
 

V pátek 21. listopadu jsme byli na přednášce o Bibli. 

Nejsem nijak nábožensky založená, ale část Bible jsem četla a i jsem o ní dřív diskutovala s tátou. Věděla 

jsem tedy alespoň základy. 

Přednáška nebyla nijak dlouhá, což bylo výhodou. Určitě nepatřím mezi ty, které něco takového podnítí k 

okamžitému čtení Bible nebo k přiklonění se ke křesťanství. Neříkám však, že na tom být věřící je něco 

špatného, svým způsobem takové lidi obdivuji, že tak bezmezně věří. Každopádně musím upřímně říct, že 

mě to moc nenadchlo. Nejspíš to bude i tím, že k Bohu nemám zrovna "blízko". Samozřejmě mě zaujaly 

kuriozity typu voděodolná Bible, Bible vepsaná na jednom vlasu, Bible pod mikroskop a podobně. Avšak 

nebudu brát vážně, že v Bibli najdu odpovědi na všechno a je to takový návod k žití. Už jako malá jsem 

svůj ateismus obhajovala slovy: ,,Kdyby Bůh byl, proč by dopustil, aby zemřelo tolik dětí v Africe, proč by 

jim neseslal déšť? Vždyť to v jeho silách být má." Stejného názoru jsem i teď. Zajímalo by mě ale, jak se 

muž, který údajně vystudoval něco ohledně akustických kytar, stal farářem/ knězem...? 

Nevím, jestli to bylo úmyslem a jestli to tak působilo i na ostatní, ale podle mě nám celou dobu byla Bible 

vychvalována a předkládána jako něco, co nám ve všem pomůže a díky čemu se nám bude žít líp. 

Nemyslím si to.  

Já sice nevím, jestli je nebo není Bůh, co je nebo není po smrti, ale to podle mě neví nikdo živý. A tak se 

každý se svým životem vypořádává podle svého, ať s Biblí či bez. Bohužel mě to nepřesvědčilo, že je "nad 

námi" něco víc. Takže dál budu chodit po světě s tím, že kde si nepomůžu sama, tam mi Bůh pomocnou 

ruku nepodá, neboť věřím, že pomocnou ruku mi podá má rodina a ta je pro mě dalo by se říct "vyšší 

mocí", ve kterou věřím. Chápu však, že je Bible významný symbol, ať jsem věřící nebo nejsem. 

(Při psaní mi vyvstanula slova skupiny Prago Union: 

,,...a všude najdu někoho kdo je přesvědčenej že má pravdu, 

haldu argumentů a pojmů a nedokáže pochopit že já jeho cestou nejdu 

mám svoji malou pravdu a nikomu jí necpu, 

ale vím že můžeme jít společně a přitom každej svojí cestu..") 

Roubínková Julie, 3.A 


