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NASE BIBLICKA KULTURA
Jako òtrnóctilet;i gymnasista jsem pÍi jed-

né ze svych odpoledních prochizek Prahou za-
Sel do katedróly svatéÌro Víta. Uù se stmívalo
a obrovski stavba se svou tajemnou krósou
a se svymi nesòetn5imi vzpomínkami hluboce
zapùsobila na mùj chlapeck)? cit. Takové do-
jmy pÌijdou a zase vyprchají. Ale neZ jsem
opustil kostel, Véimi jsem si u postranního
v5rchodu jakéhosi novèjéího dÍevéného zaÌí-
zeni pozdéji jsem se dovèdèl, Ze se tomu
Ìíkó ) chrómovó lióta < -, Là kterém byly
vystaveny rùzné broàury; staòilo vhodit, na-
psanou óóstku do pokladniòky, a mohl jste si
odnést, co se vóm líbilo. Snad to byla nólada
veòerního ticha y katedróle, co mé tenkrót
piimèlo, abych si koupil chudé vybavenou
broàurtu, na které b)tlo napsino : > Nov;Í Zi-
kon - Evangelia <<. Bylo to vytiÉténo na velmi
épatném papíÍe, jazyk pÌekladu byl ne zr.ovn&
piíjemné starobylf, pozn6,mky, closti téàko-
pódné, místy spíÉe mitly neZ pomóhaly. Chví-
li to trvalo, neZ jsem se prokousal do nového
svèta, kterSí tu na mne òekal. A pÌece móm
dojem, ie LoLo mé první Evangèlium 

- kotk
jsem jich uZ od té doby postupné roztrhal?

- mèlo rozhodující podíl na lom, i,e jsem se
stal véiícím kÍestanem a katolick;fm knézem.

Pozdèji jsem ve znírmé duchovní knize u O
nósledovóní Krista < naóel odstavec, v kterém
spisovatel vyzn6"v6,, úe hy mu Zivot, na této

.zemi byl nesnesitelny bez pokrmu, kterfm je
Svitost oltóiní, a bez svètla, kterS?m je Písmo
svaté 

- bez Bible a Eucharistie 
- 

a bez
jejich vzójemného spojení ; nebot v tom je
zde na zemi moí:tjr nejkonkretnèjéí styk s
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Jeàíéem Kristern, kter;Í k nóm mluví v Písmu
a osobné se k nóm bliúi ve Svótosti. V této
myÉlence TomóÉe Kempenského, ói kdo tu
kníZku napsal, jsem na5el v-jrraz jedné ze svrich
nejkrósnèj5ích vnitiních zku5eností - a kaú-
dého, kdo òte tyto Íódky, bych tím ród na-
kazil.

Co je tu psóno, Ííkó tedy òlovék sv;im zpù-
sobem zamilovan5i. Ale není to jen prol,l:azo-
vóní oso-bních citù, njrbri, z6,kladní skuteònost
naéí víry. - Je sice pravda, ùte by se kabo-
lick;f kÌestan mohl po cel;;i Zivot docela dobÌe
obejít bez osobního òtení Bible. Mohlo by rnu
staòit, Ze pravidelné slyéí texty, které jsou
piedòítóny s kazatelny, a jejich v;fklad v. Zi-
vém slovè Církví ustanovenfch kazatelù" Do-
konce by se mohl takto stót i svétcem. Yíce
totiú, z6,lei,i na plnèní BoZího slova v denním
Éivoté r\ei. rtl, tom, kolik vytiskú Nového Zó-
kona jsme tú st6Jj,n uúív6,nîm zniòili. - Ale
nebudme naivní. Neptejme se, co by se mohlo
stót, ale co se obyòejné dèje. Obyòejné se ilèje
1,o, co nékdy okolo roku 400 napsal sv. Jero-
rlym : D Kdo neznó Písmo, nezn6 Krista. <

KÌestanství není ani snad jen jakósi nii,bo-
Zenskó filosofie a morólka, ani jen uròitli typ
zboúnosíí, uròitó kultura nóboZenského citu,
ani jen soustava trohosluZeb a > nóboàensk;?c,h
povinností <. KÍestanství je piedevÉím IloÉí
slovo, jeZ bylo zjeveno svèbu, a naée posluénost
vúòi tomuto slo-ru. IJstÍedním zvéstovate,lern
BoZího slova, ba více nei, to, sarno vté.Lené
Slovo vèòného Otce, je JeZíé Kristus. Viirou
a kÍtem vstupujeme ve spojení s Kristern a
získóvóme z6,kladní úòast v jeho spasitelsl<énr
díle. l{e pouze kitem, nj'Wù: vírou a kitem.
SvatS? Jan to znovu a znoyu zdtnazúuje, kclyl,
pÍipomínó Jeàíéovy v5?roky, jako je tenibo :

r To je vùle mého Otce : ahy kaù:dj,, kdo rridí
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