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Bible a já 
Bůh nabízí člověku záchranu od věčného zatracení jako spravedlivé odplaty za naše 
hříchy a to vírou v Ježíše jako Pána a Zachránce. Kdo v Něj uvěří, tomu dává svého 
Ducha. Boží děti se mají nechat vést Božím Duchem, který nám ukazuje konkrétní řešení 
konkrétních událostí. Nezapomínejme na Bibli, kde nám již mnohé zjevil a i tímto 
zajímavým způsobem k nám promlouvá, ať už ji čteme, nebo posloucháme výklad 
několika vět (říkáme jim verše). Jistěže můžeme mít vztah k věcem a tedy i k Bibli, ale 
především Bůh chce mít vztah s námi. Bibli máme považovat za Jeho autoritativní 
zapsané zjevení, nesmíme z ní ale udělat další osobu Boží. Máme k dispozici knihu, 
jejímž obsahem je to, co Bůh zjevil o sobě, o lidech a zjevil nám i některé věci, které 
teprve nastanou. Její závaznost pro nás je závislá na tom, zda ji považujeme za závaznou, 
autoritativní, za zapsaná Boží slova, řeč nebo ne. 

Jsem 16 let ženatý a moje manželka mne stále dovede překvapit něčím novým. Podobnou 
zkušenost má zřejmě každý manžel. Mám ji rád, a proto mne zajímá, co se jí líbí. 
Podobné je to ve vztahu s Bohem, který mám již několik desetiletí. Stále Ho poznávám a 
překvapuje mne něčím novým a stále víc si uvědomuji, že láska k Němu mne vede k Jeho 
následování a poznávání. Poznávám Ho skrze církev, přírodu, vedení Duchem a hodně 
skrze Bibli. Nemůžu odkládat poznávání Boha, následování Ježíše Krista, kterého jsem 
přijal jako svého Pána, až budu mít čas, dovolenou, pauzu. Mám Ho následovat a 
poznávat i ve své práci, manželství, skrze majetek... Jestli jsi dočetl až sem, zamysli se, 
jak následuješ Hospodina a jakými způsoby Ho poznáváš? 

E. Poloha 

Ztracené knihy Bible?  
Od chvíle kdy se v egyptské Nag Hamadi v půli minulého století našly opisy starých 
převážně gnostických textů z druhého a třetího století po Kristu, se člověk každou chvíli 
setká s někým, kdo vyjádří spíše neupřímnou obavu o to, zda je Bible, tak jak ji známe, 
vůbec kompletní. Důvod? Máme tu nyní přece všechny ty ztracené a znovu nalezené 
knihy. Filipovo, Tomášovo nebo Judovo evangelium a některé další spisky se podle 
těchto lidí do biblického kánonu určitě dostat měly – nebýt jen těch zlotřilých církevních 
otců, kteří svévolným výběrem svých oblíbených knih určili charakter toho, co nyní 
známe pod názvem křesťanství. Jak to tedy je? Existují nějaké ztracené a nyní znovu 
nalezené knihy Bible? 

Klíčem k diskreditaci představy ztracených knih Bible je následující otázka. Co tazatel 
myslí pod pojmem Bible? Možné odpovědi jsou dle mého názoru pouze dvě: 

1. Bible vznikala pod Božím vedením a byla Bohem zachována. 

2. Bible vznikla čistě lidským zásahem a její současná tvář odráží dohodu mezi lidmi. 

Ani jedna z odpovědí nám nedává příležitost učinit smysluplný závěr o jakémkoliv 
ztrácení jakýchkoliv biblických knih. Posuďte sami. 

Bible vznikala pod Božím vedením a byla Bohem zachována 

Tento pohled je samozřejmě pohledem křesťanské ortodoxie. V rámci tohoto konkrétního 
nahlížení na věc by bylo úplně jedno, zda jsou pisateli Bible lidské bytosti či třeba hejno 
veverek. Má-li všemocná bytost záměr dát vzniknout a zajistit zachování jakéhokoliv 
věci, jednoduše to zajistí. Kůň poběží tam, kam chce jezdec, a pes přiběhne k pánovi na 
zapískání. Proč by měl mít tedy zrovna všemocný Bůh právě tady problém? Představa, že 
se můžeme bavit o nějakých patáliích při tvorbě a zachování přesně těch správných knih, 
které Bůh v Bibli chtěl mít, je zjevně absurdní. Opustíme ji tedy a půjdeme k druhé 
možné odpovědi. 

Bible vznikla čistě lidským zásahem a její současná tvář odráží dohodu mezi lidmi 

Podle tohoto pohledu je sepsání a zachování Bible čistě lidským počinem. Skupina přátel 
(apoštolové) byla účastna nějakého mimořádného dění (Ježíšův život a zmrtvýchvstání) a 
podala o tom informaci. Zapřísahala se, že tak, jak události popsala, se věci opravdu 
staly. Jiná skupina jejich následovníků (církevní otcové jako třeba Ireneus či Origenes) 
na stejný papyrus po letech dala razítko a řekla, že to vidí stejně. Prohlásila ať je tedy 
nadále právě tato verze informace tou autoritativní. Ať zároveň nikdo neposlouchá 
určitou jinou verzi těch stejných událostí (gnostické texty), se kterou přišla nějaká jiná 
skupina o dobrých dvě stě let později. Tito gnostikové jednak u událostí (Ježíšův život a 
zmrtvýchvstání) nebyli a jejich zpráva se navíc od té původní často výrazně liší. 
Shodněme se na verzi A, řekli, a odmítněme verzi B. Lidská dohoda. Tato Bible 
reprezentuje to, čemu věříme. 

Může mi nyní prosím někdo vysvětlit, kde je tady prostor pro jakékoliv ztracené knihy? 
Jestliže je Bible souhrn písemností, které reflektují víru vedoucích představitelů rané 
církve, pak ze samé logiky věci nemůžeme mluvit o tom, že knihy, které tito lidé odmítli, 



mají součástí Bible být. Jakým zákonem? Řekněme, že si před odjezdem na nákup 
z celkového zapsaného výčtu úplně všech druhů potravin, které bych mohl koupit, 
vyškrtám ty, které koupit nepotřebuji. Může někdo tvrdit, že potraviny, které jsem 
původně na seznamu měl, ale nekoupil, jsou ty, které správně měly tvořit můj konečný 
nákup? Jsou potraviny, které jsem nekoupil ztracené (jak by s ohledem na údajně 
ztracené knihy Bible tvrdil skeptik) anebo prostě jen zamítnuté? 

Lituji, ale nemůže existovat nic, jako ztracené knihy Bible. Mluvíme tu maximálně o 
zajímavých dokumentech starověku. 

Jiří Lem. 

Narozeniny v červnu 
  1. Jindřich Příhoda 
  2. Šimon Piksa 
  6. Věra Hallerová 
13. Ivana Štěpánová 

15. Lucie Lemerová 
19. Vladimír Mazur 
20. Erik Poloha 
21. Julie Tláskalová 

24. Andrei Savitski 
25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 

Mimořádné akce 
3. – 5. 6. Konference BJB v Brně (Odpočinutí) 
Pá 10. 6. Noc kostelů 
10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 
Po 13.   6. 18:30 Sborová rada 
St  15.   6. 20h koncert Rainbow Gospel Choir www.rainbowgospel.cz/koncerty 
30. 7. – 6. 8. Tábor KS Pohoda 
So 10.  9. 10-12h plánování školního roku 
So 10.  9. 13h úklid modlitebny 
Pá 17. 10. Žižkovský podzim – Brněnská filharmonie 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  7. 6. Evangelium Matouše  – DVD film, 2. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 

14. 6. Bratři – bližní – nepřátelé – přístup Bible – MUDr. Zuzana Kasalová 

21. 6. Já, internet a můj bližní – ses. Jitka Drahokoupilová 

28. 6. Strasti a slasti Bohem naplněného života – Dr. B. Bradbooková 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
Datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem* 

  5. 6. Erik Poloha Klingerovi Vladimír Hejl 

12. 6. David Živor Vladimír Hejl - 

19. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

26. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

* V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h. 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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