjevilo tem, kdo jsou ve tmě a stínu smrti,
a uvedlo naše kroky na cestu pokoje” /Lk 1,78n/.

Váš Gerhard Debbrecht
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I.

"D ě s n ě

NESNÁZE

stará

1. dopis

S

BIBLI

historie"

1. prosince

Milý strýčku Gerde!
Je to legrační. Nejsi sice vůbec tak moc strýčkovský, ale
od našeho posledního dopisování uplynulo tolik času, že ses mi
už-trochu odcizil.

Proto se p? tak dlouhé dobé zas jednou hlásím. Naše učitel
ka náboženství, ta ošklivá malá bestie, mé rozsekala napadrt.
Tehdy jsem to na vyučování pěkné schytal, protože mě ta zbožná
tetka úplně vynervovala. Ale uvidíme, snad náš ’’rozhovor” dám
ještě dohromady.
Ona: ’’Bible - to je evangelium, ’radostné poselství’, je
to velopíseň nekonečné lásce slitovávajícího se Boha k lidem,
jsou to vzrušující dějiny Boha s lidmi ...” /Přitom nadšeně ci
ví svými elegantně zabarvenými skly, jak’’ by chtěla na všechny
strany rozdávat hubičky. To mi nějak vždycky zdvihne mandle!/

Jás "To tak úplně neberu. Za prvé bible, nebo alespoň to,
co jsme z ní žatím měli, je vysloveně nudná. A mimoto je přece
dobrých 2000 let stará nebo ještě starší. Taková šunka mi nic
nedává. ”
Onas "Z tvých nekvalifikovaných slov /- musí se člověk
vždycky hájit cizími slovy? -/ je vidět, že jsi se zatím o bibli
příliš nestaral."
Já: "To je pravda - protože nemám ani chuť zabývat se vče
rejšími věcmi, které se dají pochopit jen s pomocí deseti dal
ších knih."

Ona: "A co řekneš tomu, žč bible je nejvíce čtená kniha
na světě?!"
Já: "To je snad vtip. Myslím si, že kdo jako křesťan na se
be dbá, má také někde bibli, i když třeba na půdě. Ale četl ji
asi málokdo. A z^těch, kdo ji četli, asi sotva někdo podle ní
žil. Když se například dívám na naši milou farní obec, z toho
’radostného poselství’ ještě moc nepostřehla."

'Ona: "To záleží asi na každém jednotlivci. Proč vždycky ti
druzí! Ty umíš jen kritizovat, místo abys jednou sám pomohl ně
čemu pozitivnímu."

Já: "Vždycky, když nevíte^jak dál, stáváte se osobní."
/Tady Se raději odmlčím, protože další průběh nabyl moc potěši
telný. /

- 3 Teď se To tedy ptám: Musí se ta děsné stará historie ještě
stále znovu vytahovat? Od mateřské školky x-krát slyšená, v
kostele - tam ji už nikdo neposlouchá, při náboženství,až
k zvracení ...

Uznávám, že bychom bez bible věděli málo o Bohu a 0 Ježíši,
ale musíme na ní tak rajtovat, jak na staré herce?
A ještě něco: Když jsem se vrátil ze školy domů rozmrželý
a ulovil jsem své zlosti v rodině, dobře jsem siv~ navzdory
jejich ’’utěšování” - všiml, že mě asi přece považují za kacíře.
Probůh, je snad bible nějaká posvátná kráva, která nesmí jít
na porážku?

Teď ještě chybí, abys mě také považoval za beznadějný pří
pad, ale neberu zpátky nic z toho, co jsem napsal. Tak, .ted
jsem si krásně ulehčil. Odepíšeš mi brzy?
Tvůj synovec Martin

’’Zatarasený

2. dopis

přístup

k

bibli”
4. prosince

Milý Martine!
Toho ’’strýčka” odmítám komentovat, ale Tvůj dopis mi zamo
tal hlavu. Je to vlastně k pláči, že většina křestanů neví, co
si počít s biblí. Je to ’’kniha se sedmi pečetěmi”, říkají,
a tak mají alibi, aby si ’’knihu knih” drželi od těla.

Na druhé straně máš jistě pravdu: I lidé dobré vůle to ma
jí dnes těžké, aby našli přístup k bibli. V. jednom však s Tebou
nesouhlasím: Jen proto, že je nějaká kniha hodně stará, nemá
už žádným význam? Vezmi si jen Desatero přikázání, ze kterých je
i dnes většina podkladem zákonů. Myslím si, že je jedno, jak je
nějaká kniha sLrá, je ’’vyřízená” teprve tehdy, ztrácí-li spoje
ní s lidským životem. A tady je právě ten zakopaný pes: bible
má - o tom jsem stoprocentně přesvědčen - právě v naší době
obrovský, životně důležitý význam. Má se to s ní jako se zámkem
k trezoru: kd^ž znáš správnou kombinaci čísel, sotva se ti podaří hu otevřít. Podobně většina lidí, která se chce zabývat
biblí, rezignuje, protože k ní nemá vhodný klíč.
Ano, a tudy jsem právě v úzkých: Takový klíč Ti jednou vě
tou, ale ani jedním dopisem nemohu dát do ruky. Také se před
tímto ’’zámkem” /abychom zůstali u našeho obrazu/ během času na
vršilo mnoho překážek, které musíme nejprve odstranit. Co mám
tedy dělat? Na jedné^straně jo Tvůj zájem o bibli nadmíru důle
žitý. Na druhé straně prostě nemá čas se zo.se hodiny mořit
s psaním dopisů, a před vánocemi už vůbec ne! Nechám rozhodnutí
otevřené a odesílám tento dopis - s nadějí, že pochopíš mé
rozpaky.

Srdcčne-Tvůj ’’strýček” Gerd
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-

upečený

z

hliny?”

3. dopis

7. prosince

Milý Gerde,
Tvůj dopis nebyl právě povzbuzující. hle nepovolím. Ty jsi
pěkný učitel náboženství? na jedné straně zdůrazňuješ, že bible
je dneska tak ’’strašně důležitá”, což bys mi ale musel dokázat.
A zároveň mu necháš s mými problémy na holičkách - to je tedy
fér!

Ostatnú - před několika dny jsem mluvil s Monikou na téma
bible a ona zabrala jako ryba na udici. Krásně uvízla v jedné
diskusi, když ji ostatní jakožto ”v církvi angažovanou” chytili
na stvoření: Stvoření světa v šesti dnech, měsíc a hvězdy upev
něné na nebi - vědecky neudržitelné; Adam upečený z hlíny, Eva
udělaná z jeho žebra: učiněný nesmysl; rození dětí a smrt za ukradené jablko: slaboduchost.
A Monika? Myslí si o bibli přibližně to, co já, ale v této
ošklivé debatě nechtěla prostu ustoupit. A proto oponovala: To
jo přece míněno symbolicky. Pak se jí ale ostatní licoměrné ze
ptali, jak se ty symboly mají chápat a Monika zhasla.
Musím říci: V takové kruhové diskusi bych i já vypadal
pěkně staromódne. Co bych tu měl uvést, než že je to opravdu
nesmysl. A pak bych určitě zcela chladnokrevně tvrdili, jak mo
hu věřit takovému nesmyslu jako je stvoření světa. Člověče, připadám^si se svou včerejší vírou opravdu bezmocně a Ty nás chceš
skutečně nechat ve štychu?

At se Tvé tvrdé srdce odhodlá! Čekáme na odpověď,
Martin a Monika

Dokumenty

lidské

4. dopis

minulosti
10. prosince

Ahoj, Moniko a Martine.
Takhle dostanete do obrátek i nejunavenějšího teologa.
Tak dobře - co nejstručněji zaujímám stanovisko k diskusi
o stvoření.

Jejprve, nemusíte si nechat vzít vítr z plachet, protože ti
velcí kritikové bible ji zpravidla nečetli nikterak přesně,
jestli vůbec. Ano, a pák tvrdí takové věci jako ’’rození dětí a
smrt jako^trest^za ukradené Jablko”. Měli byste jim klidně dát
na srozuměnou, že p -mlouvají něco, co vůbec neznají, a tomu se
říká mít předsudky!

Když si to místo vyhledáte - v první knize bible /Genesis/,
3» kapitola, verš 16-19 /Gn 3?16-19/ - pak si rychle povšimnete,

- 5 že ze souvislosti vyplývá poněkud jiný smysl. Ženo., která chce
být jako Bůh, tedy na není nezávislá, pocítí bez něj svou přiro
zenou závislost? ’’dychtí po muži”, i když jí připravuje těho
tenstvím bolest a trápení a vládne nad ní - nejen v tehdejší
dobe. Muž, který chce svůj život vzít samovládně do rukou
a proto vyp )vídá své společenství s .Bohem, pozoruje, že je bez
ochrany vydán přírodě a jejím silám. Smrt patří /verš 19/
k břemeni lidského života, ale v této souvislosti^se nejeví
jako trest za touhu člověka po samovládě, ale spíše jako ’’vy
svobození” po svízelném životě.

Mimochodem, nikde v bibli není nic o nějakém jablku. Jaké
’’plody ze stromů” /Gn 3,2/ jsou míněny, není podstatné, proto
že nejde o zakázané ovoce, ale^o "neposlušnost”, tzn. nakonec
zradu na přátelství s Bohem /přestoupení zákona lásky/.
Všimni si, že u plodů jde o obraz. Tím je zároveň vyjádře
no něco, co je pro většinu naprosto nové? Bible nespadla s nebe,
ani nebyla napsána lidmi podle Božího diktátu. /Tak nějak re
na svůj korán dívají muslimové/. Spíše různí lidé udělali zku
šenost s Bohem a tuto zkušenost pak sepsali v lidských obra
zech a způsobu myšlení své doby. Proto dnes odborníci nazývají
biblické spisy ’’Boží slovo v lidském slově”. Ä to už člověk
musí být opravdu naivní, aby považoval představu starého Orien
tu o světě /slunce umístěné na nebeské klenbě atd./ nebo na
šest dní rozvrženou dobu stvoření za Boží zjevení.
Také často velmi krásná a hluboká obrazná slova jsou při
rozeně s účastí lidské výpovědi. Tak autor vyprávění o stvoře
ní Gn 2,4~25 určitě nevěděl, jak vznikl člověk. Ale jedno znal?
Člověk pochází z latky> ZQ
jSoU všechny věci v přírodě
/jméno Adam znamená "muž ze země”/. Takovým způsobem se došlo
k^působivému obrazu o člověku vytvořeném "ze země”, kterému
Bůh "vděčil” život.

Podobně je tomu i se vznikem ženy z mužova "žebra”. He
brejské slovo pro "muže" je íš, pro "ženu” iššá /"z muže"/. Co
bylo více nasnadě než obrazem o žebru opsat tehdejší závislost
ženy na muži, ale také její blízkost mužovu srdci? "Proto opus
tí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě ..." /Gn 2,24/.

Krátký si^ysl dlouhého^psaní? Bibli musíme - k údivu mnoha
zoožných trestánu - především považovat za "dílo lidské".
K'tomU'Se hodí ještě další vědecký poznatek? Bible není v žád
ném případě jednolité dílo, ale sbírka spisů různých autorů,
tak říkajíc malá knihovna knih, které vznikaly v období více
než 1000 let. Přikládám seznam jednotlivých spisů a jejich
zkratek, abyste měli lepší přehled. Stačí to prozatím?
Srdečně - Váš Gerd

- 6 -

BIBLICKÉ

KNIHY

A

S t a r ý
zákon
/ 5 knih Mojžíšových»/
A
Gn
1. - Genezis
Ex
2. - Exodus
Lv
3- “ Levitikus
Nm
4» “ Numeri
Dt
5 o - Deuteronomium

Joz
Sd
Rt
1 Sam
2 Sam
1 Král
2 Král
1 Kron
2 Kron
Ezd
Neh

Jozue
Soudců
Rut
1 o Samuelova
2. Samuelova
1» Královská
2. Královská
1. Kronik
2. Kronik
Ezdráš
Nehemiáš

Tob
Jdt
Est
1 Mak
2 Mak

Tobiáš
Judit
Ester
1. Makabejská
2O Makabejská

B

Job v
Žl, Ž
Př
Kaz
Pis
Mdr
Sir

Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Moudrost
Sirachovec

C

Iz
Jer
Pláč
Bar
Ez
Dan

Izaiáš
Jeremiáš
Pláč, Nářky
Baruch
Ezechiel
Daniel

Oz
JI

Ozeáš
Joel

JEJICH

ZKRATKY

Am
Abd
Jon
Mich
Nah
Hab
Sof
Ag
Zach
Mal

Amos
Abdiáš
Jonáš
Michcáš
Nahum
Habakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zacharias
Malachiáš

N o v ý
A
Mt
Mk
Lk
Jan

zákon
Matouš
Marek
Lukáš
Jan

B

Sk

Skutky

Řím
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Flp
Kol
1 Sol
2 Sol
1 Tim
2 Tim
Tit
Flm
Žid

Římanům
1. Korintanům
2. Koriníanům
Galatanům
Efesanům
Filipanům
Kolosenům
1. Soluňanům
2o Soluňanům
1. fimotejovi
2. Timotejovi
Titovi
Filemonovi
Židům

Jak
1 Pe tr
2 Petr
1 Jan
2 Jan
3 Jan
Jud

Jakubův
1. Po trův
2. Pe trův
1. Janův
2. Janův
3o Janův
Judiiv

C ' Zjevení Janovo
Ve Starém^i^Novém zákoně jsou knihy seskupeny do tří souborůs A. převážná vyprávěcí, B. převážně poučující, Co převážně
prorocké.

Ekumenický překlad bible se poněkud liší v názvech někte
rých knih. Zkratky v něm používané jsou maximálně úsporné,
ale pro běžné čtenáře méně výhodné.
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II.

LIDSKÉ

”S p a d 1 a
5. dopis

SLOVO

prosto

s

nebe?”
14. prosince

Milý Gerde,
překonal jsi skutečno sám sobe; Nebyli jsme si tak jisti,
že od Tebe dostaneme odpověď a žes ji poslal dokonce poštou,
to si od Tebe opravdu cením /Monika také/« Zároveň bych Tě ale
nejraději přepadl novými deseti otázkami ke stvoření, např.:
Není tam plno rozporů? Nebo: Co to znamená, že člověk je Boží
obraz?

Ale důležitější je pro mě něco jiného: Včera jsem mělv
první diskusi se svědky Jehovovými a ta mě straší ještě teď.
Byl jsem sám doma a poslouchal muziku, když zazvonilo. Za dveř
mi stáli dva muži asi tak ve Tvém usedlém věku a jeden: se rov
nou zeptal, zdali mám bibli. Musel jsem se asi tvářit, jako by
mi uletěly včely, protože mi s úsměvem vysvětlil, že nejsou
žádní obchodní agenti, ale členové náboženského společenství,
které bibli bere velice vážně. Dřív se snad jmenovali ”Vážní
badatelé bible77 nebo tak nějak.. A než jsem mohl chytit dech,
udělali mi přednášku o špatnosti našeho světa a pověře v dneš
ním křesťanství, o tom, jak Jehova už od Adama a Evy chce lidi
dovést do svého království ... To mě popíchlo: Zeptal jsem se,
jestli opravdu věří, že Bůh jako chirurg vyřízl Adamovi žebro.
Ty, oni to asi opravdu berou vážně! Nebo jak to Ty tak pěkně
říkáš: Věří snad, že bible prostě spadla z nebe. A bylo také
zajímavé, že když to bylo strochu choulostivější, diskutoval
se mnou ten- druhý /jako záloha/ a tvrdil, že dnes uznávaný
vznik a vývoj člověka z říše zvířat je pouhá teorie, pro kterou
se sotva najde nějaký argument. Nedám už dohromady všechny po
drobnosti našeho rozhovoru. Co mě přitom praštilo do očí, bylo
to, že když u nějakého bolu nevěděli jak dál, přešli k jinému
tématu. Nemůžeš je vlastně nikdy chytit. Nakonec jsem měl
ještě- potíže, abych se jich zbavil. Jsou to takoví fanatici,
ale je vidět, že se vyznají v bibli a snad se i podle ní řídí,
zatímco já mám znalosti o bibli podobné ementálu, samá díra.

Přitom mě napadly nové otázky: Když byli autoři ”Písma
svátého” lidé s vlastními názory a zájmy, jak se potom dá ještě
mluvit o Božím slově? To by se nemělo tak jednoduše oddělovat
od lidského. A jestliže to byli praví ’’autoři”, jak si to má
člověk představit: tak jako si dnes někdo nějakou knihu vycucává z prstu? Nebo jako v nějaké redakci? Ale to jo asi příliš
moderní představa. Mohl bych se ptát do aleluja, takovým otaz
níkem je pro mě historie s biblí. Kdyby to neznělo tak^nabubřele, mohl bych říci: Dostal jsem se mezi zlatokopy a teď je
možné všechno: zlatá žílá, pár zrníček nebo také prázdný písek.

Uvidíme, co přijde!
Martin
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Vznik

Starého

6. dopis

zákona
27« prosince

Dohry večer, dohrou noc!

Tenhle dopis Ti píšu v pozdní hodino /23«55/, kdy už asi
dávno ležíš v posteli. Nemysli si ale, že jsi hrobař rného pozd
ního mládí, když ještě teď musím začínat se psaním. Vlastně js
jsemyTi chtěl napsat už před vánocemi. Ale ten čas! Teď Ti mohu
aspoň popřát štastný a požehnaný Nový rok.
Teď k Jehovovým svědkům, se kterými ses opravdu čile utkal.
Z jejich nábožensko odvahy si můžeme pořádný kus odkrojit, ale
ne z jejich výkladu bible. Kdo vytrhává slova bible ze souvis
losti a ještě se vydává za biblickou autoritu, nutně musí.šířit
zlé omyly. Svědkové Jehovovi.- jako sekty vůbvc - se opírají
jen o jisté spisy bible a pomíjejí ostatní nebo sestavují řetěz
’’padnoucích” biblických míst a zamlčují ostatní, která vybočují
z rámce. Klasický příklad jsou stále opakované předpovědi záni
ku světa, který Jehovovi svědci šíří - opírají se přitom o ně
která místa a vlastní ’’výpočty”. Přitom jsou jiná místa jako
Mt 24,36 a 24,44, ve kterých stojí jasně, že nikdo nemůže znát
tuto dobu, jednoduše zatajována. Ostatně pro každého čtenáře
bible existuje nebezpečí, že zdůrazní místa odpovídající jeho
situaci a chápání a pustí ze zřetele širší souvislost.

Ptal ses na autory bible. Tady musím začít zeširoka.
Někdo udělal nějaký, pro sebe životně důležitý objev nebo zku
šenost. Jsou mu jasné souvislosti, při kterých Bůh působí. Čeho
je srdce plné, tím ústa přetékají. Chce o tom nejdříve vyprávět
to znamená vyložit zkušenost, a k tomu si musí vyhledat vhodnou
jazykovou formu. Protože se jedná o náboženskou zkušenost, může
/v době, kdy mnoho lidí ulělalo náboženskou zkušenost/ sáhnout
k podobným jazykovým způsobům vyjádření.

'0 takových zkušenostech se přirozeně vždy znovu mluví,
předávají se dál a připomínají /např. při bohoslužbě!/, zvláště
když mnoho lidí /až celý národ jako Izrael/ udělalo stejnou ná
boženskou zkušenost. Nakonec jsou jedním věřícím, např. knězem,
shromážděny, doplněny a sepsány, aby se tyto lidské zkušenosti
s Bohem udržely živé. Tak více či méně vznikají rozsáhlé jednot
livé spisy.
Jednotlivé spisy jsou po nějaké době opět zkušenými věřící
mi vytaženy jako ’’prameny”, redakčně přepracovány /tzn. výběrem
a dodatky uvedeny na společného jmenovatele/ a tak sjednoceny
v jedno ’’dílo”.
Otázka autorství je ovšem u bible ještě poněkud složitěj
ší^ První spisy, pět Mojžíšových knih, které jsou pro Židy
ještě dnes ’’Zákonem” /hebrejsky tóra = poučení, naučení/, vůbec
Mojžíš nenapsal. Jako většina biblických knih jsou postaveny
pod autoritu jednoho tehdy významného muže. To je pro nás veli
ce nezvyklé, ale tehdy vlastní autor ustupoval do stínu za pro
slulé jméno a z a věc, kterou zastupoval. Mohli bychom říci,
že tóra je napsána v Mojžíšově duchu.
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Kdo byl nebo byli vlastní autoři, nevíme. Mohli bychom
snad ještě rozeznat jejich rukopis. Když si kriticky přečteš
obě první kapitoly knihy Geneze, udoláš podivuhodný objev; exis
tují hned dve ’’zprávy” o^stvoření /Gn 1,1-2,4a a 2,4b-2,25/
s opravdu rozdílnými a zčásti si odporujícími představami a ja
zykovými zvláštnostmi. Jak k tomu došlo? Takzvaný radaktor více
nebo měně obrutne zpracoval dohromady různě prameny. Můžeme
ještě rozeznat sentehovaná místa /např. na jiném známém místě;
Ex 14,21, kde se v jednom verši sešly dvě různě, vzájemně si
odporující představy o přejití Izraele Rákosovým mořemA Tehdej
ší redaktory to nevzrušovalo - logicky myslící moderní člověk
ovšem přes takové ’’rozpory” klopýtne.

Na základě' vědeckých poznatků dnes můžeme v základních ry
sech odvodit vznik puti Mojžíšových knih. První pramen pochází
z 10. století před Kristem, autor používá pro označení Boha
slovo ’’Jahve”. Proto se mu také říká Jahvista /J/. Okolo roku
800 př. Kr. se přidává další pramen /E/. Dá se poměrně lehce
rozeznat od J, protože autor používá jako Boží jméno ’’Elohim”.
V 7o století vznikl další pramen /Dt/, který zanechal stopy
ovšem jen v knize Deuteronomium. Když byl Izraelský národ ^ba
bylonském zajetí /6. století př. Kr./, zhotovilo nakolik kněží
další text, ’’kněžský spis” /K/. A nakonec,^v 5» století, shrnul
redaktor čtyři prameny dohromady, k tomu přidal jednotlivé tra
dice, které byly k dispozici z předešlých staletí. Tak vzniklo
- na základu textu K - konečné znění pěti Mojžíšových knih,
jak je dnes máme k dispozici.
Chceš-li,z můžeš prvních pět knih Starého zákona srovnat
s kolínským dómem; jako byla tato gotická katedrála v průběhu
500 let různými staviteli ztvárněna v grandiózní dílo, tak po
dobnu pracovalo mnoho různých autorů více než půl tisíciletí
na pěti Mojžíšových knihách - až ke konečné redakci.

A teď mám i já ’’redakční uzávěrku”!
Dobrou noc nebo také dobré ráno
Gerd

Celé

to

lidské

"příslušenství"

7« dopis

1. ledna

Dobré ráno a štastný nový rok k tomu!
Hádej, co to je Gn + Ex + 1 S + 2S + 1Pa + atd. = SZ = PZ.
Neznáš to? Tedy; Posedlost zkratkami. Copak se dneska musí
všechno zkracovat a mrzačit, jen aby se ušetřilo místo a čas?
/SZ znamená asi Starý zákon a NZ podle toho Nový zákona. Ale
co znamená ’’Zákon”?/ Ale chci zachovat mír. Uznávám také, že
odborníci musejí mít svůj vlastní systém, je to tak ve všech
oborech.
Jinak považuji Tvůj dopis za zajímavý a názorný. Tak lid
sky jsem si vznik bible nepředstavoval. Zároveň mě však Tvoje
vylíčení znepokojuje. Ty sám jsi někde mluvil o ’’lidském díle”
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a už v minulém dopise jsem se ptal, jak se tam dá ještě najít
Boží slovo. Potom, cos teď napsal, musím myslet na jednu nepří
liš ušlechtilou hru, kterou jsme kdysi provozovali s kamarády.
Jako dárek se předal obrovský balík. Druhý už se těší na bezvad
né překvapení, balík je totiž pořádně těžký. Rozbaluje a rozba
luje, odstraňuje jeden obal za druhým, až zbude jen spousta pa
píru a kus cihly.
Ty, já se vážně ptám: Co ještě zbude, když se odhalí celý
tehdejší lidský podíl na vzniku bible? Mluvíš sice o ’’zkušeno
stech”, která tehdy lide s Bohem udělali, dle jak mám.např.
oddělit taková zkušenosti od tehdejších lidských představ? Tedy
ještě jednou: Co je obsahem biblického balíku, co je ’’Boží
slovo”?

Martin

Zahalené

8. dopis

poselství
10. 1e dna

Ahoj !
V tomto týdnu jo nepříjemně mnoho co dělat - proto jen
předběžná odpověď, která Tv,u otázku ani neobjasní, ale je to
něco, co musíš znát předem, když pátráš v bibli po Božím slovu.

Jedna z podstatných zásad naší víry zní: Bůh nechce mít
loutky, nýbrž partnery. Proto dal lidem svobodu rozhodování.
Jenže - jak to je v praxi? Kdyby se Bůh objevila celá svá ve
likosti, byl by to ten Vševládnoucí, Všemocný. Člověk by mohl
říci jen ’’amen”. Ale to právě Bůh nechce. Proto se činí malým,
skrývá se, např. v přírodě, v dějinných událostech, v lidských
setkáních. Lidský partner není pak utlačován a nedělá se z něj
nedospělý. Proto však Bůh bore na sobe i riziko, že bude přehlí
žen, nepochopen nebo dokonce odmítán.
Existuje taková drobná židovská historka, o ktuř.é si můžeš
popřemýšlet: ”K jednomu proslulému rabínovi přijde člověk a
ptá se: Jak je to možná, že se Bůh lidem dřív tak často ukazo
val a^dnes už ne? Rabínova odpověď: Dnes už není nikdo, kdo by
se uměl dostatečně sklonit.”
Co je tím míněno, to se dá nejlépe ozřejmit na příkladu
Ježíše Krista. V něm mělo lidstvo poznat Boží dobrotu a smířli
vost a svobodně k ní říci ano. Tak dalece se Bůh ve svá lásce
dal do^rukou lidí! A výsledek: Protože mnoho náboženských duchů
tehdejší doby mělo vlastní představy o Bohu a nechtěli se tak
hluboko sklonit, aby ho poznali a přijali v lidská skrytosti,
musel Kristus zemřít smrtí zločince a ještě na kříži ukazovat
božskou slitovnost: ’’Otče, odpust jim,nobot nevědí, co činí.”
/Vypadá to dnes snad jinak? Bůh v lidská podobě, Boží poselství
šířená- lidmi - příliš laciná, příliš ubohá pro lidi, kteří jsou
’’duchovně na výši”./

Snad ted pochopíš, proč Boží slovo není v bibli jasně ohra
ničená a nevystupuje do popředí. Leckdo by nejraději postupoval
takto: dobově podmíněná představy autorů, jazyková formy, práci
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redakce,atd. tedy celý lidskýc”obal” hezky čisté oddělit a od
ložit a zachovat jen Boží slovo jako ’’jádro”. Jenomže takové
jasné oddělení Božího a lidského slova nelze provést* Poměr me
zi oběma by se snad dal určit asi takhle: V lidském slově vy
kládají lidé určité doby o svých zkušenostech s Bohem, jedni
lépe, druzí hůře* Každý má své hranice, svůj vlastní užší nebo
širší horizont, každý mluví nebo píše zcela osobně, individuál
ně* A toto lidské slovo je zároveň Božím slovem, protože vypra
věč nebo písař mluví o Bohu, tzn. vposledku o zakoušeném půso
bení Boha a o jeho požadavku* Teologové mluví o ’’inspiraci”
/vdechnutí/ a míní tím, že Boží Duch hýbal lidským autorem^
Bůh uchrání před omylem, stojí se svou autoritou za lidskými
slovy. Ale ne ve smyslu nějakého našeptávání nebo ’’diktátu”!
Spíše tak, že v tom, co věřící lidé zcela osobbě zapsali, pro
bleskne více či méně zřetelně Boží skutečnost, jeho slitování,
jeho ukazování cesty* Jaké riziko tím Bůh přijal!
Musel bych ti to samozřejmé více ujasnit na příkladech ale ne dnes, 0 trpělivost Tě prosí

Gerd

III.

BOŽÍ

’’Biblí
9. dopis

SLOVO
se

dá

V

LIDSKÉM

dokázat

SLOVĚ

všechno”
17. ledna

Ahoj Gerde!

Právě jsem chtěl ventilovat své zklamání? proč píšeš tak
všeobecně? Je to sice krásné a dobré, co nám vysvětluješ, ale
co to má společného s námi a s našimi dnešními problémy? Zrovna
jsme si s Monikou vjeli do vlasů, byla to. směšná hádka. At na
píše sama, o co jde.
Ještě jednou ’’ahoj”! Tady je nejnovější slabomyslnost,
kterou Martin vykládá: Žena má být podřízena muži! Za prvé, se
poslední dobou tuk jako tak zlobím na jeho arogantní způsoby,
jako by on - přirozeně ”Jako muž” - spolkl všechnu chytrost
a převahu a za druhé ted přichází s takovými děsně konzervativ
ními výroky a lehce ironickou poznámkou, že něco takového stojí
už v bibli. Nemohu se už vyrovnat s tím, že církev dost často
jedná s dívkami a ženami jako s druhořadými a teď to má i tvrdit,
bible, aby nějaké pohodlné mužské společnosti zajistila nadvlá
du - podle hesla: Biblí se dá dokázat všechno!

Jenom - jestli to je pravda, bylo by to pro mě zlé zklamá
ní. Lz dosud jsem přes všechny pochyby považovala bibli za ur
čité vodítko. Nemohu prostě věřit tomu, co Martin říká. Prosím,
vyjádřete se k tomu jasně, bez nějakého když a ale!

Monika

- 12 Přístup

přes

kontext

20. ledna

10. dopis

Tak co, vy dva!?

Sotva se chvíli znáte a už se hádáte o nadvládu?! /To jen
jako malá poznámka předem./
Co se týká pohoršliváho biblického citátu, má Martin prav
du a přece nemá pravdu. Ano, v jednom listě apoštola Pavla to
skutečně stojí: Ef 5,22 /zdalipak si to místo najdete?/. Ale
pozorujeme-li je samo o sobe, je smysl slova naprosto zkomole
ný. Pokusím se rozčlenit bezprostředně k sobě náležející verše:
1.

”V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.” /v.21/
/To je základní apoštolův požadavek pro muže a ženu!/

1.1

’’Ženy se podřizujte svým mužům jako Pánu

1.2

’’Muži milujte svá ženy, jako si Kristus zamiloval církev
a sám se za ni obětoval ...” /v. 25/
/Milovat” znamená taká přece: pohřižovat se druhému!/

/v. 22/

Vztah k Ježíši Kristu objasňuje, že je tu míněn Boží uka
zatel cesty. Ježíš sám nakonec vůči ženám projevoval úctu a
lásku. Věc je ale ještě složitější. Ve verši 23 má Pavel zvlášt
ní odůvodnění pro podřízení ženy: ”... protože muž je hlavou
ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, která spasil. Ale
jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem
podřízeny svým mužům.”
Tady^sc ukazuje, nakolik i Pavel byl dítětem svá doby.
Jako křesťan se odvolává na Krista, který jistě nevykonával
žádnou nadvládu, ani nevyžadoval otrockou podřízenost; jako
křestan hlásal Pavel zásadu: ’’Není už rozdíl mezi židem a poha
nem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno
v Ježíši Kristu” /Gal 3,28/. Ale jako muž svá doby si nedovede
představit rovnoprávnost ženy. K tomu jistě taká přispěla i
nejstarší zpráva p stvoření, podle která není žena bezprostřed
ně stvořena Bohem, ale až po muži a jako jeho část. /Není to
hrozná, jak je Bůh se svým slovem vydán lidskému nepochopení
- uvážíme-li, jak se ještě i dnes tehdejšími představami o zá
vislosti odůvodňuje druhořadost ženy!/
Jak si Bůh představoval partnerství muže a ženy, vychází
jasně najevo^z časově pozdější druhá zprávy o stvoření: ”Bůh
stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl
obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a
řekl jim: ’PloJte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a pa
nujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším ži
vým, co se na zemi hýbe5” /Gn 1,27~28/.

Zde se tedy nejedná pouze o další rozmnožování, ale o spo
lečnou ’’vládu” nad světem. /Co je tím míněno, vyplývá ze sou
vislosti a ze slova ’’obraz”: Místodržící nebo odpovědný správ
ce provincie se nazýval/’obrazem” krále nebo císaře./ Co ten
to příkaz, spravovat svět k jeho prospěchu, znamená dnes pro
nás, by vám mělo být^jasné. Zeny a dívky tu mají ještě co do
hánět - proti všem předsudkům mužská společnosti.

- 13 Snad Vám tento příklad ještě jednou ozřejmí, nakolik je
Boží poselství skryte v lidském slově» Na čem mi v této souvis
losti ale zvlášt záleží, je toto: Kdo chce objevovat Boží slo
vo v lidském slově, nesmí nikdy vytrhovat slova nebo věty ze
souvislosti /kontextu/» Smysl určitého místa v bibli je už vět
šinou zřejmý z bezprostředně po sobě jdoucích veršů» Ne-li,
musí se člověk snažit zařadit toto místo do celkové souvislosti
bible, jak jsem se o to právě pokusil sám.
Jako dobrou /strýčkovskou/ rodu k vyjasnění přátelských
vztahů vám dávám velmi aktuální místo Písma k meditaci;
1 Jan 3,14-18,

Srdečně

"Nikdy

se

to

tak

11» dopis

Gerd

nestalo”

26. ledna

Ahoj, hlásí se ještě jednou Monika!

”Kdo nemiluje, zůstává ve smrti’j - to je bezvadná věta!
A dokonce si myslím, že jí rozumím: Žádný člověk nemůže žít
bez lásky, to je jasné. A kdo nikoho nemiluje, otáčí se jen
okolo sobe. Ten asi minul svůj smysl. Kdo jo však milován a sám
začíná milovat, může teprve opravdu žít. Myslím, že už jsem to
sama zažila.
Martin byl také celý pryč, když jsme to místo společně vy
hledali. A pak tato věta: ”Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho
bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm
může zůstávat Boží láska?” To nás opravdu zasáhlo. To by si
měli zapsat za uši všichni, kdo jen běhají do kostela a modlí
se, ale jinak nedělají nic -- proti hladu a nemoci, samotě a
osamělosti v našem světě.

Teď k Vašemu dopisu: S tím posledním velkým odstavcem si
nevíme rady. Když člověk při každém místě v bibli musí mít
v hlavě celkovou souvislost, pak je asi jen velmi málo těch,
kdo se vůbec přiblíží Božímu slovu. Kdopak zná celou bibli!
Neexsituje nějaký jednodušší přístup nebo několik praktic
kých rad pro začátečníky? Nedovedu si představit, že by Bůh re
zervoval své slovo jen pro několik superstars z teologů, vyz
ná jících se v bibli!
Při této příležitosti se musím ještě něčeho zbavit, co mě
už dlouho frustruje: Slyším-li příběh o Jonášovi, jak tři dny
a tři noci strávil ve velrybím břiše, nebo o Abr .hamovi, který
měl zabít svého syna, ptám se sama sebe: Žiji ještě ve 20. sto
letí nebo poslouchám pohádky z babiččiny krabičky? Podobně
dostávám ’’bolení břicha” při Ježíšových zázracích /= kouzelnic
ké triky?!/, při andělech, kteří tu a tam straší v bibli. Upřím
ně řečeno - tyto pohádky staré chůvy mně vždycky znovu zproti
ví čtení bible! Jako dnešní člověk mohu jen říci: Nikdy se to
tak nestalo! A jako křestanka tomu mám věřit! Tady nemá být
člověk schizofrenní.

- 14 Ostatně, skoro bych zapomněla; Jedno Lsvažuji ve vašem do
pise za opravdu dobré; ten biblický pohled na úlohu ženy» To j
opr^.vlu moderní, s tím se dá žít!
Ahoj!

Monika

P.S. Považuji to také za o.k., ale musí to být vlastné vždycky
jen Starý zákon? Ježíšovo evangelium je pro mě osobně důleži
tější»
Martin

Historická
12 o dopis

a

náboženská

pravd a

1. února

Pomoc!

Ted jsem mezi dvěma ohni! Nemyslíte- si přece doopravdy,
že zdvojnásobím své prstové cvičení jen proto, že vás teď oba
mám v zádech. Tedy - co nejstručněj i k P.S., potom k Tobě,
Moniko»

^Martine, samozřejmě je pro křesťany důležitější, srozumi
telnější a aktuálnější evangelium Ježíše Krista než SZ. To
však nesmí vést k tomu, že by člověk SZ nebo jednotlivé spisy
bible vyčlenil, protože neví, co si s nimi počít. Tak by mnozí
rádi^vypustili "Píseň písní", "čistě světskou" báseň, opěvují
cí tělesnou lásku, protože jim připadá pohoršlivá. Myslím si,
že kdo by některá místa nebo dokonce celé "knihy" bible vyčle
nil, zúžil by Boží ano k člověku ve všech oblastech jeho živo
ta na svůj /omezený/ horizont. A kdo by SZ nejraději přešel
ve prospěch NZ, sotva bude moci plně- pochopit evangelium Ježí
še Krista; konečně Ježíš nebyl nějaký mudrc světových dějin,
evangelisté v něm viděli "mesiáše" /zachránce, osvoboditele/,
přislíbeného ve SZ, kt-.rý jako žid byl zakotven v náboženském
světě Starého zákona, ale přinesl také vytoužené konečné smíře
ní Boha s jeho lidem. /A tento Bůh Izraele je přece také Bůh
křesťqnů!/ Učedníci, především Matouš, se vždy znovu pokoušeli
spisy SZ "dokázat", že Ježíš byl Vykupitel přislíbený židům.
Hodnověrnost jejich kázání spočívala z velké části na shodě
s "Písmem", se SZ! /Chcete si to přezkoumat na některých typic
kých místech? Mt 2,4-6; Mk 14?61~62; 1 Kor 15?3~5/

A teď, Moniko, ke Tvé prosbě. Máš pravdu; pouhé sledování
souvislosti nestačí, abychom se přiblížili Božímu slovu. Vyjdě
me z toho, že bibličtí autoři měli v úmyslu předávat své zkuše
nosti s Bohem dál. Že by snad skutečně chtěli sdělit, že např«
kdysi jednou sadistický Bůh zadržel zoufalého otce v posledním
momentě od toho, aby zabil svého jediného syna? Nebo jim zále
želo na tom, aby prozkoumávali skutečné zjevení nadzemských by
tostí? Asi sotva. Co tedy bylo pro tyto autory skutečně důleži
té? Škoda, že s nimi dnes nemůžeme udělat interview, ale v ně
čem se jim přece můžeme dostat na stopu; byli to přece orien
tálci a víme, že lidé tehdy v Orientě a zčásti ještě dnes myslí
a píší úplně jinak než "západně" myslící Evropan. U jednoho

- 15 exegety /odborníka na bibli/ jsem našel příklad vyprávění, kte
ré Vám leccos může objasnit;

Jednou večer seděli beduini ve svém stanu u ohně» Měli
hosta ze Západu. Kde jsou orientálci, tam se vždycky vypráví.
Čím jo příběh krásnější, tím jistěji so host ze Západu nakonec
vytasí s otázkou; "Jc to všechno skutečně pravda?” Nechápavě se
na něj dívají; Oč tomu člověku jde? jestli je to pravda? Copak
neví, že je to pravda? - Host si povšimne, že mu nerozumějí
a vysvětluje; "Totiž, já myslím, jestli se to tak skutečně udá
lo." Odp veď; "Jestli se to skutečně tak stalo, ^je vedlejší,
to není pravda. Pravda jo to, co tím příběh míní!" /Max Zerwick/

Chápeš teď, co nám Evropanům přístup ke světu bible činí
zvláště těžkým?. K biblickým příběhům přddem přistupujeme se
svým dějinným chápáním, tedy nejdříve se ptáme; Stalo se to
doopravdy? Hodnota nějakého příběhu pro nás závisí na tom, že
se udál skutečně tak a ne jinak. Jinak je "vymyšlený" - bezcen
ný. Naproti tomu orientálci jde v první řadě o smysl, o hlubší
význam, tedy o to, co mu může v životě pomoct nebo - jak by
řekl východní mudrc - "co mě dělá lepším". Přitom skutečné dění
může úplně ustoupit do pozadí.
Skutečnost se tím nestane bezvýznamná, ale není chápána - jako často u nás - odděleně od svého hlubšího významu. Tak
např. pro věřícího Žida nejsou dějiny vlastního národa a lidst
va jen řadou na sebe navazujících faktů a čísel, ale dějiny
lidského zdaru a nezdaru, vposledku "dějiny Boha s lidmi".

Bylo by tedy nefér, dokonce pochybené chtít na autorech
bible vyžadovat náš způsob myšlení. Místo toho musíme my myslet
jinak, jestliže chceme biblické příběhy vykládat správné, a to
právě znamená ptát se po jejich smyslu. Podívej se; už při tom puhoršlivém příběhu o Abrahamovi
se leccos vyjasní. Není to žádná zpráva ani reportáž. Takové
příběhyvo obětování prvorozeného dítěte, které pak byly nahrazopy obětí zvířete, se vyprávěly už v šerém dávnověku. Nemusely
tedy mít vůbec co dělat s Abrahamem. Mnozí biblisté se domníva
jí, že Abraham nemohl vůbec Izáka obětovat, protože pravděpo
dobně Izák nebyl jeho syn! Jižně od Jeruzaléma byl polokočovný
kmen, který uctíval Abrahama jako svého praotce; mnohem jižně
ji, v p ušti Ncgev jiná kmenová skupina nazývala svým praotcem
Izáka. Když pak král David sjednotil dvanáct kmenů Izraele do
jednoho národa, stali se Abraham a Izák ve vyprávění lidu spo
lečnými praotci; V ústní tradici spolu prostě srostli, stalí se
otcem a synem!
Ted si představuji Tvůj ákoprnělý obličej; Když je to tak,
co je vlastne na tom příběhu ještě pravdivé? Nu, docela jedno
duše; smysl. Vypravěč chce svým posluchačům nebo čtenářům -^izraelskému lidu - vysvětlit, že praotec Abraham byl muž víry
až do všech důsledků a tím byl vzorem pru každého Izraelitu.
/Kdybysýen příběh četla, všimni si, jak míří k vrcholu, k vě
tě; "Nyní vím, že se bojíš Boha." /A Jako orientálec nedosáhne
svého cíle pouhým střízlivým konstatováním, ale příběhem, který
až nepříjemně vhodně vybral ze zásoby vyprávění."Musíme si to
představit; Muž, který má jediné dítě a k tomu Boží příslib,
že se skrze tohoto potomka stane velkým národem, má teď toto
dítě a tím i celou svou budoucnost obětovat! Nemusel ztratit
víru ve svého Boha?

- 16 Ale Abraham věřil! - Když vypravěč vylíčil Abrahamův příklad,
vyjádřil tím také zkušenost svého lidu s Bohem: vždy znovu je
budoucnost Izraele uváděna v pochybnost a Bůh vždy znovu dává
budoucnost - tčm, kdo věří. To jsou dějiny spásy!

Podobně jako vypravení o Abr .hamovi se dá vyložit smysl
stavby babylonské veže nebo Jonáše ve velrybím břiše. Právě
na Jonášové knize se dá výborné ukázat, že se nejedná o zprávu
o skutečných událostech, ale o poučné vyprávění. Autor chce
na příkladu tvrdošíjného proroka svým krajanům přiblížit Boha,
který se slitovává nejen nad "vyvoleným národem” Izraelem, ale
také nad pohanskými obyvateli Ninive. K hlubšímu významu má
vést jakoby pohádkový rámec vyprávění.
Škoda, rád bych Vám dopřál více z tohoto osvobozujícího
"průhledu” biblí, ale dopis už je i tak na dlouhé lokte. Jen
ještě slovo k Ježíšovým zázrakům /aby si také Martin ještě při
šel na své!/: Ježíš jistě dělal neobvykle činy, což ostatně
připouštěli i jeho protivníci - čtěte třeba Mt 12,24« Potud ma
jí Ježíšovy skutky historický podklad. Bylo by ale nedůvtipné,
trvat stále na nijakých historických podrobnostěch a nakonec
se zastavit u otázky: udolal tento zázrak takhle, kráčel např.
skutečno po vodě nebo ne? Kdo se takto /západně/ ptá, uzavírá
si přístup ke smyslu vyprávění o zázracích. Ten mění totiž
ve zjištění, že Ježíš jako 3oží Syn by samozřejmě mohl prolomit
přírodní zákony /opět typicky západní, tentokrát "přírodově
decký” způsob myšlení!/. Evangelisté spíše chápají Ježíšovy
činy jako "znamení” /Jan 2,11/ pomáhající a spásné Boží blíz
kosti, ^"Božího království” /lít 12,28/. To je náboženská pravda
vyprávění o zázracích, jdoucí hlouběji nuž historická nebo i
př ír o d ov ěde c ká pravda!

Ale ted už opravdu konec. A nejste-li z mé přednášky ještě
unaveni a navzdory všemu se odhodláte odpovědět, nevrhejte se
na mě zase oba najednou!
Do té .loby - Gerd

"Blaze

tomu,

kdo

13. dopis

uvěří”

24« února

Ahojf Už Jsem tady /Martin/!
Vlastně jsem se chtěl s Tebou nejdříve vypořádat, byl jsem
totiž pěkně naštvaný z Tvého dopisu. Ne kvůli té délce, to jsem
si nakonec nadrobili sami. Ale já tu utrousím jen poznámku /vz
pomínáš si, xs tím NZ!/ a Ty už jsi pichlavý jak ostnatý drát
a jdeš s kanónem na vrabce/ Ale mluvme o něčem jiném.

Je ti vlastně jasné, žes nám svým novým pohledem na bibli
dal příliš velké sousto? Museli jsme ho oba nejprve strávit!
Jestli je pravda, co nám tak lehce předkládáš, pak jsme se až
dosud dívali na bibli úplně špatně. A nikdo, ani naši učitelé
náboženství, plám to nevysvětlili! Byli jsme jako děti ještě
příliš hl /Upí na takové chápání bible? Nemám ovšem a.ai teď do
jem, že by to mnoho dospělých vědělo. - Na druhé straně si mys-
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lim, že je logické, vycházet z pohledu a úmyslu autora* Ale že
ti v Orientu myslí tak odlišné, to by vyhodilo i toho nejsilnčjšího Eskymáka ze saní!

Přitom si nemohu odpustit poněkud kousavou p,známku: Pěk
ně jsi se vyhnul vysvětlení o andělech* Máš snad strach, že si
na Tebe církevní vrchnost víc posvítí /kvůli bludařství/?

Žerty stranou* Úplně spokojený s Tvým vysvětlením ještě
nejsem* Jestli js=m Ti rozuměl správně, musí se, aby se odkry
lo Boží slovo v lidském slavě, nejdříve sledovat kontext a po
tom úmysl autorovy výpovědi* Nazýváš to ’’náboženskou pravdou”.
Ale v tom je pro mě háček: Kdopak mi řekne, že^tato ’’náboženská pravda” skutečně pochází od Boha? Konkrétně: Možná,že si
např* apoštolově a evangelisté celý příběh o Ježíšovi prostě
vymysleli? Na skutečnosti jim tak jako tak nezáleželo. A kdo
jako orientálec hájí, může si také nakonec vymyslet story
o Ježíšovi*

Tedy: ’’Blaze tomu, kdo uvěří”, ale důkazy neexistují!?
Otázkou Tě zdraví

’’nevěřící Tomáš”

Vznik
14. dopis

evangelií
24. února

hoj !

Není to tak hloupé, jak jsi stačil vybrat tu zatáčku
k^Novému zákonu! Pak ještě dráždivě slovo /’’Blaze tomu, kdo uvěří”/ a už zase kouše.
Chtěl jsem si to vlastně tentokrát s odpovědí zjednodušit:
1* Ježíš skutečně žil a byl ukřižován za Pontia Piláta - pro
to^exsitují i mimobiblické historické důkazy; 2* učedníci byli
Ježíšovi očití svědkové, alespoň první generace; 3« to, co
kázali nebo napsali, bylo pro ně nejsvětější věcí na světě;
spíše by si ukousli jazyk než by něco padělali; 4« pro evange
lium šli na smrt - pak že není žádný argument pro jejich hodno
věrnost!

Úplně Tě vidím před sebou, jak ohrnuješ nos nad takovými
banálními odpověďmi* Musím tedy zase kousnout do kyselého ja
blka a začít zeširoka.
Jistě je důležitě, jak se k evangeliím vůbec došlo* Při
tom by sis měl ještě uvědomit vzájemně prolínání Božího a lid
ského slova a pak bude /doufejme/ také jasnější, co znamená
h o dnověrno s t svědků.

Na začátku byla osobní zkušenost, to platí i pro NZ. Záklalní zkušenost Ježíšových učedníků bylo vzkříšení jejich
Mistra z mrtvých* Nemohli tedy jinak než ve svém zanícení
dát o Zmrtvýchvstalém svědectví /čti Sk 4920/. Od zmrtvýchvstá
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ní se jim musel i jejich pozemský život objevit v úplně novém
světic. Je jasné, že si hned nesedli c. nenapsali příběh o Je
žíšovi. /To by také ani nedokázali, protože první křesťané po
cházeli z nízkých lidových vrstev maroda - z nich sotva někdo
uměl číst a psát./ Chodili spíše ve dvou po krqji a kázali: Bůh
tohoto Ježíše, kterého jsme zažili, vzkřísil z mrtvých. Na jeho
věčném životě se mají podílet všichni. Věřte v něho a dejte se
pokřtít! /Máš-li chuť, můžeš si jedno takové misijní kázání
přečíst: ^např. Sk 2,14~40./- Učedníci se považovali - ať při
vyorávání nebo později při sepisování - za "služebníky slova"
/Lk 1,2/, tedy ne za svémocné hlasatele, ale za odpovědné správ
ce poselství Ježíše Krista.

Co nás i dnes udivuje: 20-30 let se "dobrá zpráva" předá
vala jen ústně - při shromážděních obce, při bohoslužbách,
při misii ... Potom se vynořila první písemná poučení - no
evangelia, ale nejstarší nám dochované Pavlovy listy /asi
od r. 50 po Kr. určitým obcím, kde misijně působil/. Okolo této
doby muselo začít něco, co dnes teprve nedokonale poznáváme.
Jednak se začaly písemně dávat dohromady jednotlivé Ježíšovy
výroky /logia/ a jednak sbírat a sepisovat jednotlivé tradované
události až ke smrti na kříži a zmrtvýchvstání. Příklad takové
sbírky "Ježíšových činů" máme v nejstarším evangeliu /Marek/.
Umíš-li dobře kombinovat, můžeš si udělat z následujícího
zpětný závěr: Markovo evangelium /vzniklo snad okolo roku 70
po Kr./ zahrnuje 16 kapitol; Matouš a Lukáš, o 10 až 15 let
později, zjevně sledovali Markovu předlohu. To vyplývá z mnoha
zčásti doslovných shod. Naproti tomu má Matoušovo evangelium
28 kapitol a^Lukášovo 24. Odkud pocházejí "rozšíření"? Obojí se
často shodují v odstavcích, -které jsou oproti Markovi navíc,
ačkoli - to je prokázáno - jeden od druhého ncopisoval! A ještě
něco: ^Co se týče obsahu, jedná se o velké úseky s výňatky z Je
žíšových kázání, s podobenstvími, polemickými rozhovory atd.
- např. horské kázání Mt 5 ~ 7 je jeden takový úryvek, fročež
je snad jasné, odkud mají Matouš a Lukáš svůj "přebytek"?!

Přirozeně z jedné /dnes už ztracené/ sbírky s Ježíšovými
slovy /Logia/. Našel jsi řešení? Pak Ti blahopřeji, -rotože
tak jsi objevil "teorii dvou pramenů"! Jistě teď vysvětlíš
i následující skicu:

- 19 "Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit."'
/Sk 2,32/
"Nebo? o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet."
/Sk 4,20/
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Protože Marek byl Matoušovi a Lukášovi ústředním pramenem
pro mnoho událostí z Ježíšova života a všichni tři tím mnoho
současně shrnují, nazývají se nejstarší evangelisté ’’synoptici”
/řecký synopsis = přehled, shrnutí v celek/» Jan psal nezávisle
na prvních evangelistech, značně se tedy od nich liší»
Mezitím sis asi také všiml, že evangeliste nejsou zcela
samostatní autoři, ale ’’autoři druhého řádu” /B. Lang/ nebo re
daktoři: opírali se o existující prameny, zčásti o hotové sbír
ky /např. pramen Q/, zčásti o tradovaná jednotlivá vyprávění
/perikopy/» Tak měli Matouš a Lukáš jako podklad nejen Marka
a pramen Logia /Q/, ale nadto má každý také ještě jednotlivé
odstavte, ’’zvláštnost”, která se objevuje jen v jednom evange
liu /Lk 15911-32: podobenství o milosrdném otci; Mt 27,19;
28,2-4 atd./. Samostatný výkon evangelistů spočívá v tom, že
existující materiál vybrali, uspořádali a přepracovali /redak
ce, konečné znění/ a to podle vlastních teologických hledisek
a pro určitý okruh čtenářů» Marek podle církevní tradice psal
asi své evangelium v ŘímČ^/pro tamojší křesťanskou obec?/ a
hlavní důraz klndl^na vítězný boj Božího Syna proti mocnostem
zla. Matouš a Lukáš chtěli Markovo evangelium doplnit a nově
uspořádat přijetím dalších pramenů. Každý měl svůj vlastní po
hled na Ježíše: pro Matouše, který psal pro židovsko-křesťanskou obec, byl Ježíš Mesiáš, na kterém se vyplnila zaslíbení
SZ. Lukáš psal v první řadě pro křesťany nežidovského původu
/takzvané pohanokřesťany/ a v Ježíši viděl především přítele a
Spasitele všech lidí, zvláště těch, kteří byli tehdy v opovrže
ní, žen, hříšníku, pohanů. Konečně Jan sestavil své evangelium
pro židovskokřesťanskou obec, která tehdy vedla spory s bludařskými učeními, a Ježíše vylíčil jako pravého a jediného Božího
Syna, který byl pravým člověkem, aby všichni ’’skrze víru měli
život” /Jan 20,31/o
Tady se, můj milý synovče, z.?.tím odmlčím - a potěším Tě
problémem hodnověrnosti v příštím dopise. Mám konečně ještě
jiné věci na práci než dávat nekonečné vysvětlivky k bibli.
- Tvá výhoda: Nemusíš mi odpovídat, ale můžeš trpělivě čekat
na pokračování. Možná, že se zatím s Monikou podíváte na”synopsi” /paralelní místa k Ježíšově smrti s malým komentářem/,
který přiložím k dopisu. Myslím,si, že na tomto příkladu oprav
du dobře uvidíte, jak se jedna společná výpověď o Ježíšově smr
ti podle pohledu a smýšlení jednotlivých evangelistů mění.

Tedy - pokračování následuje!

Gerd
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S y n □ p s e

Matouš 27
V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí
hodiny zvolal Ježíš mocným hlasom? ’’Eli, Eli, lema sabachthani?”
to jest? ’Božo můj. Bože můj, proč jsi mu opustil?’ Když to
uslyšeli, říkali někteří z tuch, kdo tu stáli; "On volá Eliáše.”
Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl
na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali; "Nech ho, ať uvidí
me, jestli přijdu Eliáš a zachrání ho!” Ale Ježíš znovu vykři
kl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla
vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se
otevřely a mnohá tělo, zesnulých svátých byla vzkříšena;vyšli
z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svátého město, a mno
hým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když
viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a
řekli; ”0n byl opravdu Boží syn!”
Marek 15
Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
0 třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem; "Eloi, Eloi, lema
sabachtani?", což přeloženo znamená: ’Bože můj, Bože můj, proč
jsi mě opustil?’... Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se
chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl
setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl; "Ten člověk
byl opravdu Syn Boží.”

Lukáš, 23
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celo zemi až do tří
hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhlo,
vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem? "Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha.” Po těch slovech skonal. Když setník
viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl
vskutku spravedlivý.” A ti, kdo se v celých zástupech sešli na
tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se
Jo prsou.
Jan 19

U Ježíšova kříže^stály jeho matka ... Když Ježíš spatřil matku
a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce:”Zeno, hle,
tvůj syn!” Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!” V tu
hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je
již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl?
"Žízním." Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu
do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa,
řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu skonal.
Marek tu do jisté míry ukazuje základní vzor: Ježíš ve tmě umiřa poté, co zavolal mocným hlasem. Roztržení chrámové opony
naznačuje, že Starý zákon je u konce. Ježíšovou smrtí je sva
tostánek otevřen pro všechny lidi. Pro Marka jo důležité vy
znání /pohanského ! / setníka: Ten člověk byl opravdu Syn Boží
/ve smyslu: obzvláště blízký Bohu/.
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Matouš poukazuje na zemětřesení v Ježíšově smrtelně hodině;
hroby se otevírají, mrtví vstávají. Setník a jeho stráže se zdě
sili a proto vyznali? Byl to opravdu Boží Syn! - Matoušův popis
odkazuje na proroka Ezechiela /37,13/s ”1 poznáte, že já jsem
Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide.”
Ukřižovaný je tedy dotvrzen Bohem skrze toto znamení, jeho smrt
je začátek zmrtvýchvstání všech lidí.

Lukáš ukazuje na Ježíše ještě i při umírání jako na Spasitele
hříšníků? Odpouští tem, kdo jsou vinni jeho smrtí na kříži
/Lk 23?43/ a zločinci, který s ním visí na kříži, slibuje ráj
/23?43A Umírá příkladně, s modlitbou na rtech. - Protože Lukáš
píše pro pohanokřestany , pozměňuje židovský výraz ’’Boží Syn”
/který stejně u Marka a Matouše zní v ústech pohanského setní
ka zvláštně/ a nechá ho vyznat? ’'Tento člověk byl vskutku
spravedlivý” /= Bohu milý člověk/. Jinak než ostatní evangelis
té vidí Lukáš Ježíšovou smrt na kříži jako tragédii, při které
ti, kdo se na ni dívají, vyznávají své hříchy a litují jich.

Jandává svým čtenářům prožít smrt na. kříži jako královské umí
rání Božího Syna? Provádí poslední opatření, plní vůli Otce
podle slov SZ a ’’dokonává” tuk své životní dílo.

”Co

se

musí,

to

15« dopis

se

musí”
28. února

Pomysli!

Že totiž klidně vyčkávám, než bude Tvůj román pokračovat.
Vím, že Tě přivedu z konceptu, ale ”co se musí, to se musí”.
Protože K stejně jako předtím se vyhýbáš andělům /všimni si,
že má paměť funguje!/; 2. mě napadlo /byl jsem zase jednou
na nedělní mši!/, že farář četl? ”... evangelium podle Marka”
/!/, a já teď nevím, co to má být; 3» jsem z Tvých rozsáhlých
vývodů pochopil, že tu jsou jisté paralely ke vzniku SZ /nejsem
chytré dítě?!/;^a 4. jsem objevil báseň, kterou vymáhám brzké
probrání hodnověrnosti evangelistů. /Neřekl jsem to hezky?/
Tedy na brzkou shledanou!

Martin
/Monika dává pozdravovat/

- 23

Hledám slova
překonávající bariery.
Na bubliny setrvačných frází, •
která si stačí samy
a sebejistě hromadí svou moudrost.

Hledám slova,
kterým se člověk může svěřit.
Berou nás na cestu
dávají zažít dobrodružství.
Když nás dovedou o kus dál,
propustí nás
a znovu se dáme do hledaní.
Hledám slova.

Otto a Felicitas Betzovi

Hodnověrnost

svodku

16 .- dopis

16. března

Můj milý synovče,
budeš-li pokračovat v tomto stylu, brzo hodím ručník do
ringu /všimni si středně silné hrozby!/. Při všem ohromení
nad Tvým spontánním dopisem jsem se přece jen musel zasmát; je
den tu chodí léta na bohoslužby a je nesmírně udiven, že farář
- jako pokaždé - říká; ’’evangelium podle ...” /Kdo tu vlastně
"spí”?!/

Ale k věci, tzn. k Tvým bodům;
1. Orientálci tehdy počítali - a nejen oni - s existencí
dobrých a zlých duchů /andělé - démoni/. Protože se Bůh židům
zdál nekonečně vzdálený a vznešený, musel ovšem - podobně jako
lidští králové - bohové - mít dvůr včetně poslů, kteří dále pře
dávali jeho vůli lidem. Když se těly v bibli mluví 'o andělech,’
nejedná se opět o "západní” otázku; Existují andělé?, ale o vi
ditelné znamení Boží náklonnosti k lidem a jeho bezvýhradné au
tority. /Obrat "A anděl mluvil ...” bychom mohli nahradit
"A Bůh mluvil”!/ Naproti tomu démony rozuměli orientálci v pro
tikladu k /dobrým/ andělům zlé"mocnosti a síly”.

2. Už při SZ jsem se snažil objasnit’-, že vlastní autoři se
nedají už s jistotou určit. Jednotlivé prameny jsou několikrát
přepracovány. Také u evangelistů se dnes už nedá rozhodnout,
zdali konečné znění pochází od evangelistů nebo od jejich žáků.
/Proto; jiodle Marka atd.!/ Kdo se skrývá za jmény evangelistů,
není dosud také objasněno. Ostatně snad otázka autorství je sko
ro bezvýznamná, protože není důležitá osoba evangelisty, ale
poselství Ježíše Krista.
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3. Všechna čest, jsi opravdu chytré dítě!
4. A teď jsem konečně zase ve svém živlu, tzn. mohu pokra
čovat dále v otázce hodnověrnosti evangelistů.

Jestli jste kriticky sledovali líčení Ježíšova umírání
ve čtyřnásobné verzi evangelistů, inůžete z dnešního západního
hlediska říci: rozporné, tedy historicky nanejvýš pochybné.
Vezmete-li naproti tomu jako měřítko náboženský smysl výpovědi,
museli byste dojít k následujícímu výsledku: Každý evangelista
má svůj vlastní pohled na Ježíšovu smrt - tak jako později kaž
dý umělec, znázorňující Ukřižovaného! Společně však dosvědčují
jednu náboženskou pravdu: Ježíš Kristus šel ”pro nás lidi a
pro naši spásu” na smrt. A o to nakonec jde.
Ptal ses teď, zla si tuto náboženskou pravlu nevymysleli
učedníci. Moje odpověď: To je přinejmenším nanejvýš nepravděpo
dobné, a to pro jejich mentalitu a za druhé z důvodu zvláštnos
ti náboženské pravdy samé. Pro hodnověrnost učedníků mluví něco,
co evangeliem! prozařuje: Jednak to byli většinou prostí, sil
ní lidé, žádní rafinovaní propagandisté. /To může tvrdit jen
ten, kdo evangelisty nezná./ Za druhé nezatajili své selhání,
své pochyby, svou těžkopádnost ve víře. Nakonec, kdyby to byl
jejich vlastní výmysl, dosvědčili by tak jednomyslně svou věr
nost Ježíši Kristu - až k mučednictví? Kromě toho byli tito
mužové - což jednoznačně vyplývá z apoštolských listů a evange
lií - hluboce přesvědčeni o tom, že mají zvěstovat Boží slovo,
no svou vlastní moudrost. /Snad bys k tomu mohl meditovat nad
typickým místem z Pavla: 1 Kor 2,1-5. Právě v poslední větě je
zřejmé, že pudle apoštolova přesvědčení mluví v jeho kázání
Ježíš Kristus a tím Bůh sám./

Jestliže učedníci byli upřímně přesvědčeni, že mají svým
bližním předávat Boží slovo, pak zůstává ještě možnost, že se
mýlili, že podlehli iluzím, klamným představám. Nehledě k tomu,
že nevzbuzují dojem snílků nebo blouznivců, musely by se tako
vé sebeklamy usídlit v okolí učedníků, tedy by musely být něja
kým způsobem lidsky pochopitelné. U Ježíšova poselství, které
hlásali, je tomu právě naopak: naprosto vybočuje z lidského rám
ce tehdejší doby. K tomu jen několik příkladů: Ježíš se nedovolává židovského Zákona ani spisů SZ. Staví se nad autoritu
Písma: ’’Praotcům bylo řečeno: . .. Já však vám říkám!” A ještě
víc: Výrokem ’’Bylo řečeno” se opisuje 3oží nařízení. Ježíš tedy
svá nařízení staví nad Boží zjevení ve SZ, lépe řečeno: ”s plnou
mocí” zvěstuje prvotní Boží vůli. - Dále: Který zakladatel ně
jakého náboženství se odvážil říci: "Odpouštějí se ti hříchy”?
Nebo kdo může vážně o chlebu a vínu říci: "To je mé tělo - má
krev, vydávané za vás”? Nebo zatímco se zoožní židé neodvažova
li z hluboké úcty vyslovit Boží jméno, - Ježíš oslovuje Boha
"abba” /= ’’tatínku”/!
Tento a^mnohé jiné příklady byly tak vzdáleny lidskému
obzoru učedníků,^ že tvrzení o výmyslu nebo klamu tím asi může
být odbyto. 'Ježíšovo poselství, Ježíš sám zaručuje hodnověrnost
svých'Učedníků! Nadlidská pravda, která se v kázání učedníků
odráží, je sňal posledním ’’důkazem” jejich hodnověrnosti.

A přesto: Důkaz v přísném slova smyslu je zde nemožný,
protože jde o hodnověrnost osob, ne o /přírodovědecky/ přezkou-
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matčinou jistotu o stavu voči. Přesně vzato nejde ani tolik o
hodnověrnost jednotlivých osob, ale hodnověrnost společenství
víry církve, ze kterého vyšel NZ. Rád bych Tobě a Monice předal
něco z mc osobní jistoty, přesvědčení, že k nám tady promluvilo
Boží slovo. Ale nemohu Vás ušetřit toho, abyste se zcela osob
ně pustili do poselství Ježíše Krista, zprostředkovaného církví
- a pak no konci se sami rozhodli, z láli je pro vás nosně nebo
ne o

Na závor připojuji ještě - Tvá ’’nekvětnatá báseň” mě při
vedla na tuto myšlenku - několik rozjímavých řádků - a porou
čím se s vřelým přáním k velikonocům!
Ger J

znám jednoho . . .
kdo se nechal od nás položit na kříž
kdo si od nás nechal udělat hřeby
kdo si nechal ukázat, co je to kladivo
kdo se od nás nechal přibít na svá slovo
kdo si nechal předložit účet za svou věc
kdo se nechal vidět třetí den
kdo byl s to nechat se vidět

Lothar Zonetti

’’Manipulovaný
17 . dopis

církví”

25» března

Ahoj, to jsem já, Monika!
Co to jen ten Martin má! Když přišel ke mně, ukazoval mi
Váš dopis a durdil ses ”Ten může ted čekat, až zčerná - ještě
víc, než už je!”
Když si tedy Martin musí kurýrovat svá ’’kuří oka”, na kte
rá jste mu zjevně šlápnul, mohu zatím shrnovat náš dojem z obsa
hu dopisu. Píšu-li "náš dojem”, neříkám to jen tak. Od toho
dopisu /o mši/ mluvíme o náboženských otázkách rádi spolu a to
nás velice sblížilo. Mohu proto odpovědět i v Martinově duchu.

Musím Vám složit poklonu; Myslíme si, že je opravdu dobrá,
že jste jednoduše nenapsal; Tomu se musí věřit a basta. Také
nějaká "bud a nebo” by nám nepomohlo. Potřebujeme ještě hodně
času, abychom byli opravdu přesvědčeni, že k nám v bibli mluví
Bůh osobně. Myslím si ale, že jsme na dobrá cestě. A Ježíš už
pro nás přece znamená tolik, že bychom ho rádi následovali ne
bo, jak Vy píšete, ’’zkusili to s ním”.
Něco jiného je to s církví, kterou jste tak bezprostředně
zatáhl do hry. Oba považujeme úsloví ’’Ježíš ano - církev ne”
sice za přehnaná, ale něco na tom je. Církev se svuu byrokracií,
s ustrnulým lpěním na překonaném haraburdí, se svou odcizeností
životu a strachem před experimenty, je pro nás skutečným brzdi-
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cím špalkem na ceste k Bohu» Byla by úžasné, kdybychom mohli
prakticky prožívat víru v nějakém opravdu křustanském společen
ství !
Kromě toho -_je to pravda, že církev dříve bible doslova
vázala na řetěz? Nebo že se někdy věřícím zakazovalo číst bib
li? Nemohu si pomoct, ale utvrzuje to ve mně podezření, že vý
klad bible je nějak manipulován církví, přirozeně v jejím duchu,
snad aby si hodní katolíci nemohli upravovat vlastní myšlenky
nebo vlastní víru. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte.

S pozdravem od Martina
/k tomu se ještě vzchopil/
Monika

Kniha

církve

1 . dubna

18. dopis

Milý Martine!
Vědomě píši dnes Tobě. Monika to snad pochopí /a promine/,
když už se osvědčila jako laskavá ’’prostřednice”. Jestliže jsem
Tě tedy tím "chy'trým dítětem” urazil, omlouvám se Ti. Můžeš mi
věřit, že jsem se Tě tím nechtěl dotknout. Snad už mezitím
Tvůj hnuv pominul?!

Moničiny otázky mnu připomněly zprávu v novinách, která ®
objevila asi před rokem v ’’Bild am Feierabend":

Senzační nález v pouštním písku! Páté evangelium objeveno.
Eriwan, 1. 4«

1983

Při vykopávkach na hřbitově v blízkosti Nag Hammadi /Horní
Egypt/ narazili archeologovo z univerzity v Eriwanu na písemné
svitky, které dosavadnímu zkoumání bible způsobily značné potí
že.

Objevili takzvané Petrovo evangelium, zjevně 5» evangelium^^stejně významné jako dosud známé a plné odhalení o osobě
Ježíše z Nazaretu, např.. doposud neznámých podrobností o jeho
domnělém zmrtvýchvstání;
"V noci, když zasvitl Pánův den a z každé hlídky dva vojá
ci- drželi stráž, zazněl silný hlas s nebo. Tu viděli nebesa
otevřená a dva muže sestupující dolů ve velké záři světla a blí
žící se ke hrobu. Onen kámen, který byl před vchodem do hrobu,
se začal sám koulet, uhnul stranou, hrob se otevřel a oba mla
díci vstoupili lovnitř. Když to vojáci spatřili, probudili set
níkova starší “vtoku ti byli totiž na stráži. - A zatímco vy
právěli, co viděli, spatřili opět tři muže vystupovat z hrobu,
jak dva podpírali toho třetího a kříž jo následoval. Hlava těch
dvou dosahovala až do nebe, ale hlava tuho, kterého vedli za ru
ku, převyšovala nebe. A zaslechli hlas volající z nebe: Kázal
jsi zemřelým? A z kříže zazněla hlasitá odpověď: Ano."
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Už jsi asi dávno prohlédl, že jo to ’’novinářská kachna”.
Na druhé straně to s tím Petrovým evangeliem není aprílový
žert - citovaný text , zmrtvýchvstání dokonce existuje. Podivíš
se ještě víc, když Ti řeknu, že kr ,mě toho existuje ještě
"Arabské evangelium”, Tomášovo, Jakubovo, Bartolomějovo, Niko
démovo, Filipovo evangelium, abych jmenoval jenžto známější,
ze kterých se nám zachovaly jen zlomky. Tedy ještě jednou;
žádný aprílový žert, ale nepravá evangelia /"apokryfy” = ’’taj
né spisy”/, která zvláště ve 2. století po Kr. kolovala jako
lidová vyprávění vedle pravých evangelií. Až na nějaké zbytky
se ztratila. Proč? Protože za prvé obsahovala zjevné nesmysly
a tím se nesmírně odlišovala od pravých spisu /potřebuješ-li
ještě nějaký argument pro h dnovurnost evangelií, srovnej si
odstavec z Petrova evangelia s Mk 16!/. Za druhé existovala
instance, která se starala o to, aby - asi až do ruku 400 po
Kr. - byly vyloučeny nepravé spisy, takže nakonec zbyl jen ká
non /úředně uznaný seznam/ 27 pravých spisů NZ. A tato tříbící
instance byla církev!
Tím by mělo být jasné jedno: Vznik a lalší předávání spi
sů NZ se bez církve nedá myslet. Co si ještě dnes mnozí stále
nechtějí uvědomit: Novozákonní spisy vyrostly ze života prv
ních křestanskych obcí: vznikly v konkrétni obci, tam byly ja
ko Boží slovo poznány a předávány dál! Byl to zdlouhavý pro
ces, při kterém se muselo překonávat mnoho bludných učení. Jen
malý příklad: V jedné prvotní křesťanské obci v x’alestino vz
niklo prudké nepřátelství vůči židům. Zašlo tak daleko, že z
bible této obce byla vyškrtnuta první část Ježíšových slov
"Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí” /Lk 23,34/. Zůstává
tedy obžalovávající ’’nevědí, co činí”! - V tomto případě jsou
to ostatní rukopisy, které dále předávaly doslovné znění,
Bohu díky!

Vesměs se jasně ukazuje, že církevní vrchnost nenakládá
s biblí svévolně, ale že vývoj řídí-Boží duch, který podle Je
žíšova slibu /Jn 16,13/ uchovává církev před omyly ve víře.

Je pravda, že církev od samého počátku bděla nad pravým
výkladem bible. Ale jak se to dálo? V prvních křesťanských
stoletích to byli ’’církevní otcové”, významní muži církve,
kteří - až hluboko do druhého tisíciletí - určovali výklad a
zakládali církevní tradici. Teprve v roce 1902 byl zřízen cír
kevní úřad, ’’biblická komise”, která měla rozhodovat ve spor
ných otázkách o výkladu. Její práce však nebyla právě úspěšná:
Mnoho jejích výsledků a rozhodnutí bylo brzy překonáno tehdej
ší, bouřlivě se rozvíjející biblistikou. Asi od roku 1940 ko
mise od základu přehodnotila svůj způsob práce a teď především
podporuje biblický výzkum, aniž by dělala jednotlivá rozhodnutí.
Po všem dosud napsaném jistě potvrdíte, že by nebylo dob
ré, kdyby každý bez př Ichozích znalostí vkládal do bible
svůj, výklad. Proto je dobré, že existují odborné autority a že
církev nakonec ručí za pravdu 0 Ježíši Kristu /on sám přece
řekl: "Kdo slyší vás, slyší mne", Lk 10,16/. - Myslím si,
že i jindy, když půjde o něco důležitého a nebudete mít potřeb
né- znalosti, vyhledáte samozřejmě rodu u odborníků. Na druhé
straně je nemožné při čtení bible každých pár minut přemýšlet
o komenťáři nebo volat na najbližší univerzitu odborníkovi.
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Myslím si, že pro bibli všedního dno stačí rozvíjet jakýsi
druh ’’citu pro božskou pravdu” /Arenhoevel/. Vzniká tím, že má
me živou účast na církevním životě - na vyučování, biblickém
kroužku, bohoslužbě, meditaci atd. To by byl úkol!!
A teď - abych nezapomněl: tvrzení, že církev bibli vázala
na řetěz, je zlomyslné překroucení s :utečnosti. Protože dříve
byly bible vzácné a velice cenné, musely být nějak zajištěny,
aby zůstaly uchovány pro obecné užívání. /Podobně je to dnes
s telefonním seznamem ve veřejných telefonních automatech./
To přece neznamenalo nějaké zvláštní poručníkování věřících.
- Také vždy znovu uváděný zákaz čtení bible je výmysl. Církev
v minulosti zakázala jedine používání zfalšovaných překladů
bible. Jinak však je pravda, že katolická církev - v protikladu
k evangelické - až Jo našeho století soukromé čtení bible spí
še podceňovala, ne-li úplně zanedbávala. Tak ještě v roce 1920
musel papež Benedikt XV. vybízet, že by se věřící měli ’’snažit
zahrnovat do denní četby zvláště svátá evangelia, apoštolské
skutky a apoštolské listy. Neměla by existovat křcstanská ro
dina, která by neměla svaté spisy Nového zákona.”
To by pro -dnešek stačilo. Máš zase jednou chuť odpovědět?
Byl. bych rád. - Monice ode mě ’’vřelé díky” a Vám oboma srdečné
pozdravy!

Gerd

P.S. Přikládám ještě typickou ukázku z apokryfů /Tomášovo
evangelium/. Možná, že Vás bude zajímat něco bližšího o Ježíšo
vě dětství.

Poté Ježíš zase kráčel jedn.u vesnicí a dítě, které běželo^kolem, ho strčilo do:‘ramene. Ježíš se rozhořčil, a řekl mu;
”Už svou cestou dále nepůjdeš!” Ihned padlo a zemřelo. Někteří
však, kdo viděli, co se stalo, řekli: ’’Odkud jen pochází tento
chlapec? Každé slovo, které řekne, je hotový čin.” Rodiče zes
nulého vyhledali Josefa a stěžovali si slovy? ”3 takovým chlap
cem nemůžeš s námi ve vsi bydlet. Nebo jej přiměj, aby žehnal
a ne zlořečil. Vždyť nechává umírat naše děti!” Josef si chlap
ce zavolal stranou a ostře ho napomenul; ’’Proč vlastně děláš
takové věci?” ... Ježíš však řekl? ”Vím sice dobře, že tato
slova nejsou tvoje, ale že ti byla, našeptána. Přesto chci mlčet
s ohledem na tebe. Tamti však dostanou svůj díl.” A ihned ti,
kteří proti němu vznesli obvinění, oslepli ... Nato Josef vyta
hal Ježíše za ucho; Ježíš se však rozhořčil; ’’Musí ti stačit
hledat a nechápat. Jednal jsi nemoudře! Nevíš, že patřím
k tobě? Tak mi nedělej zármutek!”
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IV,

’’Nemožný

-

ZJEVENÍ

A

VÍRA

Bůh”

19o dopis

4. května

Člověče, Ty nás umíš pěkně poplést!
Vlastně bych to měl dávno zapomenout, protože od Tvého
posledního dopisu uplynuly čtyři týdny /stres ve škole!/, ale
přesto mi ještě zůstalo v paměti, jak jsi andělskými jazyky vy
chvaloval svou milovanou církev. Nechtěl bych vedet, jak to
dopodrobna bylo s neústupností, s útiskem katolických vědců,
knižní cenzurou atd. Nechrne tyto neradostné věci, No, stop,
nenechejme je - musím nejdřív zase jednou vypustit páru.
Včera, na Nanebevstoupení Páně, jsem byl s naší skupinou
nu. výletě na kolech. Den jako vymalovaný! Když jsme v najlepší
náladě jeli v jedné vesnici kolem kostela a slyšeli varhany,
dostal jsem bleskový nápad? udělat si pauzu, v klidu se posa
dit, natankovat. Ostatní s tím byli srozuměni až nadšeni. Šli
jsme tedy dovnitř. Lidé asi koukali, když 15 mladistvých poně
kud hlučně obsadilo kostel. Farář, asi tak- okolo 65? se právě
d..,l do nedělní promluvy. Je to zvláštní, i když je člověk tak
často zklamán, pořád doufá, že chytnu dobré kázání. A teď to
přišlo: Jaký moudrý a lidumilný Otec je náš Bůh! Tam nahoře
na nebi se smilovává nad svými nezdárnými, v /hříšné/ nečisto
tě se rýpajícími dětmi? Posílá jim svého milého Syna na zem,
aby je vysvobodil a ukázal jim cestu do nebeské vlasti. A když
to Ježíš svou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním udolal, zase
nastartuje a vyjíždí se zadostiučiněním k nebi, kde konečně
může v klidu užívat Boží slávy. Ne že by to Ježíš dělal jako
kosmonaut! Tak si to člověk nesmí představovat. Ale nahoře
v nebi přece je. Radujme se tedy s ním a mějme touhu po tomto
nebi. Ježíš přece chce ”až bule vyvýšen od země, potáhnout
všechny lidi k sobě”. /Amen./

Ty, to byla rána do vazu! Nejen, že jsem se odtamtud od
plížil jako zmokl.á slepice, nejhorší bylo mlčení těch druhých.
Doslova jsem je cítil v zádech! Nikdy už si nedovolím takový
nápad! Trvalo to hodiny, nuž zase vysvitlo slunce a mohli jsme
se tomu zasmát. Ale nebyl to dobrý smích.
Člověče, jestli to je Zjevení, které nám chceš udělat
stravitelným, pak se chci raději nechat hned pohřbít. Co je to
za faráře, jaký je to nemožný Bůh, který jo úplně mimo náš
dnešní svět, navzdory celému ’’spasení”!
No jo, po našich dosavadních dopisech si už umím trochu
lepe představit, jak to je? Přirozeně jo v příběhu o nanebe
vstoupení staiý orientální obraz světa s jeho třemi patry?
nebo - země - podsvětí, proto se Ježíšovo nanebevstoupení ne
může brát historicky doslovně. Také už vím, žo si Bůh"jen
neodskočil ve směru země, aby se pak zase ztratil v čistém ne
beském vzduchu. Není to i v bibli? Jsem s vámi až do konce
světa!? Ale pak se ptám, zdali to také nevěděl důstojný pán?
Vždyí nakonec jednou studoval! A nemyslí si pak, že lidé jsou
hlupáci?
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Nejradši bych se ho po mši šel zeptat., Ale pak by se asi
ptal on, co je podle mého názoru smyslem příběhu o nanebevstou
pení a to bych musel vypadnout ze hry» Proto jsem si raději se
zlostí v žaludku zase sedl na kolo.
Snad to pochopíš. Kolikrát, zvláště po takovém krachu,
jsem úplně na dne. Pak se opravdu ptám: Vyplatí se vůbec věřit,
když je Boží slovo předkládáno jako ”šmíra”?
Martin

0

odvaze

20. dopis

věřit

25« května

Víš Ty vlastně, Martine, že Tě mám hrozně rád, když tak
poctivě píšeš o sobě a o své zlosti. A také Ti rozumím - jak
často se mi vedlo podobněí Jen ti něco potichu připomenu, co
jsem psal v jednom už dost dávném dopise: Je to až zdrcující,
jak velice se Bůh vydal naší lidské nedostatečnosti. Nešel ko
lem našeho světa, ale vstoupil do něj tak hluboko, že k nám je
ho slovo přichází v lidském rouchu, dokonče často pokřivené
nebo znetvořené. Proč - to je vposledku jeho tajemství.

Ale snad Ti mohu více objastnit to, co se nazývá Zjevení
a víra. Vyjdu prostě od Tebe a od Moniky. Máte už konec konců
oba společnou ’’historii”.

Když jsi se seznámil s Monikou - co Tě vlastně na ní tak
fascinovalo? Její postava, ženství v ní? Její úsměv? Její způ
sob vyprávění? Její bytost? /Vzpomínám si na situaci, kdy Ti
právě imponovala její odvaha, takže jsi o ní psal jako o ’’tří
dě”!/ Pravděpodobně bys to ani Ty sám neuměl vysvětlit tak přes
ně. Jedno však můžeš říci s jistotou: Od prvního okamžiku seznámení se mnohé v Tvém hodnocení změnilo, posunula nebo pro
hloubilo. Možná tím, že jste už tři roky společně šli, něco
z první fascinace pominulo, ale zato je váš vztah hlubší - díky
rozhovorům, něžnostem, hádkám ... Dá se to asi tak říct?

Dejme tomu, že by se Tě tehdy po prvním setkání s Monikou
někdo^zeptal: Věříš vlastně tomu, co Ti vypráví? A Ty bys jistě
odpověděl: To ještě nemohu říct; ještě ji dobře neznám. Dnes po třech letech - bys odpověděl: To je jasné, že jí věřím. D
Po tři roky jsem^se na ni mohl spolehnout. A řekneš to navzdory
zklamáním a krizím, které tu třeba také byly, navzdory zlým ja
zykům, které nemohly otřást Tvou důvěru k ní0 Jsi-li poctivý,
přiznáš také: Na záčátku nebyla důvěra tak velká jako teď. Do
cela opatrně - jakoby s tlukoucím srdcem - jste jeden druhému
’’zjevoval” něco ze sebe -- vždy s trochou úzkosti: Jak to ten
druhý přijme?'Uvěří mi? Bude mě považovat za směšného? Bude to
vykládat dalším, zkompromituje mě? Takovou měrou, jakou Ti Mo
nika naslouchala a brula Tě vážně, jak Ti svěřovala své vlastní
problémy a sebe samu, takovou měrou postupně rostla vzájemná
důvěra a spojení. Umíš si představit, povede-li cesta dál a pou
to bude ještě silnější, že jednoho dne nejen uvěříš tomu, co
říká o sobě nebo o druhých, ale že uvěříš v ni? A i potom tato
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Tento lidský příběh o stále hlubším vzájemném sdělování
/- zjevování/ a stejně rostoucí důvěře /= víře/, se dá přenést
na vztah Boha a člověka ŕ přirozeně s výhradou, protože Bůh
přece není jako našinec. Myslím si, že už máš za sebou také kus
cesty s Bohem. Nejdříve Ti o nem vyprávěli Tvoji rodiče a učili
Tě krátké modlitby. Vyučování a příprava na svátosti vedly zase
o kus dál. Možná, že jsi dokonce v modlitbě nebo při komuniu
zažil první osobní zkušenost Boha. Nebo Tě nějaký rozhovor,
setkání s nějakým člověkem ’’převrátil”, dla zabušit, že se vás
tady dotklo něco většího. Nebo se Ti nějaké slovo Písma objevi
lo v novém světle, pochopils je. Existuje mnoho způsobů, jak
Bůh může v člověku vzbudit zájem nebo ho fascinovat. Tím se do
stane do pohybu ’’společná historie”, jestliže se člověk do toho
pustí: Bůh zjevuje něco ze své bytosti a velikosti prostřed
nictvím lidí, událostí, bible nebo setkání ve svátostech.
A jestliže^lidský partner přijme Boží požadavek, jestliže se
hned od počátku svěří Božímu slovu, dá Bohu příležitost, ^abyv
se sdělil víc. V Dalším průběhu těchto Božích ’’dějin” s člově
kem - vždy za předpokladu, že se člověk víc a víc otevírá přijde okamžik, kdy člověk nejen věří tomu, co Bůh říká, přislibuje, nařizuje, ale zcela se o něj osobně opírá, tedy
v Jielio věří.
Také zde existují vrcholy a propasti: když někdo cítí Boha
nevýslovně blízko, umí s ním být jedno - nebo když převládnou
pochyby, zklamání, např. když se rozbije falešná představa
o Bohu, nebo - jako ve Tvém případě - když se lidé,vkteří měli
vést k Bohu, objeví jako překážka na cestě k němu. Čím více
roste osobní zkušenost s Bohem, tím se stává nezávislejší
na lidských - až příliš lidských názorech. /Je to výstižně vy
jádřeno v Janově evangeliu, v příběhu o Samařance u Jákobovy
studně, které se Ježíšvzjevuje jako Mesiáš: ”Oné ženě pak ří
kali /= vesničané/: Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm
řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel
světa” /Jan 4942A Budeš někdy v klidu uvažovat o tomto setká
ní /Jan 4,1-42/ z hlediska Zjevení a víry?!

Doufám, že na Tobě touto složitou myšlenkou nechci příliš»
Jsem zvědav, zdali to, co se nazývá víra, je Ti teď srozumitel
nější.
Gerd

’’Nahoru,

dolů”

21. dopis

17. června

Řekni mi, jsi snad už starý a zapomnětlivý?

Vlastně jsem počítal se silnou odpovědí na svou otázku
po smyslu příběhu o Nanebevstoupení. A místo toho sáhodlouhé
vysvětlování o Zjevení a víře! Přece však musím připustit: Byly
to pro mě téměř nové a neobvyklé myšlenky. Až doposud jsem si
vždycky myslel, že věřit znamená považovat za pravdivé určité
poučky o víře, pro něž neexistují žádné důkazy, tedy značně
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řím, závisí na tom, komu nebo v koho věřím! To je jasné.
Mluvil jsem o Tvém dopise s Monikou, Tu nám poprvé došlo,
jak dlouho už jsme spolu a že to opravdu bylo trvalé ’’nahoru
a dolů” s prohlubující se tendencí. Jen přenesení našeho vztahu
na vztah mezi Bohem a človekom od Tebe nepřijímám tak docela.
Snad je to také tím, že zvláště já tu ještě tápu skoro v temno
te, co se týče Boha, a že h o člověk prostu nemůže vidět a mlu
vit s ním jako s lidským partnerem.
Zdá se však, že v jednom ohlodu máš pravdu, to bych si mu
sel ještě víc promyslet: Víra v Boha není něco, co člověk má
nebo nemá, alo spíše takové střídání nahoru a dolů, a pak snad
k ní patří i pochyby a to, že je člověk na dně, aniž by se hned
muselo říkat, že jo bezbožník!

Ty, při Tvém dopise mě napadly také některé osobní otázky,
ale na ty bych se Tě raději zeptal mezi čtyřma očima. Mnoho vě
ci se těžko sděluje v dopise. Kromě toho musím teď končit, protože se zase jednou blíží vysvědčení a já bych nerad, aby si
o mně panstvo myslelo, že chci jen zvyšovat zástup nezaměstna
ných. Proto se teď raději našprtám ještě něco k zítřejšímu
tanci z matematiky. Smím Tě ještě jednou zdvořile poprosit,
abys mi vysvětlil příběh o nanebestoupení /co možná ještě
před vánocemi!/?

Martin

Představa

o

Behu

22. dopis

a

výpověď

víry

10. července

Martinovi, budoucímu filozofovi!

v
To teď vůbec nemyslím ironicky. zByl jsem potěšen větou:
”Cemu věřím, závisí na tom, komu věřím nebo v koho věřím.” Lépe
bys můj rozvláčný dopis nemohl shrnout.
Teď však k nanebevstoupení /abys už neměl bezesné noci!/.
OČekáváné vysvětlení jsem asi skutečně musel zapomenout.

Smím Tě nejdříve upozornit na některé podivuhodné zvlášt
nosti dějin, na které ovšem člověk přijde teprve až po určité
znalosti bible:
1. Existují hned dvě vyprávění o nanebevstoupení Ježíše
Krista,, jedno na konci Lukášova evangelia /24,50-53/ a druhé
na začátku Skutků /1,9p12/, 'která - jak jisté víš - jsou také
od Lukáše. Obě se úplně liší v podrobnostech, ale souhlasí
ve výpovědi o nanebevstoupení.

2. Jinak nikde v NZ už není nanebevstoupení popsané.
3« Taková vyprávění, ve kterých byl nějaký velikán mezi
lidmi na konci svého života ’’unesen” k Bohu, se ve starověku
vyskytovala; náznaky najdeme už ve SZ /Gn 5,24; 2 Kr 2,1-18/.
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přesně andělské scéně při Ježíšově zmrtvýchvstání /Lk 24,4-9/«

Nyní .jako budoucí biblista budeš moci z předložených faktů
vyvodit správný závěr:

Jednotlivé rozdíly v obou Lukášových popisech stejně jako
předem dané schéma příběhu o vytržehí především ozřejmují:
tady opět nejde o nějakou historickou zprávu, ale výpověď víry
ve vypravěčském rouše. Dále: Smysl obou příběhů můžeme objevit
jak z rozdílů, tak ze společných výpovědí, jestliže náležitě
přihlédneme ke kontextu!

1. Vyprávění není na konci evangelia náhodou. Lukáš chce
na závěr svým čtenářům ještě jednou vysvětlit, co znamená
zmrtvýchvstání: Ježíš už není mezi námi lidsky uchopitelným
způsobem, do té míry se tělesně odloučil, jako zmrtvýchvstalý
je v Boží slávě nebo - jak to říká vyznání víry - ”sedí po pra
vici Otce75. To nesmí být však špatně chápáno tak, jako by se
Ježíš spasil do nebeských luhů! Předešlým vyprávěním o Emauzích
a vyprávěním o Letnicích /Sk 2/, Lukáš jednoznačně klade důraz
na to, že: Pán je s námi - v Písmě, v eucharistii, svým Duchem!
/Ale na to jsi přece už přišel sám - poslední větou Matoušova
evangelia: 55A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku”, Mt 28,20/.

2. Tento důraz je ještě zřejmější v druhém znění, ve Skut
cích. Také zde dává souvislost rozhodující odkaz: Lukáš vědomě
zasadil tento příběh na začátek, aby se postavil na odpor osud
nému neporozumení prvních křestanů. Věřilo se, že Ježíš velmi
brzy po svém zmrtvýchvstání opět přijde jako soudce světa
”na nebeském oblaku”; člověk mohl tedy klidno čekat na konec
světa, aniž by se příliš zasazoval za pozemskou budoucnost.
Naproti'tomu říká Lukáš prostřednictvím andělů /díky kterým je
Boží slovo zřejmější!/: Jistě, Ježíš opět přijde ve slávě a
moci. Ale to.mění žádný důvod k tomu, abyste skládali rucev
do klína /resp. ’’nečinně hleděli k nebi”, Sk 1,11/. Ale teď za
číná doba církve, teď začíná misie, služba světu! A o tom jed
nají další kapitoly Skutků.

Abys starého vesnického faráře neposuzoval příliš tvrdě,
musím Ti říci,' že tyto poznatky, o kterých jsem Ti dnes napsal,
jsou ještě příliš málo zpracovány. Zdalipak jednou Ty, až Ti
bude 65 let, budeš ve svém povolání zastávat nejnovější stano
viska? Jedno by si ovšem prošedivělý farář měl uvědomit: Pro
storově ustrnulá představa o Bohu a o člověku, která se projevu
je v jeho kázání, pochází z řeckého kulturního okruhu, ne z
biblicko-židovské tradice. Zatímco se v ’’pohanském” řeckém
myšlení odehrávala výměna mezi Bohem a Člověkem spíše v prosto
rovém ’’nahoře” m ’’dole”, je Bůh bible, Bůh času, lidských dějin,
a jako souputník na cestě otevírá člověku budoucnost’ Myslím si,
že si s tím člověk může dnes něco počít.

Snad Ti tuto časově dopředu se ženoucí dimenzi biblického
Božího zjevení oproti ’’uzavřenému” prostorovému myšlení Řeků
mohu ozřejmit skickou:
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Biblicko-židovské pojetí

Řebké pojetí

Škoda, teď jsem mluvil jen teoreticky. Snad se mi v Příš
tím dopise podaří uvést několik příkladů. V každém případě máš
• teď trochu prázdninové četby.
Poprvé nashledanou - Gerd

’’Rozpor

z. ia

rozporem ”

23. dopis

30. srpna

Ahoj Gerde!
Jestlipak jsi už cekal od nás dopis?
Asi sis udělal prázdniny od svých mučitelů.
T eď se prosím Tě nesměj, ale když jsem si srovnal to, co
jsi napsal o Kristově nanobuvstoupení s názorem toho vesnické
ho faráře, rád bych mu také i po tak dlouhé době ještě napsal
"alternativní kázání”, asi s těmito základními myšlenkami:
1. Nanebevstoupení není žádná událost, která by se dala histo
ricky podchytit, 2. Ježíš to dokázal; je teď zcela u Boha.
3. Jednou nás přijme k sobě. 4» Do té doby znamená: přiložit
ruku k dílu a .přetvářet náš svět svjeho přispěním! Lidi, myslím
si, já bych byl kněz!v/Nebo alespoň kazatel: nemohu přede
Moniku poslat na poušť!/

Začnu teď asi žvanit a přitom bych si s Tebou chtěl poho
vořit o téměř vážné věci. Mému příteli Tomášovi totiž neuznali
důvody pro odepření vojenské služby. Bylo to od něj také dost
pitomé, spoléhat se na svou velkou hubu. Odvolával se na své
křeáťanské vychování /ze kterého na něm toho ostatně moc neuvízlo/ a oni ho pak poprosili, aby zaujal stanovisko k Ježíšo
vým slovům: "Nepřišel jsem přinést pokoj, nýbrž meč.” To ho
úplně šokovalo a také dorazilo. Člověče, ca jsem se nahlodal,
až jsem to našel: Mt 10,34, Hned jsem si myslel, že tu něco
nesouhlasí. A podívej se tam: Kontext nejedná vůbec o válce,
ale o rozhodnutí pro nebo proti Kristu, které např. v rodině
může vést k rozdělení. Tomáš to samozřejmě nevěděl. To tedy by
lo správné, jak byl na lopatkách! Ale v této s ;uvislosti bible
opravdu nedělá moc hezký dojem: Ve SZ se tisíce vzájemně za-
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bijejí ve jménu svého Boha /dělají to i dnes!/ a Bůh jim dal
přece příkaz - 5» přikázání; Nezabiješ» Kdo chce, ten tomu ro
zumí’ Nebo v jiné oblasti zase přikázáníNezcizoložíš. A při
tom mel každý z těch vysokých pánů hlavní a vedlejší ženy,
a když se některá už do harému nehodila, byla, jako služka vel
kého vzoru Abrahama, i s dítětem poslána na poušť.^Tedy rozpo
ry na rozpory’ Neumíš mi jo vysvětlit? Mám dojem, že problémy
s biblí vůbec nepřestávají.
Teď by ráda napsala také ještě Monika’
Ahoj, myslím si, že jcvto od Martina strašně'.ušlechtilé ,
že mě nechce poslat na poušť. /Tak docela sám se asi neobejde./
Ale něco jiného; Meditovala jsem o příběhu v Janově evangeliu
/Jan 8,1-12; Ježíš s cizoložnice/ a ráda bych věděla, jestli
jsem to vzala za správný konec. Tedy někde jstv psal, žu^zjevení a víra je v setkání, člověk se má nechat oslovit Božím
slovem nebo tak nějak podobně. Tu jsem si pomyslila; ^Vezmi si
příběh úplně osobně, jako bys přitom byla. Když má mít i dnes
nějaký význam, nějak se v jedné z osob najdeš. Ano, a vlastně
to skvěle klaplo.
Nejdříve jsem si^představila , jak ji zvedli z lože, jaký
musela mít strach - věděla přece, že cizoložníci jsou usmrcováni kamenováním. A pak ta nemilosrdně ciyějící mužská společ
nost/ ” Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem’” Je
to prostě super, jak to Ježíš řekl. Jak se potom vytráceli,
nejdříve starší /ti měli asi nejvíce vroubků/: Ptám se, jak to
Ježíš dokázal. Musel asi nějak vyzařovat.
Co jsem ovšem ještě úplně nep chopila; Proč psal do písku?
Pomyslila jsem si; To je rozsudek nad ní, a příští náraz větru
jej odváné, zruší. Mám příliš mnoho fantazie? Ale Ježíš přece
řekl; ”Ani já tě neodsuzuji’”
Co bylo trochu zvláštní; Nemohla jsem se ztotožnit s jed
nou osobou, ale se všemi’ S cizoložnicí; Jak často jsem se cí
tila .ostatními přistižena a kompromitována - s nadějí, že naj
du někoho, kdo bude se mnou mít soucit. 3 diváky - Dávno ještě
nejsem tak odvážná, abych se postavila na stranu slabších a
viníků. Kolikrát mám téměř potěšení, když někdo, koho nemám
ráda nebo komu závidím, něco slízne; jeho vina’ 3 těmi žalobci
jsem se nemohla ztotožnit, ale také odsuzuji druhé. A konečně
jsem se také trochu cítila na Ježíšově straně; Myslím si, že
je hrozně silný, a ráda bych byla také taková jako on.

Každopádně se mi při meditaci správne rozplývalo srdce.
Byla to špička’ Směla jsem to tak napsat? Dík za poslech /pře
čtení/.

Monika /a Martin/
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24» dopis

zjevení”

17. září

Jste prosto prima’
To znamená: vlastne bych mol nasadit kyselý obličej, pro
tože mě zase vyzýváte oba! /Tentokrát ovšem žádný ’’dvojitý”
dopis./ Bylo by to však opravdu hloupé, vždyť jsem z Vás měl
velkou radost. Nejdříve Tobě, Moniko: opravdu jsem se divil,
co všechno jsi objevila. Tvůj postup jo ostatně správný? pozná
vat s mvislost a vybírat to, co se zdá důležité pro vlastní ži
vot. Brzy si všimneš, že ne každý bod je stejně důležitý. Sama
se omezíš na některé myšlenky a z nich pak pronikneš dál do ..
hloubky, např. prožívat Ježíšovu postavu jako opravdu živoucí
a obšťastňující. Při uvažování o Písmu svátém jde nakonec o to
zcela osobně prožívat vztah Boha a člověka. Víc bych k tomu
teď nechtěl psát.

Máš chuť rozjímat o skutečně osvobozujícím příběhu? Jestli
že si nějaký nevyhledáš sama, zkus to třeba s Lk 13»10-17. A po
klidném výběru se pusť do místa, které Tě nejvíce oslovuje!

Teď však ke Tvému problému, Martine. Rád bych na základě
Písma ještě něco vyhrotil. Pak jistě poznáš sám základní zákon
Božího zjevení, který Tu oslovil. Při uvažování přihlédni
prosím k tomu, že Bůh vložil své slovo do lidských dějin. /Se
řadím proto místa z Písma přibližně podle doby jejich vzniku./
K problému zabíjení a zákazu zabíjení, násilí a zákazu
násilí;

Joz 10,11? Když před Izraelem utíkali a byli na bétehorónské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do Azeky;
tak umírali. Tech, kdo zemřeli po kamenném krupobití, bylo více
než těch, které Izraelci pobili mečem.
Joz 10,40: Tak vybil Jozua celou zem ... Nikoho nenechal
vyváznout vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal
Hospodin, Bůh Izraele.

Dt 8,19-20: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha,
zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět
se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. Jako pronárody,
které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste
neposlouchali Hospodina, svého Boha.
^Lv 19,18? Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš
na ne, ale budeš milovat bližního jako sebe samého.

Iz 2,4-5? On /= Hospodin/ bude soudit pronárody, on ztrestá^národymnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vi
nařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou
se^již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově
světle!

- 37 Iz^9s4”5’ Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a kaž
dý plášť vyválený v prolité krvi.budou k spálení9 budou potra
vou ohně. 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.
Sir 18,13» Člověk se slitovává jen nad svým bližním,
Hospodin se slitovává nad všemi lidmi.

Sir 28,1: Kdo se mstí, na tom se pomstí Pán, jeho hříchy
bude mít na paměti.

Řím 12,19-21: Nechtějte^sami odplácet, milovaní, ale nech
te místo pro Boží soud, neboť je psáno: ,Mně patří pomsta, já
odplatím, praví Pán. ? Ale také: ,Jestliže má tvůj nepřítel
hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a
přivedeš k lítosti. 9 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo
dobrem.
Mt 5,38-39: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,0ko za oko a
zub za zub?/Ex 21,24/. Já /Ježíš/ však vám pravím, abyste se
zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tu uhodí do pravé tváře,
nastav mu i druhou.
Mt 5,43-45: Slyšeli jste, žebbylo řečeno: ,Milovat budeš
bližního svého a nenávidět nepřítele svého.’ Já však vám pravím
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci
svítit na zlé i dobré ...

Jan 13,34: Nové přikázání vám dávám, aoysté se navzájem
milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Nu, jak je to s Tvým čichem? Objevil jsi něco jako záko
nitost? "Rozpory” se Ti určitě staly ještě zřejmějšími. Zřejmě
jsi také postřehl jistou vývojovou linii od SZ k NZ, a ve smě
ru ke stále vetší lidskosti. I tady znovu Boží slovo v lidském
slově: Bůh může sebe a sv^u vůli zjevovat jen v té míře, v ja
ké lidé určité dějinné epochy toto zjevení přijímají a jak ho
mohou včlenit do vlastního horizontu. Potud existuje "postup
né zjevení”, které je závislé na chápavosti věřících. Tak
např. izraelský lid nejdříve božské poselství o osvobození
a o naplněném lidském životu vztahoval zprvu jen na sebe:
láska k bližnímu j o laska k soukmenovcům; zákaz vraždy znamená
zákaz zabíjení krajanů. Teprve p.zvolna se lidský horizont roz
šiřuje - až k Ježíši Kristu, který jako nikdo jiný před ním
jasnu narýsoval Boží vůli. Zatímco Izrael své osvobození z egyp
takého otroctví jen postupně chápal jako Boží výzvu k svobodné
mu, lidsky důstojnému životu a k osvobození druhých a vždy zno
vu sám upadal do závislosti na modlách, Ježíš zvěstuje a pro
žívá s ’’mocí” /Lk 4,32/ lásku jakoosvbození a naplnění lidského^života /čtete např. Lk ,4,16-21;'Jan 10,10-18’/. Ježíš jedi
nečně objasňuje osvobozující základní rys Božího zjevení tím,
že např. zákonům a předpisům navrací jejích Bohem ctěnou,
pomáhající a cestu ukazující funkci.
Nebo ještě hlouběji sahající příklad: Zatímco izraelský
lid nemoc a utrpení nechápal jinak než jako Boží trest za hří
chy /první korektura tohoto pojetí se ukazuje v knize Job
ve SZ!/, Ježíš jednou provždy jasně vykládá, že Bůh není mstivý

- 38 tyran /čtěte Jan 3?16-18 nebo 9,1-5/ a že k lidské přirozenosti
patřící utrpení se může stát smysluplným, jestliže je peseno
v následování Krista jako příspěvek k záchraně světa /Mk 8,34;
Kol 1,24/.

Právě tak radikálně objasňuje Ježíš i důsledky, které
s sebou nese tosvobození člověka k plnému lidskému bytí? "Činí
nás svobodným, abychom se navzájem osvobozovali!" Kdybyste si
jednou přečetli Horské kázání /především Mt 5/, asi by Vám
došlo, jak daleko k lásce osvobozený člověk, který se uípí ne
chat nést Boží silou, umí sebe sama nabízet - až k aktivní
bezmoci /Mt 5,43^48/. Tady už pak neplatí starozákonní^měřítko
"Miluj svého bližního jako sebe sama", ale měřítko Ježíš
Krista: "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás" /Jan
15,12/.

Na závor se ještě jednou vrátím k "rozporům". Ukázaly se
jako lidská "zúžení" Božího poselství. Nebo - jak píše Angelus
Silesius: "Bůh, protože je veliký, dává nejraději velké dary.
Ach, že my lidé múme jen tak malé srdce!" Není to zvláštní:
Bůh připouští - asi z ohledu na lidskou svobodu - že cesta
lidstva k pravdě, spravedlnosti a lidskosti vede tolika slepý
mi uličkami a oklikami. /Je to snad jeho "výchova"?/ Připouští,
aby si jeho slovo jako řečiště s námahou razilo cestu lidskými
představami, překážkami, odporem. A to platí i dnes pro křestany, kterým je darováno plné a celé zjevení. Vzpomeňte si, co
se např. stalo z původně osvobozujícího slavení eucharistie
díky úzkostlivosti, rutině, myšlence na zákon. A tím také za
metáme před vlastním prahem: jak daleko zůstáváme v našem
vlastním živote pozadu za Ježíšovým měřítkem! Bůh však své
zjevení vložil do naší ruky. My jsme často jedinou biblí, kte
rou hledající lidé ještě čtou!
Myslím si, že to pru dnešek stačí. Martine, máš-li chuť,
můžeš se v té druhé oblasti, které se dožaduješ, sám podívat
na místa v Písmě /hodnocení ženy - manželství - rozvod/.
Sebral jsem jen některá podstatná místa, která snad postačí,
aby Ti ukázala "pokračující zjevení" směrem k osvobození ženy
ze zvůle muže.

Ahoj oběma - a dík, že tak jdete se mnou!
Žena jako vlastnictví: Ex 20,17; Sir 26,3; 26,20
Právní ochrana: Dt 22,13-23,15
Více žen jednoho muže: Gn 29 a 30 /Jákob/; 2 Sam 3,2-5 /David/;
1 Král 11,1-8 /Šalomoun/ atd.
Chvála manželky: Př 31,10-31
Rozlukový list a zákaz opět přijmout zapuzenou: Dt 24,1
Jednoženství:
1 Kor 7,2
Opětné manželství po smrti muže /nebo ženy/: 1 Kor 7,39
Zákaz rozvodu a opětného manželství:
1 Kor 7,10; Mk 10,2-12
Vymezení zákazu /!/: 1 Kor 7,15; Mt 5,31; 19,3-10
Zhodnocení ženy Ježíšem Kristem: Mk 14,3~9; Lk 8,1-3;
13,10-17; Jan 4,1-26; 20,11-18
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25. dopis

Židem”

2. října

Ahoj9 píše Monika!

Martin mi velkoryse dal přednost /jako kavalír ze staré
školy/: Meditovali jsme spolu o příběhu Lk 13?10-17 a sice tak
to: Nejdříve si to přečetl každý sám» Potom jsme^si navzájem
řekli, čemu jsme nerozuměli. A pak /toýoyl^můj nápad, protože
nemám ráda, když se hned žvaní o nestrávené věci/ jsme asi de
set minut mlčky meditovali. A výsledek? Nejdříve jsem se svými
myšlenkami byla u nemocné ženy: Co všecko musela ve všech těch
letech prodělat! Ano, a pak mě velice dojala jedna maličkost:
jak na ni Ježíš položil své ruce. Nikdy bych si nemyslela, že,
by mě Ježíšovy ruce mohly tak upoutat: Ja.ký to musel být jemný,
něžný, osvobozující dotyk! Napadlo mě: co když Ježíš i na mě
vklálá ruce, aby uvolnil mé napětí? Nedotkl se mě už často a
nezvedl např. účastnými slovy nebo ^esty bližních? A nemám i já
ruce, které jeho slitování předávají dál? Sama jsem byla pře
kvapená, na jaké myšlenky jsem tu přišla, a zároveň to byl
osobní popud k tomu, abych své ruce používala v jeho duchu. Co
přitom objevil Martin, napíše nejlépe sám.

Tvůj synovec se tedy připojuje.

Musím říct, že představený synagógy mě pořádně zaujal,
ten hnusný zástupce strnulého řádu, který člověka tísní a nedo
volí, aby byl člověkem.Kromě toho neměl ani tolik odvahy, aby
svoji kritiku přednesl Ježíšovi sám, ale udělal si obětního be
ránka z lidí! Hned jsem si tu vzpomněl na některé zástupce
církve. S nimi by se Ježíš mohl jít klouzat jako s tím šéfem
synagógy. Potom mi ale má meditace připadala poněkud sobeospravedlnující a hned mě napadlo, že já taky často jednoduše kriti
zuji druhé, aniž bych jo pořádně znal. A kdybych měl být upřím
ný, má angažovanost pro lidi, kteří potřebují pomoc, zas tak r
moc velká není. Slovo ’’pokrytec”, které Ježíš lidem ze synagógy
předhazuje, mě pěkně osobně zasáhlo.

Na jedné straně mi připadá ten příběh úplně o.k., ale něco
mě přitom rušilo. Nemohl jsem se vůbec vžít do tehdejší doby
a Ježíšova okolí. Co to vlastně znamená/’Abrahamova dcera”?
Problematika sabatu, bohoslužby v synagóze,vo tom by člověk mu
sel vědět přece jen něco víc. Musel by být Židem, pak by se da
ly opravdu správně rozeznat jemnosti evangelia! A tak se mi
při čtení bible vlastně vede pořád. /Nebudeš mi to věřit, ale
už dva týdny skoro každý den čtu jeden odstavec z Lukášova
evangelia!/ Jsou tam slova, kterým nerozumím, představy, které
si neumím vyložit, protože pocházejí ze světa Orientu. Nakonec
to všechno směřuje k tomu, že člověk musí tyto věci studovat
a to je právě ta potíž! Nebo máš k tomu na skladě ještě nějaký
tip??
Martin
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P.S. Nechci se chválit, ale nalistoval jsem si také místa
o manželství a rozvedu, proteze mě to téma prostě zajímá. Tady
mně poprvé došlo, že Ježíš svým zákazem rozvádět se vůbec ne
chtěl dva lidi přivázat k sóju na řetěz, ale tehdejší, téměř
bezprávnou ženu právně a lidsky postavit na roven muži. A ještě
něco: Chápu teď učedníky, když na to reptali:”Pak není dobré
se zenit”!
Vcelku se ta záležitost s ’’postupným zjevením” nedá zrov
na lehce pochopit. Ale když už se jednou přijme "základní zá
kon” zjevení, jak ty říkáš, mnohé se vyjasní. Proč jen o tom
ví vlastně tak málo lidí? Nemohu si pomoct: Buď většina kněží
považuje bibli za to poslední, nebo nechápou nic z toho, jak
se mají lidi získávat pro Boží slovo!

0

zacházení

s

obrazy

26. dopis

31. října

Gratuluji k biblickému kroužku?
Tím bych Vás nerad bral za ručičku, naopak: ještě pár
mladých a můžete skutečně začít s biblickým kroužkem. Jak se
takové ’’sezení” dá uspořádat, velmi správně popsala Monika.
Kdy tedy začnete?

Martine, Tvůj úsudek o ’’většině kněží” je zase jednou
příliš radikální. Nemohlo by to být i tak, že mnoho kněží je
samo nejistých při dnešním výkladu bible a proto nechtějí ani
znejistovat svou obec? Na druhé straně bych řekl: Kdo chce jít
jen najisto, málo pocítil něco z působení svátého Ducha.
Teď ke Tvému dotazu. Chce-li se někdo zabývat biblí vědec
ky, neobejde se bez komentářů a literatury. Kdo by chtěl vy
hledat jen to nezbytně nutné k porozumění, mohl by studovat
poznámky dole na okraji nebo si přibrat obsažnější komentáře
k Písmu. Ale i nezávisle na těchto pomůckách je přístup k bibli
možný. Mnohé /např. i "dcera Abrahamova”1 / se dá rozeznat podle
smyslu při klidném rozjímání. To mi nakonec ukázala i Vaše me
ditace.

Kde vidím větší těžkkosti, a v hodinách náboženství to
vždy znovu zjištuji: Náš t.chnický způsob života, náš zvěčnělý
svět dalekosáhle uzavírá přístup k hloubce biblických výpovědí.
Slovo jako ’’voda”, ’’oheň”, ’’bouře”, "světlo”, ’’dveře”, ’’chléb”,
’’srdce", "život” jsou dnes většinou chápána jen prakticky věc
ně, protože jako moderní lidé nemáme /ještě?/ žádný přístup
k povaze a k lidské hloubce těchto základních slov. A tím se
jejich poselství, ktoré chce přece zasáhnout srdce, k nim ne
dostane .
Kdo tedy např. chápe příběh o Ježíšově chůzi po vodě
/Mk 6,45-52/ jen vnějškově, zastaví se pravděpodobně u otázky:
Jak jejnožné jít po vodě-, aniž by se člověk potopil? A tím je
vyprávění většinou "vyřízené”, protože to s našimi přírodově
deckými poznatky nejde dohromady. Kdo chce vyprávěni uchopit
v jeho náboženské hloubce, musí vyjít z prasymbulu "vody”.
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Jednou, znamená život, jindy však také smrt. /'Zdalipak bys tuto
dvojznačnost uměl vyložit?/ Oba významy se dají dobře vyvodit
ze SZ /Iz 49,10; Jer 17,7-9; Ž 69,2-5; Jon 2,3-7/« Když si
ještě vezmeš, že Ježíš říká? "Já jsem to- /..ve SZ běžná formula
ce pro zjevení Boha! / ne ’’Nebojte se", musel bys tento zázračný
příběh vyložit jednoznačně? Ježíš chce svým učedníkům /až do
dnes!/ ukázat? Kdo věří v toho, kdo z Boží moci přemohl temné
záplavy smrti, nemusí mít strach před silami ohrožujícími ži
vot. To je radostné poselství! - Možná, že teď budete moci ta
ké správně vyložit rozšířené vyprávění u Matouše /14?2p-33/
a Petrovo "vystoupení” z lodi převést na svou vlastní situaci?

Neptejte se .ně však prosím na recept, jak pochopit symbo
ly. Ten totiž neexistuje. Tady Vám mohu jen poradit,^abyste
stále znovu pronikali povrchem našich slov a našeho života a šli
věcem na kloub, což v naší době, která chce mít všechno naráz
a přeskakuje z jedné věci na druhou, není právě jednoduché.
Najdete-li zalíbení v tichu a meditaci, v "cestě ke^středu"/^/,
měli byste pozvolna dospět k hloubce, ve které se veci a živí
tvorové objevují úplně novým způsobem - jako ukazatelé cesty
k Božímu světu.
To bych vám s radostí přál

Gerd

"Překládat
27. dopis

bibli

do

naší

doby"

16. listopadu

Můj milý strýčku!
Už podle slavnostního oslovení si asi všimneš, že mám něco
za lubem. Kdyoy t.o šlo podle Moniky, mohli bychom si dopisovat
věčně. Mám jiný nápad. Za prvé jsi sám řekl, že čas na tyto do
pisy musíš krást nebo tak nějak. Za druhé mám dojem, že se ponenáhlu točíme v kruhu. Za třetí si myslím, že jsme teď už tak
daleko, že pomalu musíme plavat sami. Chápeš to a nejsi, dou
fám, uražený. Souhlosíš-li tedy, je to poslední dopis ode mne.
/O našem zasnoubení Ti určitě napíšemel/

Něco Ti ovšem musím ještě povědět. Tvoje pobídka, abychom
evangelium "převáděli na svou vlastní situaci", mně k tomu dala
podnět. Víš, měli jsme tu v neděli u nás v kostele jednoho, pate
ra z Peru. Někdo z naší farnosti je s ním spřízněni Ty, to byla
třída, jak kázal! "Chápeme evangelium, Ježíšovo poselství,
z našeho života”, řekl. Jako příklad uvedl neštastný případ
ze své vesnice? Při opravách na hlavním vodovodním potrubí se
uvolnila zem, zasypala a zadusila jednoho dělníka. První zkuše
nost z evangelia? Jeden nese břemeno druhého, tak naplňujeme
Kristův zákon. Všichni křestané ve vesnici drželi stráž u mrtvé
ho, rozdělili si náklady na pohřební slavnost, bojovali za od
škodnění vdovy a jejích dětí. A když úřady zůstávaly neoblomné,
farnost se o rodinu postarala. Ani smrt dělníka není přijímána
jen jako osud? "Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a ne
zemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek" /Jan
12,24/« Tato smrt se pro všechny stala smrtí Ježíše ^rista.
Proto podnecuje k tomu, aby se pokračovalo v díle výstavby o.
osvobození. Kristovo vítězství dává jistotu, že lidské otroctví

- 42 bude překonáno.

Človeče, to bylo opravdu, živé evangelium, to u nás probu
dilo i ty najzarytejší kostelní spáče! Myslím si však, že aby
se doži slovo dalo převádět do naší situace, musí se z něho
opravdu žito °ací jsme to začátečníci!
Jedno jsme si s Monikou předsevzali, abychom zase jen ne
mluvili do vetru;vs několika ostatními, se ktorými jsem už
mluvil, .mdeme tu J každých čtrnáct dní meditovat nad biblí,
a znčneme Lukášovým evanjeliom. /To so mi zdá nej jednodušší./
A proto mám k Tobě ještě naposled dvě prosby; 1. Nemohl bys nám
na závor udat několik pravidel pro čtení bible? 2. I když už
jsme jednu metodu biblické meditace slavně vyp. tili, určitě
bys nám přece mohl doporučit ještě několik dalších?

A tím jsme Tě asi vycucali jako citron, ne, lépe; jako po
meranč, protože jsme si na něm opravdu pochutnali.

Vřelé díky Ti tedy skládáme, se srdečnými pozdravy
Tvoji zůstáváme /No né, to se rýmuje!?
M o n i k a a Ma r t i n

Pravidla

ke

čtení

Písma

28. dopis

24» listopadu

Milá Moniko, milý Martino!

Asi musím také odpovědět zcela oficiálně, když se Martin
poroučí tak slavnostně. Ale není mi vůb^c do '’loučení”. Zcela
naopak; Nastoupili jste dobrou cestu, a to v plné důvěře. To
mi dělá radost. A pr^to jdu raději /zatím?/ naposled.': k věci,
místo abych ronil krokodýlí slzy.

Tedy pravidla k muditativnímu čteni bible. Mohl bych sice
hovořit o pravidlech pro věřící, ale když mám na mysli vaše
okolí, ^pak přicházejí v úvahu spíše typy pro hledající, ještě
ne-věřící. A tady cítím, že je to na mu příliš. Můžu člověk
jakožto nevěřící vůbec číst bibli? Předpokládám, že nikdo nevy
chází z názoru; Uvidíme, co tu stojí za nesmysly. Pak je tam
totiž opravdu bude číst! /Jsou lidé, kteří v každé polévce
najdou vlas, protože tak dlouho kroutí hlavou, až jim tam jeden
spadne./ Tedy zásadní předpoklad pro čtení bible musí být;
otevřenost, nebo konkrétněji hlad po;.slovu naděje a života. Co
by hledajícím pomohlo dál, musíte sami poznat z následujících
pravidel.

Rád bych vám dal dvě základní rudy;
I.
Dbej důsledně na vnější a vnitřní o.os_tojw
II. Hledej osobní s^tlzání s Bohem a jeho slovem

43 K bodu I?
1. Připrav se na čtení Písma.
K tomu je nutný jistý odstup od každédenního ruchu? klidná
místnost, pravděpodobně nerušená chvilka času, vnitřní vypnutí
a ztišcnost.

2. Pusť sc do textu.

Bible se nedá "přelétnout" jako obrázkový časopis. Je náročná,
vyžaduje pln.„u koncentraci. "Kdo má uši k slyšení, slyš!"
/Mk 4?9/o Mnohým také pomáhá, když nahlas a p. malú předčítají
text.
3. Soustřeď se nc osobne významne výpovedi.

Připomínka? Jde o "vnitřní pravdu", ne tolik o vnější průběh
a události.
4. Hledej širší souvislosti.

Stojí za to, zastavit se-, např. když se vtírá vzpomínka na po
dobné nebo lišící se výpovědi bible nebo když ke slyšenému,
resp. čtenému přicházejí na mysl události z vlastního života.
5. Ber toto slovo s scb?u do všedního dne.

Komu při určitém místu bible "vzejde světlo”, mel by se u toho
zdržet, v klidu slovo promeditovat, mužná i si ho napsat nbbo
dokonce naučit zpaměti. Tak se může stát průvodcem života.

K bodu

II?

6. Nalaď se na skrytého Boha.

K tomu je zapotřebí odhlédnout od vlastních zaběhaných představ,
předsudků, očekávání, tedy sebrat odvahu, "hluboce se sklonit",
jak se tomu říká v té”židovské historce.
7- Převed osvobozující "Boží dejiny s lidmi” do vlastního
života.

Kdo objeví Boží cestu k tehdejším lidem, stále nové osvobozová
ní lidí ze slepých uliček, pozvolna skrze bibli zakusí také
ve své vlastní životní historii osvbbozující a vědoucí Boží
jednání.

8. Měj odvahu udělat krok do pouště.
Přijdou obdubí^žízne, doba "prázdných slov". Pak platí příkaz
vydržet, i když z toho člověk "nic nemá". Je to úžasně? V bibli
je právě poušt místem setkání s Bohem!

9. Nech se obrátit.
Boží slovo není nikdy nezávazné. Bůh očekává, žc se skrze
jeho požadavek lidský život změní? má se odhodit balast, vzdát
se různých^závislostí^ abychom byli svobodní. "Nikdo nemůže
sloužit dvěma pánům" /Mt 6,24/«

- 44 10, Nech so zaujmout Božím slovem.
Bůh nemá příliš velké mínění o pouhých ’’posluchačích”, hledá
’’činitele” slova /Jak 1,22/. ”Nc každý, kdo mi říká ,Pane,
Pane5, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích” /Mt 7,21/.

Tak to by bylo, Abychom si rozuměli: Tato pravidla nejsou
nějaké ’’desatero”, které byste si měli jedno za druhým odškrtá'
vat. ’’Litera zabíjí, ale Duch dává život” /2 Kor 3,6/. Spíše
byste se měli tu a tam podle jednoho nebo druhého návodu
kontrolovat a znovu se vydávat na cestu.

Aby ve Vás rostla naděje, ze srdce Vám vyprošuje
Váš

Gerd

Literatura

Pro hlubší studium a skupinovou práci js^u dostupné např,;
Alfred Lápple, Úvod do Starého zákona
Merrill C. Tenney, 0 Novém zákoně
Jan Morell, Radostná zvěst Nového zákona /o evangeliích/
Jeroným Horák, Ježíš v evangeliu podle Marka /podrobná exegeze/

~ 45 Dodatek pro milovníky kvizů
Mějte na paměti, že mnohdy není správný jen jeden z bodů
a-d, ale že je více správných řešení.

1_._ .Bibl.e _j.ak_o. ” zákon’p;
a/
b/
c/
1/

zákoník pro zbožné
předpisy, o kterých se nesrní přemýšlet
odkaz /dědictví/ kněží a proroků
dílo, obsahující smlouvu /svazek/ mezi Bohem a lidmi

2. r B^ibJLe .jako knýhpj^
a/
b/
c/
1/

rozsáhlé dílo jednoho plodného autora
sborník autorského kolektivu
sbírka spisů různých autorů
Bohem diktovaná ’’Kniha knih”
Úmysl výpovědi biblických

a/ náboženská rozprava
b/ vylíčení dějin Boha a lidí
c/ zprostředkování historických událostí od Adama a Evy
až k prvotní církvi
d/ vedení k víře, resp. prohloubení víry v Boha
4.
a/
b/
c/
d/

Literární formo, kterou chtěli dosáhnout svého cíle?
vědecká pojednání
/většinou/ vypravování s hlubším významem
historické romány o. životopisy
pohádky

s ah biblep
a/
b/
c/
d/

lidské slovo
Boží slovo
Lidské slovo a Boží slovo
Boží slovo v lidském slove
JK ÍLLíůskému. .slovu”, v. bi.bli patří?

a/
b/
c/
d/

obraz světa tehdejší doby
jazykové a literární formy
redakční zpracování
představy o Bohu

Z?_.
a/
b/
c/
d/

L_i dská_ _přc.ds.t ava. ve z právě o s tvoření £
stvoření světe v šesti dnech
zemský kotouč a nebeská klenba
stvoření člověka jako muže a ženy
stvoření ženy z Adamova žebra
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8.

Boží slovo v bibli:

a/ lidmi zakoušené a lidsky nedokonale vyjádřené slovo
a působení Boha
b/ co Bůh určitým lidem ;?našeptal”
c/ všechno, co je v bibli
d/ co chce Bůh zjevit o sobe a svém vztahu k člověku
9.
a/
b/
c/
d/

Boží zjevení ve vyprávění o stvoření:

existuje jun jeden Bůh /žádná přírodní božstva/
Bůh stvořil svět včetně člověka
žena je proti muži druhořadá
muž a žena jsou odpovědní správci světa

10. Vlastní hřích člověka podle vyprávění o prvotním hříchu:
a/
b/
c/
d/

ukradení jablka z rajské zahrady
nedostatek ovládání v pohlavní činnosti
neposlušnost vůči Bohu
samovládné provinění proti lásce a společenství s Bohem

11. Hlubší význam smrti podle vyprávění o prvotním hříchu:
a/
b/
c/
d/

Boží trest
osvobození ze svízelného života
slepý osud, úděl
návrat domů k Bohu

12. Vzhik SZ:
a/ lidské zkušenosti s Bohem byly předávány dál, sbírány,
zachyceny v jednotlivých spisech a shrnuty do jednoho díla
b/ Bůh své zjevení diktoval lidem zběhlým ve psaní
c/ SZ byl jako hotové dílo předán Mojžíšovi na hoře Sinaj
d/ apoštolově sepsali SZ jako ”úvod:? k HZ

13±_ J24í2_2£Y2Ž£Í!12~křostanského.jnisi jního_kázánÍ£
a/ Ježíš je Boží Syn
b/ Ježíš byl nevinně ukřižován
c/ Ukřižovaného vzkřísil Bůh a tím ho potvrdil jako
zaslíbeného Mesiáše
d/ obraťte se, věřte ve zmrtvýchvstalého Krista;
v něm máta pravý život.
14« Činnost redaktora:

a/
b/
C/z
d/

píše články do novin
kontroluje
sbírá, pořádá a propracovává prameny ke konečnému znění
stará se o správný církevní výklad bible
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15o Vysvětlení pro shodu odstavců Mk-, Mt- a Lk- evangelíci;
a/
b/
c/
d/

Mt a Lk použili jako pramen Mk
Mt opisoval od Mk, Lk od Mt
Mk, Mt a Lk moli společný pramen
Lk opisoval od Mk, Mt od Lk

a/
b/
c/
d/

bohoslužebné židovské ahromaždiště
církevní shromáždění
způsob psaní evangelistů Mk, Mt a Lk
paralelní sestavení obdobných textů

17« Etapy vzniku evangelií;
a/ Ježíšův spis - doplněný očitými svědky v listech
apoštolů a v evangeliích
b/ spis očitých svědků - doplněný evangelisty v pořadí
Mk - Mt - Lk - Jan
c/ ústní tradice - psané sbírky Ježíšových slov nebo
činů - evangelium Mk - Mt /Lk/ z Mk a Q/ - Jan
d/ ústní tradice - sepsaná evangelisty

18. Evangelium jako literární výtvor;
a/
b/
c/
d/

protokolární zpráva
Ježíšův životopis
svědectví víry o Ježíši Kristu
sbírka legend o Ježíši z Nazaretu

19. Úloha, církve při vzniku NZ;
a/
b/z
c/
d/

kontrola autorů
předávání pravých spisů
spolupůsobení při sepisování
vyloučení nepravých spisů

20, Spolehlivost v7náboženské pravdy77;
a/
b/
c/
d/

spočívá na hodnověrnosti svědků
zakládá se na zjeveních a vizích lidských autorů
vyplývá z dokázaných dějinných skutečností
ukazuje se v osvobozujícím poselství daleko přesahu
jícím lidský zkušenostní horizont

21. Náboženská víra;
a/
b/
c/
d/7

být přesvědčen o výpovědích o Bohu a jeho vztahu k člověku
pevné lpění na nedokázaných náboženských domněnkách
iluze
osobní odevzdání se hodnověrně dosvědčenému Bohu

- 48 22. Obraz Ježíše u evangelistů /přeházeno, utřídit/;
a/
b/
c/
d/
c/

Mk: jedinečný divotvůrce
Petr: spasitel hříšníků a opovržených
Mt: Mesiáš zaslíbený ve SZ
Jan: vítěz v boji proti zlu
Lk: Boží Syn, který se stal člověkem

Sů^-VýpO-čď-VÍry-VC-Vyprav^vání-O-Južíšoyě_chůzi _po_vodě^
a/ Ježíš může překračovat přírodní zákony, jo tedy Boží Syn
b/ kdo věří v Krista, bude vysvobozen z nebezpečí na moři
c/ kdo věří v Krista, přemůže s jeho pomocí život
ohrožující síly
d/ Ježíš Kristus se ukazuje jako Pán nad mocnostmi smrti

2 4-Výpov č ď_y járy _v o_vyprávční_ o_nanebcystuupcní_p2dle _Lukáše
a/ Kristus nám prorazil cestu a pomáhá nám, abychom jeho
následováním dále vykupovali svět

b/ Boží Syn je opět v Boží slávě /jako před svým pozemským
životem/
c/ Bohočlovek Ježíš Kristus je s konečnou platností
;’vyzdvižen” k Bohu
d/ Ježíš byl 40 dní po velikonocích viditelně vyzdvižen
do nebe

25. "Postupně zjevení”;
a/ Bůh odstraňuje nejasnosti o svém slově neomylným
učitelským úřadem církve
b/ Boží spásná^vůle se prostřednictvím lidí a dějinných
událostí zvěstuje stálo jasněji až ke konečnému zjevení
/příchodu/ Ježíše Krista
c/ Bůh se až dodnes sděluje skrze různá zjevení a vize
d/ Bůh až dodnes vždy znovu odstraňuje svými vnuknutími
lidská nep -rozumění týkající se jehp poselství

Řešení

1. d 2.c 3 • b,d 4•b 5.d 6.a,b,c,d 7. a, b, d 8. a, d
9.a,b,d 10. c,d 11.b 12.a 13. c,d 14. c 15.a 16. d
17.c 18.c 19.b,c,d 2O.a,d 21.a,d 22.a,b/Lk, c/Mt, dAík,
e/Jan 23.c,d 24.a,c 25.b

