
ASH, Christopher: Zeal without Burnout. Jednoduché a stručné, ale přinášející velmi svěží podněty a 
pozorování pro službu a její pravidelný pracovní rytmus.

Assmann Jan: Politische Theologie zwischen Ägypten und Israel. Studie známého egyptologa a teologa k 
teologické fundaci politických systémů ve starověkém Egyptě a v Izraeli. Tím, že se Hospodin stává 
zákonodárcem a hodnoty, jako spravedlnost či právo, jsou vyňaty z dosahu státu a "přeúčtovány" na 
Boha, vstupuje do světa nové pojetí národního a společenského života: kritický odstup vůči státu, slabý 
stát, odpovědnost vůči Bohu. Podnětná četba!

Asszonyi Jan: Zbožnost je užitečná
Augustin Aurelius: Vyznání. Velice čtivý nový překlad Augustinova vyznání. Je to dílo opravdu jedinečné a i 

přes všechna staletí stále promlouvá i dnes.
Baxter Richard: The Reformed Pastor. Kniha prý existuje i v češtině, autorem je puritánský kazatel, který 

knihu napsal na sklonku 17.století, navzdory tomu se mi zdála být velice aktuální, doporučuji každému, 
kdo potřebuje povzbuzení v kazatelské službě.

Beneš Jiří: Kniha o Bohu soudci. Velice podrobný výklad knihy proroka Daniele. Kniha mi pomohla lépe 
poznat Pána Boha, ještě z jiné stránky, než jak jsem jej znal doposud. Téma Boha soudce je tu pojato 
zcela jinak, než jak jej většinou chápeme. Pomohla mi v lepším porozumění knize Daniel jako celku. 
Především mě obohatila v chápání eschatologických věcí, v souvislosti s knihou Zjevení a dalšími 
částmi Písma. Jiří Beneš se tu věnuje i apokryfním dodatkům, což bylo také zajímavé.

Beneš Jiří: Nevýstižný Bůh
BENEŠ, J.: Desítka: Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku. Velmi přínosná kniha o Desateru. Beneš 

je skvělý exeget a jeho biblické postřehy přinášejí mnoho podnětů k promýšlení nejen křesťanské víry.
Beneš, Jiří: Elíša. Kniha provázela mě i skupinku lidí na biblických hodinách příběhy o proroku Elíšovi a 

otevřela mi nový pohled na staré příběhy. Oceňuji teologickou a exegetickou hloubku. S aplikací už si 
člověk musí pohrát sám.

BEVERE, J.: Satanova návnada: Tvoje reakce určuje Tvoji budoucnost. Dle autora je touto satanovou 
návnadou urážka (pohoršení). Urážka vyvolává zranění, vztek, žárlivost, zášť, sváry, hořkost, nenávist a 
závist, což má za následek osočování, útoky, zraňování, rozdělení, rozbité vztahy až odpadnutí. V církvi 
je to dle mne dost častá záležitost, kniha může pomoci uvědomit si tento problém a napomoci k řešení.

Bohuš Otto: Pište jako copywriter. Třídílná e-příručka pro tvůrce webových obsahů. Přínosná ovšem nejen 
pro samotný web (a už vůbec ne jen pro e-shop), nýbrž i pro jakoukoli komunikaci (a to nejen obchodní),
včetně té kazatelské.

BOICE, J. M.: Základy křesťanské víry. 
BONHOEFFER, D.: Život v obecenství
BONHOEFFER, D.: Život v obecenství. Velmi povzbuzující pro pochopení dynamiky a teologie 

společenství. Pro osobní situaci kazatele na sboru i pro sbor a lidi na skupinkách. Super. Nadčasové. 
Některé věci jsou už časem zaváté, ale principy zůstávají.

BOURS JOHANNES: Ježíš se ho zeptal. Autor se zabývá 18-ti otázkami Pána Ježíše, kterými se obracen 
na lidi případně na svého Otce. Jsou to otázky, které vedou k sebepoznání. Užitečné pro zamyšlení nad 
sebou i pro přípravu kázání.

Braun Michael: Extrémní milost. O tom, jak Stvořitel nabízí smíření svým dětem, které se postavily proti 
němu. Autor hovoří o "reformaci milosti" Velmi zajímavá budující víru kniha.

Brown Peter: Augustine of Hippo. Skvělé napsaný životopis Augustina.
Burnst, Chapman: Resilient ministry. Asi nejlepši kniha, kterou jsem četl ohledně života a služby kazatele.
CARSON, D. A.  & MOO, D. J.: Úvod do Nového zákona. Pro studium autorů, vzniku a pozadí jednotlivých 

novozákonních knih výborná pomůcka.
COLE, N.: Církev 3.0: Nové přístupy pro lepší budoucnost církve. Líbí se mi nový, neotřelý přístup k pojetí 

církve, který autor ve své knize prezentuje. Všímá si toho, že dnešní doba je podobná době římského 
impéria, a to v oblasti komunikace. Jsou zde podmínky k tomu, aby se Boží království rychle šířilo po 
celém světě. Naopak nezaujal mě svou neúctou k exitujícím církvím, kterou cítím ze stránek jeho knihy. 
Mnohem více bych ocenil, kdyby se zabýval implementací modelu 3.0 do stávající církve, zatímco se 
obešel konstatováním, že to nejde. Taktéž s pojetím křtu a Večeře Páně, který prezentuje N.Cole, 
nesouhlasím. Pravdou však je, že církev na začátku 21. století stojí na rozcestí a každá taková 
publikace může rozšířit obzory letitých církevníků.

COLEMAN, R. E.: Mistrův plán spasení. Velmi povzbudivé a inspirující. Stará klasika, která ještě nepatří na
smetiště dějin. Velmi mě to povzbudilo do díla evangelizace.

Cuthbert Nick: Jak přežít ve službách církve. Velmi praktické kapitoly ze života pastora a jeho rodiny. Velmi 
inspirativní a povzbuzující. Přenastavil jsem si den odpočinku a některé věci jsem změnil, což věřím 
přispívá k mému duševnímu i duchovnímu zdraví. Doporučuji každému pastorovi.

CZYŻ, Lidia: Silnější než smrt. Úplně jiná kniha, než ta předcházející! Sáhl jsem po nic na základě 
doporučení jednoho kolegy, i když obálka s názvem evokovala úplně jiný obsah. Jde o strhující čtení o 



hledání smyslu života v těžkostech, utrpení a ztrátách a vyrovnávání se s tím vším. Velmi dobře na mne 
působilo diskrétní zamlčení denominační příslušnosti zúčastněných, stejně jako kladná odezva 
katolického duchovního v klíčový moment příběhu. Tahle kniha by měla být "povinnou četbou" pro 
všechny mládežníky v našich sborech.

ČAPEK, Vl.: Apoštol Pavel. Život a dílo. Starší kniha o apoštolu Pavlovi, ale přínosná.
Dallas Willard: The Spirit od The Disciplines
DILLARD, R. B. & LONGMAN III. T.: Úvod do Starého zákona
Drápal Dan: Apoštolská služba. Velice zajímavá studie vývoje apoštolské služby a vztahu k ní v minulém 

století zvláště v letničních a charismatických kruzích.
Drápal Dan: Vztahy, sex, rodina. Vynikající dílo, které mne oslovilo v nových pohledech na manželství.
ELDREDGE, John: Nádherný psanec. Pozoruhodná knížka. V první části se autor snaží rozbít naše 

zaběhlé přemýšlení o Ježíši, např. úvahami, jakým tónem asi vyřkl tu kterou větu. Jednou s ironií, 
podruhé se zájmem, potřetí se sarkazmem. Ve druhé části potom na základě tohoto rozšířeného 
poznání vede k bližšímu vztahu se skutečným Ježíšem.

Eldredge, John: Pozor srdce muže. Knihu jsem ve svém životě četl již několikrát, je základem pro diskusi 
na skupinkách mladých mužů.

Elmer, Duane: Cross-Cultural Conflict. Jak rozumět kulturám tzv. 2/3 světa, ve kterých je určujícím motivem
snaha vyhnout se hanbě, neudělat ostudu, zachovat si tvář a hájit čest, a jakým způsobem jim sdělovat 
evangelium. Pro mě osobně velmi užitečné do misie v Africe, a v některých aspektech i pro porozumění 
komunikace v těch našich sborech, kde jsou silné rodinné klany.

Evangelikální fórum: Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Některé ze zaznamenaných 
přednášek jsou velice kvalitní a jsou osobně přínosem pro službu lidem.

Ferry L.: Rozumět životu. Zajímaví pohled na dějiny myšlení a křesťanství. Objev nového autora.
Filipi P.: Hostina chudých. Nezůstat v naučeném, ale znovu hledat.
Fištejn Jefim: Za humny je válka. Přestože tato poměrně obsáhlá kniha není knihou křesťanskou, přesto 

poskytuje hluboký vhled do myšlení současného světa. Na mnoha místech svítí červená barva zvl. v 
pohledu na migraci, Blízký východ, Izrael. Velice obohacující.

Foster Richard J.: Uspořádej svůj duchovní svět. Součást studia půstu. Důležitost vnitřní sebekázně, určení
priorit, nové promýšlení a obhájení osobní víry.

FOSTER, R. J.: Uspořádej svůj duchovní svět
Frankl Viktor: A přesto říci životu ano. Svědectví psychologa o životě v koncentračním táboře. Základ pro 

jeho pozdější logoterapeutickou terapii. Psychologie narativní formou. Znovu a ještě více jsem si 
uvědomil, jak důležitou roli v životě člověka hraje smysl bytí.

Frankl Viktor: Man´s Search for Meaning. Fascinující pohled na zkušensot z koncentračního tábora a 
reflexe této zkušenosti v pohledu na člověka.

Friesen, James; Wilder, James; Bierling, Anne: Living form the heart Jesus Gave you. Kniha o růstu do 
osobní zralosti s velmi silnými pastoračními důrazy.

Frohlich Roland: Dva tisíce let dějin církve. Přestože krátká kniha, velice dobře vystihuje základní dynamiku
vývoje církve především na západě.

GETZ, Gene A.: Zaostřeno na církev
GETZ, Gene A.: Zaostřeno na církev. Ke knize jsem se po letech vrátil coby kvalitnímu titulu, který mne už 

před časem oslovil. Připomenutí si některých základů, na kterých by měla stavět zdravá církev, neškodí.
GETZ, Gene A.: Zaostřeno na církev. Kniha poskytuje perspektívu cirkevnej obnovy pričom učí čitateľa sa 

pozerať na kresťanské spoločenstvo cez šošovku Písma, dejín a kultúry. Dáva do súvisu formu a 
štruktúru spoločenstva. Javy súvisiace so životom spoločenstva rozlišuje na kultúrne a nad kultúrne. 
Núti čitateľa položiť si otázku načo tu je cirkev resp. čo je jej úlohou.Zdôrazňuje potrebu komunikácie 
evanjelizácie a získavania učeníkov ako nevyhnutný predpoklad života a rastu cirkvi. Nasleduje 
budovanie cirkevného zboru. Zameriava sa na činnosti v zbore - modlitba, spoločenstvo, spev, dávanie, 
stolovanie.
Stanovuje zásady pre novozákonnú výchovu a vedenie cirkvi. Uvádza príklady administrácie,organizácie
v cirkvi a spôsoby komunikácie v nej.

Goff Bob: Láska konající. Oddychová, úsměvná ale přitom hluboká a oslovující kniha. Je až neskutečné co 
vše autor prožil a jak z toho dokáže vytěžit v osobním vztahu k Bohu.

Greig P.: Když Bůh mlčí. Zajímavý a inspirativní pohled na modlitbu.
Greig Pete: Když Bůh mlčí.
Greig Pete: Krvavý měsíc na obzoru
Greig Peter: Krvavý měsíc na obzoru
Griswold, Charles: Forgiveness: A Philosophical Exploration. Doporučuji kapitolu o Nedokonalém 

odpuštění, ve kterém řeší různé varianty toho jak může vypadat odpuštění v situacích, které nejsou 
ideální a vzorové. Mimo jiné polemizuje i s konceptem odpuštění sobě samému.



Griswold, Charles; Konstan, David: Ancient Forgiveness. Kniha popisující koncept odpuštění ve 
starověkém Řecku, v Římě i v dobách Starého zákona. Autoři se snaží najít odpověď na to, co nového 
do tehdejšího světa a kultury vnesl Ježíš tím jak mluvil o mezilidském odpuštění.

Grondin Jean: Úvod do hermeneutiky. Velice zajímavý pohled na vývoj hermeneutiky, především z hlediska
vývoje filosofie.

GRUDEM, W.: Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Vždycky je dobré si oprášit 
některé kapitoly ze systematiky. Přehledné, jasné, evangelikální. Mnoho odkazů do Bible.

GUMBEL, N.: Otazníky života: Praktický úvod do křesťanské víry. Čtivým způsobem seznamuje se základy 
křesťanství. Používám jako studijní materiál k přípravě ke členství nebo k setkání s novými lidmi.

HÁBL, Jan: Když se nikdo nedívá. Na jakých etických fundamentech stojí morální výchova? Existuje vůbec 
něco "solidního", o co lze výchovu opřít? Jan Hábl se ve své knize zabývá základními (fundamentálními)
otázkami etického vychovatelství. V závěrečné kapitole aktualizuje přínos J. A. Komenského do této 
diskuse. Summa sumarum: Etická výchova má své fundamentální opodstatnění i době mravního 
liberalismu.

Hadjadj Fabrice: Jak dnes mluvit o Bohu? Těžko srozumitelná kniha, protože autor je ze světa mně tak 
vzdáleného a mluví k vysoké katolické hierarchii, takže je mi vzdáleno i posluchačstvo. Přesto je jeho 
poselství velmi aktuální, i když jsem asi nepochopil vše. On především varuje, skoro před vším, co (v 
nejširším smyslu křesťané) v apologetice děláme. Je to víc "jak nemluvit" než jak mluvit. V tomto smyslu 
jde o - podtitul - evangelizační anti-pomůcku. Hlásání evangelia podle něj není kázání, ale drama. Děje 
se. A dřív, než hlasatel sám bude pořádně rozumět, bude vyslán. (to je i moje životní zkušenost). To 
bychom měli, používaje slova, vědět.

Hahne Peter: Konec legrace. Zajímavá sonda do německé společnosti z před více než deseti lety. Mnoho 
mi napovídá o vývoji naší české i celoevropské společnosti a trendech doby. Pomohlo mi to si utřídit 
některé vlivy, které dnes řešíme ve společnosti i v přístupu jednotlivců k Bohu a církvi.

Hamplová Dana: Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Vliv přátel, vztahů a duchovního obecenství pro 
pocit spokojenosti a štěstí člověka je patrný. Také je patrné, že život v manželství má velký vliv na 
kladný vývoj osobnosti člověka. Bylo mi potěšením, že to co Bible předkládá jako fakt, statistiky 
potvrzují.

HARDT, Tom: O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně. Zajímavý pohled "pravověrného" 
luterána. Přináší lepší porozumění Lutherovu postoji k tématu, na druhou stranu je psána dost 
konfrontačním stylem vůči jiným přístupům, kterým ovšem autor nerozumí tak dobře jako Lutherovi.

Hartman David: The God Who Hates Lies. Studie předního izraelského filosofa a teologa o místě 
aktuálních otázek a vůbec lidského morálního citu v teologické, etické reflexi. Jde sice o halachickou 
studii, její myšlenky jsou ale relevantní i pro nás křesťany: Bůh bere člověka vážně jakožto člověka, 
člověk před Bohem nemusí, nesmí nic předstírat, naše pocity, otázky, hodnoty atd. jsou v Boží smlouvě 
relevantní.

Hartman Donniel: Putting God Second: How To Save Religion From Itself. Provokativní studie věnovaná 
negativnímu vlivu náboženství. Rabi Hartman diagnostikuje dvě protilehlé "autoimunní choroby": 
"intoxikaci Bohem" a "manipulaci Bohem". Zatímco první vzniká z pokořujícího dojmu Boží velikosti a 
lidské nicotnosti a vyjadřuje se postojem "vše pro Boha", druhá má svůj kořen ve víře ve vlastní vyvolení
a projevuje se opovrhováním jinými lidmi. Obě spojuje morální slepota, potlačení obyčejného lidského 
citu a rozumu, bezohlednost vůči sobě, či druhým. Pokora před Božím majestátem a přesvědčení o Boží
lásce přitom náleží do srdce víry: jejich stálý střet nabízí také léčbu. Dát přednost bližnímu před Bohem 
(putting God second) je způsobem, jímž sám Bůh chce být uctíván!

Hazony Yoram: The Philosophy of Hebrew Scripture. Zajímavý pohled na Bibli. Autor  se snaží ukázat na 
Hebrew BIble (tedy starý zákon) jako relevantní základ pro filosofické přemýšlení. Na rozdíl od Nového 
zákona vidí SZ jako dokument, který je dobrým základem pro rozumové hledání pravdy.

Heczko D.: Duch svatý. Výborně a systematicky zpracovaná studie na téma D. svatého.
Heczko Daniel Heczko: Milost
Heczko Daniel: Milost
Heczko Daniel: Milost. Daniel byl vynikající učitel - jeho knihy se mi moc líbí.
Heczko Daniel: Můj zápas
HECZKO, D.: Milost: O jedinečnosti křesťanství. Kniha má dvě části: Teologie milosti a Praxe milosti. Autor 

prochází biblické texty o milosti a podává k nim komentář. Kniha je přehledným shrnutím tématu milosti 
v Bibli.

Heczko, Daniel: Milost. Díky Bohu za milost, kterou poskytl milému Danielovi, aby se ještě podělil o svůj 
úžas nad Boží milostí!

Heller Jan: Na čem mi záleží. Výborné výklady biblických textů, s osobním přesahem. Krásný Boží muž!
Heller Jan: Znamení odkazující k nebi. Nemám co dodat. Jakýkoliv výklad písma z pera (resp. z úst) tohoto

muže se dotýká duchovních hloubek, které s mým nitrem rezonují.



Heller, J.: Bůh sestupující. Příprava na seminář ETS o knize Exodus.
Heller, J.: Tři svědkové. Příprava na seminář ETS o knize Exodus.
Heller, Jan; Beneš, Jiří: Poutní písně. Krásný a svěží teologický výklad Žalmů 120-134. Použil jsem knihu 

jako inspiraci pro volnou sérii kázání právě o poutních žalmech.
Henkel Hartwig: Základy biblického způsobu života. Pracovní sešit s poznámkami ke studiu. Již starší 

publikace. I přes rozdílnost  teologie je kniha přínosem do praktické teologie v celé řadě oblastí.
HICKS, John Mark: Pojďme ke stolu. Podtitul: Večeře Páně jako hostina. Autor prochází texty, které se 

přímo či nepřímo dotýkají SVP, a to průběžně od starozákonního odkazu, přes záznamy o Ježíšově 
stolování až po výklad v 1. Kor. 11. Na závěr uvádí některá aktuální témata a přináší odpovědi na časté 
otázky.

Holt Jim: Proč existuje svět. Autor je americký filosof a spisovatel, úvod ke knize napsal Tomáš Halík a 
jedná se o jednu z deseti nejlepších knih roku podle The New York Times Book Review. Autor se 
neustále zabývá otázkou, „Proč je něco spíše než nic?“ Jedná se o velmi fundovaný a přitom skvěle 
napsaný náhled, jak se s touto otázkou vyrovnávala a vyrovnává dřívější i moderní filosofie, matematika,
fyzika i teologie. Čtení je to náročné, těším se, že si knihu přečtu ještě vícekrát. No a kromě jiného jsem 
rád, že jsem křesťanem.

Hošek Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Geniální knížka o teologických základech a etice 
křesťanského, kristovského dialogu a soužití právě s muslimy. Někteří budou Pavla nenávidět. Ale je 
dobře, že to napsal. Informativní, věcné, radikální.

Hošek Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Kniha velmi čtivá a potřebná pro naší práci s cizinci. Odpovídá
na otázky spojené s praktickou službou církve muslimům. Jak se přiblížit Muslimům, ale při tom 
zachovat jádro evangelia…

Hošek Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Nová, velice podnětná kniha. Pomáhá se orientovat v 
nepřehledném množství "křesťanských" přístupů. Jasná, stručná a čtivá. Natolik, že jsem sáhl po další 
literatuře. .-)

Hošek Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Pokus o základní nastínění problematiky soužití s muslimy.
Hošek Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Přínosná kniha o aktuálním tématu vztahu k nevěřícím a k 

islámu. Do poloviny knihy jsem absolutně souzněl s Pavlovým přístupem k nekřesťanům. Potom však 
přišlo, skoro bych řekl, vydírání pomocí slov Písma. S některými závěry Pavla nemohu souhlasit a zdají 
se mi být příliš naivní.

Hošek Pavel: Na cestě k dialogu. Kromě rekapitulace dosavadních přístupů k jiným náboženstvím 
především další a zřejmě relevantnější postoj k případnému dialogu s jinověrci. Leckteré podněty by se 
daly uplatnit i mezi námi křesťany.

HOŠEK, P.: A Bohové se vracejí: Proměny náboženství v postmoderní době. Kniha popisuje vývoj vnímání 
a přijímání náboženskosti v tzv. "Západním světě". Podává stručný přehled historických proměn 
náboženskosti v souvislosti s ideologickými proměnami světa. Také mluví o posunu společnosti v 
chápání víry v kontextu postmodernismu a vpádu islámského terorismu do duchovně vyprázdněného 
prostoru západního světa. Vhodná konstelace pro růst ateismu je podle P. Hoška již za námi. Osobní 
přínos? Jsme (společnost) v čase spirituálního hledání a to by mohla být šance pro církev a misii světu.

HOŠEK, P.: A Bohové se vracejí: Proměny náboženství v postmoderní době. Výborná analýza současné 
společnosti a její spirituality. Super!

HOŠEK, P.: A Bohové se vracejí: Proměny náboženství v postmoderní době; čtivé, zajímavé, inspirativní.
HOŠEK, P.: Islám jako výzva pro křesťany. Výborná kniha o islámu, poskytující základní orientaci v 

problematice. Její vyváženost pomůže vyvarovat se jednoho či druhého extrému v pohledu na 
současnou migrační vlnu.

Hošek, Pavel: Islám jako výzva pro křesťany. Věcný přístup k otázce budící vášně. A takových otázek, 
obyčejných, které ale budí vášně ve sboru je spousta. Inspirující tedy nejen do otázky, která je tématem 
knihy, ale do každé, které rozproudí sborový život.

HROUDA VOJTĚCH: Jak to poznám, Bože? Deset kázání o Abrahamovi. Četba k osobnímu budování. 
Autor přináší do známého příběhu nové pohledy hledajícího člověka, který zápasí o Boží blízkost. 
Osobně užitečné.

Huntington S.: Střet civilitací. Vím, že tato kniha je kritizována, ake osobně se k ní rád vracím a krotici mě 
zatím nepřesvědčili....

Hus Jan: Listy z Kostnice. Inspirace osobní statečností mistra Jana Husa, jeho pevnosti o oblasti víry, ale 
laskavosti a mírnosti k lidem.

HUS, Jan: Listy z Kostnice. Při loňském výročí M. J. Husa vyšlo vícero knížek, některé jsme zakoupil a tuto
nyní dočetl. Nejzajímavější věta: "Vybízím tě také, abys nechodil do krčem a nezevšedněl lidem, protože
čím je kazatel od většiny lidí vzdálenější, tím je jim milejší."



Hybels Bill and Mark Mittelberg: Becoming a contagious Christian. Velice prakticky napsaná kniha se 
základy osobní evangelizace. Principy, které jsou přenositelné mezikulturně. Dobrá je vyváženost v 
důrazu na formu a obsah toho, co zvěstujeme.

Hybels Bill: Zjednoduš svůj život. Cílem je pomoci vnést duchovní řád do života člověka a zjednodušit život 
v deseti klíčových oblastech. Kniha nejenom že dává praktické rady (např. jak plánovat čas), ale  je 
velmi dobrá i pro dlouhodobé a cílené směřování.

HYBELS, Bill: Zjednoduš svůj život. Inspirativní kniha, ve které autor vede čtenáře ke zúžení svého obvykle
velmi širokého záběru a aktivit v deseti různých oblastech života. Knize však škodí nepříliš zdařilý 
překlad.

Chan Francis: Bláznivá láska
CHARLES Jr., H.B.: On Pastoring. A short guide to living, leading, and ministering as a pastor. Velmi 

užitečná příručka baptistického kazatele z USA, který se sdílí se svými zápasy v kazatelské službě. 
Svým čtenářům předává hodně dobře míněných rad. Rozhodně doporučuji!

IZZO, John: Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete. Lákavý název i obálka knihy, která je 
výsledkem rozhovorů s několika stovkami lidí s cílem zjistit, co na sklonku svého života považují za 
skutečně důležité. Jejich odpovědi se dotýkali pěti klíčových "tajemství". Šlo o lidi z různých sociálních a 
náboženských prostředí. Díky tomu však poněkud zaniká potřeba smíření s Bohem prostřednictvím 
Ježíše. Tento důraz autor - ač sám bývalý pastor - úplně pomíjí.

Jentezen Franlin: Půst. Výzva znovu udělat půst součástí svého duchovního života.
Johnson Bill: Snění s Bohem
Johnson Paul: Dějiny židovského národa. Autor poutavou a čtivou formou popisuje historii židovského 

národa počínaje abrahamem a konče dnešním státem Izrael. Pro mne osobně byl zajímavý autorův 
pohled na starozákonní a novozákonní dějiny - na to jak se křesťanství a židovství rozešlo, ale zároveň 
spolu koexistovalo. Z hlediska historie je pak srozumitelnější, že označení křesťan není pro židy 
označením přátelským. Dějiny židovstvkého národa jsou obecně zajímavé - a věřím, že než Pán Bůh 
historii (nejen tohoto národa) "dopíše", tak to bude ještě také zajímavé :-)

Justin Mučedník: Dialog s Tryfonem. Jedna z nejstarších křesťanských apologií (někdy kolem roku 160 n. 
l.), zřejmě fiktivní "dialog" či spíše evangelizace židovských oponentů. Ukázka raně křesťanské, 
poapoštolské exegeze, neb právě v "bitvě o Písmo" a o identitu "pravého Izraele" spočíval střet se 
synagógou. Metodou Justina a dalších bylo - na rozdíl od nz apoštolů - cílené a všezahrnující 
"zprůhledňování" SZ ke Kristu a nz církvi: tj. alegoreze prováděná nejrůznějšími způsoby, leckdy i na 
jednom sz verši či jedné sz události. Justin v rychlém sledu mění úhly pohledu, střídá techniky "výkladu",
jen aby vše ve SZ nakonec mělo jedinou výpověď. Židé naopak, říká, svému Písmu nerozumí, naopak 
už to ani jejich Písmo není, ba sami nejsou Izraelem...

Kašparů Max: O zemi beze studu
KEJŘ, Jiří: Jan Hus známý i neznámý. Podnětné dílčí historické sondy do méně známých aspektů Husova 

života a působení.
Keller T.: Counterfeit Gods. Skvělé pohledy do Písma.
Keller T.: Counterfields with Jesus. Skělá sbírka kázání tohoto známého autora.
Keller Timothy: Romans 1-7 For you. Výborná studie prvních sedm kapitol dopisu Římanům. Je vidět 

autorova hluboká zakotvenost v Písmu, ale i odvaha aplikovat některé obtížné texty do současné 
situace. Soustředění na Boží milost.

Keller Timothy: Smysl manželství. Znovu přečtení klasiky o manželství - zatím nejlepší kniha, kterou jsem o
manželství četl. Pomoc a vhled do problematiky, přínos a inspirace ke kázání.

Keller Timothy: The prodigal God, 2008. Různé pohledy na Boží milost v příběhu o marnotratném synovi v 
trojúhelníku otec - mladší syn - starší syn.

Keller Timothy: The Songs of Jesus. Inspirativní - evangelizační denní zamyšlení nad žalmy.
KELLER, T.: Králův kříž. Život Ježíše a příběh světa. Výborná kniha, jak už lze od T. Kellera očekávat. 

nevšední a neotřelý pohled na klíčové texty Markova evangelia.
Keller, T.: Marnotratný Bůh; jednotlivosti zaujaly, celkově spíše průměrné.
KELLER, Timothy: Galatians for You. Vynikající populární výklad listu Galatským spojující hloubku výkladu i

praktickou uplatnitelnost.
KELLER, Timothy: Preaching. Communicating Faith in an Age of Scepticism.
Keller, Timothy: Preaching. Nejlepší kniha, jakou jsem kdy o kázání četl. Solidní biblicky, erudovaná 

prakticky. Prostě Keller Timothy má zdravou teologii a bohatou praxi. Zná Bibli i současný svět. Mohu jen
litovat, že jsem si ji nemohl přečíst před 20 lety (vydal Viking, v New Yorku 2015). Všem kolegům vřele 
doporučuji.

Klíčová Marcela: Vzestup křesťanství
KLIMEŠ, Jeroným: Křesťanství, vztahy a sex. Vynikající studie na téma uvedené v titulu knihy. Autor píše o 

partnerských vztazích z pozice klinického psychologa a zároveň stojí na pozici křesťana. Je 



pozoruhodné sledovat, jak nově promýšlí přikázání Desatera a vyrovnává se s dilematy, které přináší 
současný partenerský život ve vztahu k tradiční křesťanské morálce. Kniha je velmi praktická, nikoliv 
však povrchní, namnoze provokativní, nikoliv však rebelská a urážející.

Klimeš, Jeroným: Partneři a rozchody. Minulý rok jsem měl příležitost velmi blízko nahlédnout do procesu 
nevěry, rozchodu, rozvodu a smíření jednoho manželského páru. Kniha Partneři a rozchody mi byla na 
této cestě dobrým průvodcem.

Kodet Vojtěch: Postní obnova. Součást studia půstu. Základy, motiv a duchovní vedení v osobním půstu.
kolektiv autorů: Křesťanství v Podorlicku. Kniha popisující vývoj křesťanství a různých denominací v místě 

mého nového působiště. Bylo to zajímavé čtení pro základní orientaci, nicméně se přiznám, že jsem 
některé pasáže přeskakoval:-)

Kopfermann, Wolfram: Abschied von einer Illusion, 1990, 228 stran. Kniha je autentickým svědectvím o 
autorově zápasu o nejlepší podobu Kristovy církve v budoucnosti.Jako evangelický farář v Hamburku 
usiloval asi 14 let o obnovu evangelické Zemské církve.Jeho bohoslužby navštěvovaly zástupy 
lidí.Přesto se Kopfermann rozhodl opustit 1988 Evangelickou zemskou církev a založit vlastní 
Svobodnou evangelicko-luterskou církev.Ve své knize vydává počet ze svého zápasu a dává poctivou a 
podrobnou odpověď na otázku,proč opustil svou církev.Začíná kapitolou o "stabilitě" církve lidového 
typu,píše o ideologii lidové církve, dále věnuje prostor otázce křtu dětí a jejím důsledkům a končí úvahou
o budoucnosti lidové církve.Kniha mě oslovila autorovou opravdovostí a jeho důsledností.Pro CB 
potřebujeme podobnou analýzu.

Kosová: Logoterapie - Existenciální analýza jako hledání cest.
KOŠŤÁL, Miloslav: 100 let náchodského sboru Církve bratrské. Seznámení s duchovním dědictvím mého 

nového působiště.
KRAKAUER, Jon: Ve jménu nebes. Po knížce jsem sáhl, protože autora znám jako výborného vypravěče 

dobrodružných příběhů z hor a přírody. Výborný vypravěč se v této knize ujal líčení odporné vraždy ženy
a její dcerky uskutečněné dvěma fundamentalistickými mormony. S tímto příběhem v centru popisuje 
historii vzniku mormonské církve, jejich důrazů a principů, vzniku různých fundamentalistických frakcí, 
aby čtenáři blíže přiblížil přemýšlení a motivaci vrahů, kteří se k tomu činu snížili na základě údajného 
"Božího zjevení". Ač je to místy těžké, až odporné čtení, tak to přesto člověka nutí k přemýšlení o 
hranicích víry, o opravdovosti Boží řeči a postavení víry a církve v současné spravedlnosti.

KŘIVOHLAVÝ, J.: Hořet, ale nevyhořet. Autora mám velmi rád pro jeho nesporné odborné kvality i 
křesťanský přesah. Kniha byla pro mne připomenutím si principů zdravé psychohygieny, na kterou 
občas zapomínám, a pak mi hrozí to, co autor v názvu knihy připomněl.

Kuras Benjamin: Jak zabít civilizaci. Autor se snaží ukázat na pozadí současné migrační krize. Jako 
nebezpečí vidí především jednání zodpovědných lidí v Evropě.

Kuras Benjamin: Poslední naděje civilizace. Pokračování knihy Jak zabít civilizaci. Ukazuje na nebezpečí 
příliš vstřícného přístupu k muslimům a snaží se nastínit východisko.

LACHMANOVÁ, K.: Dvojí tvář lenosti. Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Dobrá kniha, i 
když nevím, zda termín "přetížený lenoch" není spíše protimluv (spíše je lenost zorganizovat si čas 
příčinou přetíženosti). Jinak dobré postřehy jak k lenosti, tak k notorické přetíženosti.

LANE, T.: Dějiny křesťanského myšlení
LANE, T.: Dějiny křesťanského myšlení. Kniha podává stručný přehled díla a životů vybraných církevních 

osobností v dějinách církve. Stručnost díla je jen jakousi ochutnávkou.Doporučuji kombinovat s Didaché.
Na biblických hodinách se tato kniha velmi hodila, protože jsme během prázdnin 2015 probírali 8 
osobností církevních dějin.

Lazare, Aaron: On apology. Jedna z nejkrásnějších knih, které jsem kdy v životě četl. Zamiloval jsem si ji už
od prvních stránek. Je o tom, jak má vypadat správná omluva. Nakonec propojuje psychologii omluvy a 
biblický koncept pokání.

LEMAN, Kevin: Harmonie v manželství. Otevřené pojednání o sexu v manželství. Některé kapitoly jsou 
autorem doporučeny jako četba pro snoubence, kteří se připravují na manželství.

LEMAN, Kevin: Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte? Kniha je sice určena ženám, ale s užitkem si ji 
přečte i muž. Anebo ji může manžel předčítat své manželce, jak jsem to udělal já :-)

Levenson Jon D.: The Hebrew Bible, The Old Testament and Historical Criticism. Autor se vyrovnává s 
vlivem historické kritiky Bible.

Lewis C. S.: Úvahy nad žalmy. Jsem fascinován Lewisovou schopností psát. Moc se mi íbí jeho výklad 
"proklínajících" žalmů.

Lewis C.S.: Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje
LEWIS, C.S.: Čtyři lásky. Dnes již klasika - skvělá analýza motivů lidského srdce.
Liguš Ján a kolektiv: Náboženská výchova a výuka



LUCADO, Max: On i dnes odvaluje kameny. Knížka, ve kterých je na základě dvaceti biblických příběhů 
zachyceno, jak se Bůh setkává s lidmi v jejich utrpení a odvaluje jejich kameny. Dobré podněty pro 
kázání.

LUDWIG, Petr: Konec prokrastinace. Dobrá inspirace a praktické podněty pro zlepšení pracovní efektivity i 
motivace. Ovšem klíč ke všemu to není...

Lukasová: I tvoje utrpení má smysl
LÜTHI WALTER: Der Prediger Salomo lebt das Leben Eine Auslegung für die Gemeinde. Výklad knihy 

kazatel, dobrý zdroj pro osobní studium i pro přípravu kázání
MacNutt: Služba osvobozování od zlých duchů. Kvůli osobní zkušenosti s touto oblastí se tato kniha pro 

mě stala pomocí.
Marek Jaroslav V.: A Pán denně přidával. Některé myšlenky zajímavé, ale celkově mne kniha neoslovila 

( asi to bylo dáno překladem).
Mayers, Gregory: Listen to the Desert - Secrets of spiritual maturity form the Desert fathers and mothers. 

Krásná kniha propojující staré texty pouštních otců s moderní psychologickou interpretací. Celá kniha je 
zaměřena na osobní růst ke zralosti skrze moudrost a spiritualitu 1500 let starých mnichů. Cítil jsem se 
přečtením knihy osvěžen.

Mayo, Maria: The Limits of Forgiveness. Zajímavá, netradiční a provokativní kniha o odpuštění. Maria se 
vymezuje vůči teologii a praxi některcýh křesťanů, kteří zdůrazňuji odpuštění a nutí do toho oběti 
trestných činů. Snaží se ve své knize teologicky dokázat, že odpuštět můžeme pouze těm, kteří nás za 
odpuštění požádají a kteří činí pokání.

McMinn, Mark: Sin and Grace in Christian Counseling. Skvělá kniha popisující zápas člověka i Boha o 
rovnováhu mezi důrazem na hřích a milost v pastoraci.

Mrázek Jiří: Zjevení Janovo (komentář k NZ)
Mulholland M. Robert Jr.: Invitation to a journey. Knihu jsem četl jako přípravu na studium TCMi - předmět: 

Theology and practise of prayer. Je to výborná kniha o modlitbě a praktikování dalších duchovních 
disciplin. Stálo by za to ji přeložit do češtiny. Autor klade důraz na vnitřní proměnu srdce a vysvobození z
nutkavé snahy člověka věci a lidí ovládat a mít vše pod kontrolou. Žít vírou znamená nechat Boha řídit 
svůj život a žít ve vnitřní svobodě od strachu a potřeby vše řídit a kontrolovat.

Muller Jiří: A přece otec nebeský o ně se stará. Stará kniha, kterou jsem již četl několikrát. Prostě jsem se 
potřeboval osvěžit a povzbudit víru...

Noble Ivana: Po Božích stopách. Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Velice zajímavý pohled
na teologii v kontextu Evropy a 21. století.

Novák David: Víra ve vírech doby. Zajímavý pohled do dnešní doby.
Ogden Gregg: Základy učednictví. Asi jedna z mála knih, která je přeložena o tomto tématu do češtiny a je 

prakticky využitelná pro společné i individuální studium tématu. Principy jsou v díle: Proměňující 
učednictví.

Ortberg John: Všichni jsou normální ... na první pohled. Velice zajímavá kniha o vzájemných vztazích a 
budování společenství z nedokonalých a různých lidí.

Osborne T. L.: Hermeneutical spiral. Knihu jsem četl jako přípravu na předmět: Hermeneutics. Je to hodně 
tlustá kniha (560 stran) a dost náročná na četbu. Prochází všechny biblické žánry a principy jejich 
výkladu. V závěru se také zabývá různými filosofickými přístupy k hermeneutice. To bylo celkem 
zajímavé počteníčko, ale zapotil jsem se u toho :-).

Osborne T. L.: Uzdravenenie. Kniha je považována za klasické dílo moderní křesťanské literatury o 
nadpřirozeném uzdravení.  Povzbuzující k modlitbám za uzdravení i přes některé rozdíly v teologii.

PACKER, J. I.: Evangelizace a Boží svrchovanost. Kniha výstižným způsobem popisuje některé aspekty 
misie a nutí čtenáře k hledání osobních postojů k předkládaným názorům autora.

Packer, J.I. a Carolyne Nystrom: God´s Will. "Boží vůle - Hledání vedení pro každodenní rozhodování". 
Autor bestseleru "Poznání Boha" hledá v Bibli odpovědi na jednu z nejčastějších otázek křesťana: Jak 
poznám Boží vůli? Podle Písma se zaměřuje na tyto okruhy: zdravý charakter, Boží slovo, cesta 
moudrosti, pomoc přátel, vzory, životní závazky, situační etika a vedení Duchem Svatým. Upozorňuje 
také na nejčastější chyby a nebiblická očekávání v hledání Boží vůle.   Pomoc hlavně pro ty, kdo jsou 
paralyzováni strachem, aby neudělali něco, co není podle Boží vůle. Velmi užitečná praktická teologie. 
To by stálo za překlad, protože každý křesťan to řeší.

papež František: Evangelii Gaudium. Fantastická exhortace (povzbuzující naučení) o evangelizaci a misii 
dnes. Zvláště kapitoly o pokušení pastoračních pracovníků (76-101) a o biblickém kázání (135-175), ale 
také samotný úvod o radosti z misie a závěr o vnitřních zdrojích křesťana svědka jsou doporučeníhodné.
Chci se k exhortaci určitě ještě vrátit a vracet, protože Františkovy výzvy nejsou jen hlubokomyslné a 
poučené, nýbrž i skutečně prorocké - pro společenství i pro mě osobně.

Pastirčiak Daniel: Evanjelium podle Jóba



Payneová Leanne: Naslouchající modlitba. Kniha založená na osobních zkušenostech se pokouší nastínit, 
jak slyšet Boží hlas a jak na něj reagovat. Velmi inspirující s novými poznatky, obohacující modlitební 
život.

Peck, Scott, M.: Nevyšlapanou stezkou. Publikace z oblasti křesťanské psychologie směřující k 
duchovnímu růstu. Vhodná k osobní sebereflexi.

Peck, Scott, M.: Svět, který čeká na zrození. Publikace z oboru psychologie (nahlížené z křesťanské 
perspektivy). Jejím tématem je hledání a nalézání "civilizovanosti", a to nejenom v životě jedince, ale 
především ve společnosti. Jde o dobrou publikaci k sebereflexi vlastního života.

PIPER, John - GRUDEM, Wayne: Rovní, ale nie rovnakí.
Piper, John a Wayne Grudem: Rovní, ale nie rovnakí. 50 otázek a odpovědí o biblickém mužství a ženství. 

Útlá knížečka, která jde k jádru. Nebojí se těžkých otázek a v pokoře a odvaze hledá biblicky zdravé 
odpovědi. I proti duchu a proudu doby. Díky slovenské CB za vydání.

Piper, John: A Camaraderie of Confidence. Sedmý díl série životopisných portrétů ("Labutě nemlčí"). 
Tentokrát Piper vystihuje, jak Charles Spurgeon, George Muller a Hudson Tylor, shodně dosvědčují 
užitek spolehnutí se na mocnou dobrotu Boží. Všichni tři se znali a ovlivňovali, synové velkého 
probuzení Viktoriánské Anglie 19. století. Velmi inspirativní!

Piper, John: Seeing Beauty and Saying Beautifully. 6. díl série "The Swans are not Silent". Každý díl 
obsahuje 3 životopisné portréty, tentokrát básníka George Herberta, probuzeneckého kazatele George 
Whitefielda a spisovatele C. S. Lewise. Společným jmenovatelem všech tří je to, že krásu, kterou spatřili
v Ježíši Kristu a dokázali krásně sdělit, tak, že krásným způsobem ukazují ostatním krásu Kristovu.

Porterbrook: Život misijní skupiny. Život křesťana má probíhat v rámci společenství, které je výstavní skříní 
pro svět. Na základě Římanům 12 vám toto studium pomůže pochopit, jak my mělo vypadat křesťanské 
společenství a jak by mělo být zakotveno v evangeliu. V rámci tohoto modulu budete nuceni přemýšlet 
nad svou vlastní rolí ve svém sboru, misijní skupině, společenství. Tento díl vám také pomůže prakticky 
uchopit koncept misijních skupin. Najdete zde názorný popis, jak založit svou misijní skupinu, která je 
hluboce zakořeněná v evangeliu a misii.

Prince Derek: Modlitba a půst mění dějiny. Součást studia půstu, inspirativní. Duchovní význam půstu pro 
společnost v které žijeme.

Rapp Francis: Církev a náboženský život západu. Tato kniha popisuje konec středověku. Zaměřuje se na 
14.a 15. století. Mezera mezi učenci (zaměřené na spekulace) a pastýři (kteří tyto spekulace předávali 
lidu). Ideálem se stával řád. Slabé a nestálé křesťanství kolísalo mezi nadějí a častou ztrátou odvahy. 
Objevují se snahy o reformaci a vidíme princip kyvadla: od centralizace moci ke konciliarismu, od 
systematické racionalizace k mystice. To vše někdy dotažené do extrému. Církevní monolit se tříští ve 
spršku rozptýlených a nesourodých prvků. Osobní přínos? Středověk od roku 1300 do roku 1500 nebyl 
čas temna. Bylo zde mnoho snahy a úsilí pro zlepšení církve, její teologie i spirituality. Život v církvi bude
i dnes život v pohybu. Kam? Ukáže čas.

Ratzinger J.: Úvod do křesťanství, výklad apoštolského vyznání víry. Náročný text který předpokládá u 
čtenáře i přes eufemistický název "Úvod.." základní přehled o filosofii a teologii. Oslovil mě svým 
výkladem trojičního učení a personalistickým pojetím Boha, který v Ratzingerově pojetí není jen pouhým
zbožným přáním opuštěného jedince, který se přeje věřit v nějaké větší Já. Trojice je něčím, co naprosto
přesahuje různá lidská "zbožná přání."

RATZINGER, J.: Ježíš Nazaretský. 1. a 2. díl
REEVES, Michael: Potěšení v Trojici. Sláva trojjediného Boha. Jsou určitě lepší práce k danému tématu. 

Přínosem této je její srozumitelnost a pastorační podnětnost, na druhou stranu ale pomíjí některé 
aspekty problému.

Rejchrt Luděk: Apokalypsa aneb Zpěv o naději,  Kalich  2006. Svěží výkladové poznámky ke knize Zjevení.
Renkin David: Tertullianus a církev. V této knize se autor zaobírá částí rané církve v Kartágu. Jak již plyne z

názvu, hlavní osobou je Tertullian. Tento latinsky píšící teolog celý život obhajoval a bránil křesťanskou 
víru před vnějšími i vnitřními nebezpečími. Tertulián byl zastánce přísné morálky křesťanů. Je 
představitelem severoafrické teologie s důrazem na zachovávání vysokých ideálů křesťanské etiky. Šlo 
mu o čistou teologii bez vlivu řeckého myšlení, a proto odmítal filosofii. Osobní přínos? V církvi Kristově 
bude vždy zápas, kam ve vztahu ke společnosti až zajít. Tertullián vystihuje můj postoj. Nejsem tedy 
jediný, komu vadí "zesvětšťování" církve. Osobní přínos? Povzbuzení.

RIST, John M.: Augustine deformed: Love, sin and freedom in the western moral tradition. 
ROBERTS Lance: Co očekávat od svého pastora. Od této knihy jsme očekával víc. Její obsah pro mne byl 

zklamáním. Autor vidí poslání kazatele příliš jednostranně v kázání a vyučování a tudíž také pečlivé a 
důkladné přípravě na ně.

Robinson Marilynne: Gilead, LEDA/ROZMLUVY 2009. Románově zpracovaná sonda do duše umírajícího 
pastora, mnoho pastoračních i teologických podnětů v kontextu rodiny a služby. (Pullitzerova cena)



Rohr, Richard: Pád vzhůru, Spiritualita pro obě poloviny života. Inspirující popis dvou polovin života. 
Publikace je dobrou pomocí k pochopení řádů a zákonů, přičemž jsou nahlíženy pouze jako dobrá 
nádoba pro vytvoření prostoru pro obsah života. Na něm záleží více, než na nádobě samotné. Lpět na 
nádobě bez ohledu na obsah je pošetilé.

Rothen Paul Bernhard: Das Pfarramt. Das gefährdeter Pfeiler der europäischen Kultur. Více než 
čtyřsetstránková monografie o současnosti (a tedy také o teologických a dějinných kořenech) úřadu 
evangelického kazatele. Autor, sám praktik, srovnává pět současných pastorálně-teologických konceptů 
(vč. F. a Ch. Schwarzových), aby pak - podél Ř 13 a široce komentovaných klasických loci Mt 16 a 18 - 
rozvinul své pojetí úřadu jakožto "pořádku, sloužícímu evangeliu" (Ordnungsmacht im Dienst des 
Evangeliums): z Boží milosti se může farář může stát služebníkem evangelia...

Rybárik Ján: Evanjelista Moody. Silné povzbuzení do evangelizace.
RYŚ, GRZEGORZ bp: Bogaci Jego ubóstwem. Líbí se mi pohled biskupa Rysia, který - fascinován 

papežovým pojetím círve - napsal knihu o Božím bohatství, které se může zjevit pouze v chudobě 
lidského života. Autor připomíná, že Bůh se sklání k chudým, také k chudým duchem, a slibuje jim účast 
na svém království. Četba této knihy mě obohatila o několik příkladů a citátů, které budu používat ve 
svých kázáních.

Sacks Jonathn: O svobodě a náboženství. Výborný židovský pohled na starozákonní příběhy, nové podněty
pro výklad a kázání ze SZ.

SANDERS, Oswald J.: Duchovní vedení. Klasika v oblasti spirituálního leadershipu. Mnoho velmi dobrých 
postřehů a biblických pozorování, celkově byla kniha pro mě ale spíše zklamáním - je poněkud 
schematická a spirituálně mi přišla trochu povrchní.

Scott P.: V jiném rytmu. čtení od dnes již "klasika". Mnohé věci zajímavé, ale někdy opakování známého. 
Čekal jsme víc.

Schirrmacher Ch.: Islam - An Introduction. Konečně pohled od někoho, kdo není "religionista", ale 
religionista a kdo na akademické prostoru neskrývá svoji víru v Ježíše.

Schirrmacher Thomas: Morální odpovědnost. Přemýšlení o rozhodování na základě norem, situace i 
svědomí je velmi důležité pro každodenní rozhodování. Autor předkládá mnoho životních příkladů a 
zkušeností. Hledání kdy rozhodnout jen podle "norem" kdy naopak přihlédnout k situaci a kdy je to už 
věcí svědomí není jednoduché. Přesto jsou pohledy na tři rozměry etického rozhodování povzbudivé a 
pro nás křesťany jistě o to důležitější.

Schirrmacher Thomas: Morální odpovědnost. Tři rozměry etického rozhodování. Konečně další 
Schirrmacher v češtině! A konečně něco z jeho etiky. Osvěžující integrace normativní, situační a 
subjektivní etiky.

SCHIRRMACHER, Thomas: Morální odpovědnost. Tři rozměry etického rozhodování. Dobrá příručka k 
základním východiskům křesťanské etiky. Měla by to být povinná četba.

Schultz Tammy, Ph.D., Hannah Estabrook, M.A. BMH Books: Beyond Desolate. Kniha o sexuálním 
zneužívání žen a dětí. Prolíná se v ní příběh biblické Támar spolu s příběhy obou autorek. Jedná se je o
jednu z nejcitivliěji a přesto velmi odborně napsanou knihu k tomuto tématu, kteoru jsem četl.

Schwartz Christian A.: Die 3 Farben der Gemeinschaft. Kniha pojednává o jedné vlastnosti zdravého sboru 
- Skupinky s komplexní náplní. Autor neprosazuje určitý model skupinky; zabývá se podstatou 
společenství. To je narušováno hříchem. K přehledu používá schéma tzv. 7 smrtelných hříchů. Za 
každým z nich rozpoznává energii / touhu, která je sama o sobě dobrá. Může se projevit jako hřích nebo
jako přínos pro společenství. Učení o energiích je prý biblické ( např. 1K 12, 6 kde je slovo energématón
), ale argumenty pro toto tvrzení nebyly moc přesvědčivé. Kniha je určitě užitečná - zejména pro 
inspiraci k budování společenství. Přínosem pro mne bylo připomenutí, že nestačí pouze být proti 
hříchu, ale je třeba jít alternativní cestou, která hřích nahradí dobrem.

Silk Danny: Kultura cti
Siná Alí: Jak porozumět Mohamedovi a muslimům 
Souza Dinesh D.: Křesťanství a ateismus. Autor promýšleně uvádí jasné důkazy a fakta ve prospěch víry a 

vyvrací argumenty, které zaplavují křesťany v postkřesťanské kultuře.Velmi zajímavé vzdělávací kniha k 
tématu ateismu. Řeší docela složité a těžce pochopitelné problémy křesťanské víry.

Stanley A.: Deep and Wide. Skvělá reflexe jak dělat církev pro hledajicí. Insirace pro mojí práci na P13.
Stanley A.: Nepřátelé srdce. Už jsem od tohoto autora četl lepší knihy, snaha o pohled do lidského nitra. 

Stanley je ale vžddy inspirativní.
Stanley Andy: Nepřátelé srdce. Kniha pro praktický křesťanský život, mluví o tradičních "nepřátelích srdce":

vině, hněvu, chamtivosti a závisti. Velmi zajímavé a originální je jejich propojení skrze dynamiku dluhu. 
Cenný je i důraz na konkrétní návyky umožňující tyto napřátele porazit. Na základě této knihy jsme ve 
sboru vedli i sérii biblického vyučování a tématická kázání na nedělních shromážděních - myslím, že s 
dobrým ohlasem.

Stewart J.A.: Mé svědectví. Velmi stará publikace. Povzbuzení k evangelizaci.



Stott J.R.W.: Úzkou cestou
STOTT, J. R. W.: Kristův kříž
STOTT, J.R.W.: Zápas mladé církve. Poselství Skutků apoštolských. Podnětný komentář ke knize Skutků. 

S užitkem jsem z ní čerpal materiál pro biblické hodiny.
Strauch Alexandr: Biblické staršovství
SUGGS, Rob: Christian Community. Užitečná knížka pro skupinkové studium na téma Církev.
Štěpán Jan: Babylónské zajetí církve
Turner J. Clyde: Co věříme. Velice stará publikace. Pro mne osobně výborná teologická práce, výstižná.
Turner S.: Touha po nebi. Inspirativní pohled na soudobou křesťanskou hudbu.
Turner Steve: Touha po nebi. podtitul: Rock'n'roll a hledání spásy. Toto je - i když omezeno na svět 

popmusic posledních 60 let - zásadní kniha svědčící o tristním stavu křesťanské kultury. Zejména 
evangelikální církve dlouhodobě tlačí samy sebe dobrovolně na okraj společnosti, a pak se její zapálení 
evangelisté diví, že jsou sami ve světě marginální. "Řeka už dávno teče jinudy", ale naše církve jsou 
přesvědčeny, že to řeka teče špatně. Pak to dopadá tak, že je když výjimečně jeden muzikant vážně 
rozhodnutý dát svou muziku Bohu a hrát nevěřícím lidem,  obecně se má za to, že odpadl, a omyl se 
zjistí až ve chvíli, kdy už založil dost čilou novou denominaci...

Vácha Marek Orko: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. Skvělá kniha o vztahu 
teologie a vědy.

Vácha Marek: Věda, víra, Darwinova teorie o stvoření podle knihy Genesis.
VÁCHA, M.: Neumělcům života; pozoruhodné vhledy o zbožnosti, přemýšlení, víře, životě; někdy perfektní,

jindy diskutabilní, inspirativní.
Walton John: The Lost World of Adam and Eve. Neméně zajímavé pokračovaní knihy Lost world of Genesis

1.
Walton John: The Lost World of Genesis one. Fascinující a pro mě převratný pohled, jak se dívat na 

Genesis 1 v kontextu starověku.
Ware Kalistos: Cestou ortodoxie. Inspirativní pohled do ortodoxní spirituality a teologie.
WAREN, R.: Cílevědomá církev: Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru.
WAREN, R.: Cílevědomá církev: Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru. Někdo říká, že je to moc 

americké. Asi ano, ale je v tom určitý duch naděje a povzbuzení pro čtenáře. Je tam moc milých 
postřehů a povzbuzení.

Warren R.: Círev zaměřená na cíl. "Klasika" dobrá inspirace pro práci na sboru. Něco americké, ale 
principy dobré a pro práci na sboru přínosné.

Warrick Joby: Vzestup Islámského státu. Něco z politiky. Pulitzerova cena za rok 2016! Renomovaný 
novinář z Washington Post vypráví historii současného džihádismu. Kniha o spousty faktických detailů a 
souvislostí, citací a komentářů účastníků čtivě doplňuje - a potvrzuje - známou osnovu příčin a důsledků 
dnešního stavu věcí: umělé americké dobrodružství v Iráku 2003, jeho zpackaný průběh a zvláště závěr,
rozklad Iráku; arabské jaro, Asadova brutální odpověď na protivládní demonstrace, zhroucení Sýrie... a v
tom náboženští fanatici, samouci, cíleně rozněcující násilí, odsuzovaní islámskými učenci... Teologa by 
zajímalo zvědět víc o džihádistické ideologii a o reakci islámských autorit; kniha ale i tak poskytuje 
skvělý přehled faktů a politické, kmenové, náboženské reality.

WELLMAN, Sam: William Carey. Životopis zakladatele moderní misie, který navazuje na misii moravských 
bratrů obnovené Jednoty bratrské. Vyrůstal v prostředí Anglie, kde díky silnému důrazu kalvinismu na 
vyvolení nebyl zájem o misii mezi pohanskými národy ani mezi nonkonformisty. Došlo k založení 
misijního spolku a WC se vydal na pětiměsíční plavbu do Indie. Tam snášel útrapy se svou ženou, která 
o misii v Indii nestála a zešílela tam a s úmrtím některých svých dětí. Přestože osobně přivedl ke Kristu 
jen pár Indů, přeložil Bibli do mnoha indických jazyků a tím položil základy církve v Indii. Silný a 
motivující příběh plného nasazení pro Kristovu věc, ochoty vydat se do nebezpečí a zároveň se věnovat 
svému koníčku: botanice.

White John: Duchovní zápas, Návrat domů, 1994. Kniha je psaná jako průvodce pro nově uvěřivšího 
křesťana. Autor je psychiatr a ve svém "návodu" na život s Bohem odhaluje některé pseudokřesťanské 
nefunkční zkratky. Těžištěm však není kritika, ale cesta. Kniha je dobrý, užitečná, obohacující.

Whitehead, Jason: Redeeming Fear - A constructive theology for living into hope. Zajímavá kniha o strachu,
o jeho funkčnosti i patologii z teologického i psychologického pohledu.

Worthington, Everett: Handbook of Forgiveness. Klasická kniha ve které jsou zhrnuty odborné základy 
rozsáhle zpracovného tématu odpuštění mezi americkýcmi psychology.

Wumbrand Richard: Sám s Bohem. Inspirativní nezvyklá kázání.
Yoram Hazony: The Jewish Origins of the Western Disobedience Tratidion. Tento rozsáhlý a další menší i 

větší články jeruzalémského teologa a filosofa Y. Hazonyho, zvl. o politické teologii Písma a Západu, o 
falešné alternativě filosofie a biblické víry atp. Hazony v uvedené studii ukazuje židovské, starozákonní 
kořeny pojetí dobra a práva jakožto kategorií nadřazených pozitivnímu právu státu. Stát je legitimní a 



může vyžadovat poslušnost jedině, pokud jsou jeho zákony a "příkazy" ve shodě s dobrem, jak je 
poznává svědomí před Bohem. Srov. neposlušnost porodních bab, Jochebed, egyptské princezny, 
Mojžíše, Míkal a Jónatana ad., a to buď vůči lidským autoritám, anebo i vůči Bohu (Ex 32; Nu 14 aj.). 
Rodištěm "práva na odpor" není řecká polis (zde naopak platí devótní oddanost autoritám), nýbrž 
biblické proroctví.

ŽILKA, F.: Pavel z Tarsu a apošt. věk křesťanské církve. Přehled Pavlova života a rozbor jeho několika 
teolog. pojmů.

Žižek Slavoj: Požadujme nemožné. Knižní rozhovor s "nejnebezpečnějším filosofem" dneška o nadějích a 
pastech, myšlenkových a kulturních, politických i sociálních, současnosti.


