
Jiří Loder – Co pro mne znamená  Bible 

                                                                          zamyšlení k Modlitebnímu týdnu 3.11.2018 

 

Přednášky modlitebního týdne nás informují o úžasné vytrvalosti a odvaze, s jakou byli naši předkové 

ochotni za slovo Boží položit život. Jejich vytrvalost je inspirující. 

Ámos 3,7. 

Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. 

Prosme Boha, aby nám pomohl více si vážit Božího slova a více se mu věnovat. 

Filip z Betsaidy prožil to, co prožil bratr Loder. 

Jan 1,45. 

Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, 

syna Josefova z Nazareta." 

Pocházím z rodiny adventistů. Dědeček za 1.světové války byl v Itálii raněn a ošetřován lékařem 

adventistou. Ten mu pověděl o Ježíši Kristu a dědeček tuto zvěst přinesl domů. Z vesničky Návsí na severu 

Moravy, kde bylo mnoho sborů v okolí, se později přestěhovali do Jihlavy. Jeho tatínek vždy toužil působit 

v oblasti, kde je málo adventistů, aby mohl šířit evangelium. V Jihlavě nebyl sbor, žila tu jediná sestra. 

Každý den jsme četli Bibli, každý večer příběhy z Bible. Manželé Klvánkovi nám dětem hráli tyto příběhy 

pomocí maňáskového divadla. V 15.letech jsem odešel do Frýdku Místku. V 17 letech jsem byl pokřtěn. 

Místo vojny jsem se upsal na 10let do dolu v Orlové, ale ze zdravotních důvodů jsem tam pracoval nakonec 

jen 3,5roku.  

Můj vztah k Bibli se měnil. Prožíval jsem krizi. Četl jsem Bibli z nepsané povinnosti. Cítil jsem nesoulad mezi 

Biblí a tím, co jsem prožíval. Proto jsem se rozhodl, že už nebudu více chodit do sboru. 

V sobotu jsem odešel na vlakové nádraží a chtěl někam jet. Bylo mi jedno kam. Paní v pokladně jsem dal 

peníze a řekl, aby mi prodala jízdenku tam, kam za ně mohu dojet, jedno kterým směrem. Když jsem dojel 

na konečné místo, zjistil jsem, že to tady znám. Do těchto míst jsme jezdili s rodiči, bydlel zde otcův přítel. 

Šel jsem cestou na Lysou horu. Myslel jsem, že v domě přítele nikdo nebude, je přeci sobota. V okně se 

však objevila tvář přítele a ten mi dával posunky najevo, ať jdu dál. Nemohl jít do sboru, byl doma sám a 

potřeboval někoho, kdo mu bude číst úkoly. Souhlasil jsem a četl. V průběhu čtení onen bratr diskutoval 

s Bohem, říkal mu svůj názor. Nikdy předtím jsem neslyšel takto probírat úkol. Aniž by to bratr tušil, 

postupně odpovídal na všechny otázky, které mně trápily, na které jsem nedovedl odpovědět. Odpoledne 

jsme probrali další úkol. Čas se nachýlil, a měla se vrátit bratrova manželka. Proto jsem se rozloučil a šel na 

vlak. Ten mi však ujel. Proto jsem si sedl na louku, vzal Bibli do rukou a přečetl náhodný verš z evangelia. 

Oslovilo mně to úplně jinak, než dříve. Moje nitro zaplavilo blaho a štěstí. Nalezl v té chvíli toho, o němž 

psal Mojžíš a proroci.  

Ve vlaku jsem seděl v kupé sám. Toužil jsem po tom, aby někdo přistoupil a já mu mohl říct o té radosti, o 

Ježíši Kristu. Po čase přistoupila skupinka lidí, ale ti si vytáhli karty a rozhovor nebyl možný. Bibli jsem 

neschoval, měl jsem obrovskou touhu o ní s někým mluvit. 

„Nestydím se za evangelium…“ Čím více se sdílíme, tím větší touhu po sdílení máme. 
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V té době jsem bydlel na ubytovně. Měl jsem ve zvyku při příchodu zapnout světlo a hned i rádio. Neuměl 

jsem být sám v tichu. Ale od toho dne jsem nemohl rádio slyšet. Chtěl jsem přebývat v tichu a rozjímat. Ten 

večer jsem odnesl všechny světské knihy do kotelny a rozhodl jsem se číst jen Bibli a sloužit Bohu. 

Zkušenost duchovní obnovy není založena na argumentech, ale na osobním prožitku. 

Jan 1,43. 

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" 

Vždy to bude Ježíš Kristus, kdo se rozhodne, že bude první, že půjde k nám, vyhledá nás i kdybychom od 

něho utíkali. Čtěme Bibli pravidelně. Jídlo nás nenasytí, pokud ho nesníme. Vzduch nás neudrží při životě, 

pokud ho nebudeme dýchat. Bible nám nepomůže, pokud ji nebudeme číst. Studujme, čtěme Bibli. 
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