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Zavřeš Bibli a odložíš ji hned, jakmile jsi dočetl poslední verš čteného oddílu? 

Nedělej to. Přišel bys o mnoho. Zkus se chvíli nad čteným oddílem zamyslet. 

Přemýšlet o něm. Můžeš si představit, že jsi právě dostal do rukou vzácnou perlu. 

Prohlížej si ji. Raduj se z ní. Tato radost tě pak povede k osobnímu vyjádření 

vděčnosti samotnému dárci. Tak se rodí děkovná modlitba. Tou končíš zamyšlení 

nad každým biblickým oddílem.

Je dobré, že ses rozhodl Bibli číst. Začni s tím dnes – ne až zítra. Neexistuje 

důvod, který by ospravedlňoval odklad. Zítra bys ke čtení neměl času více. 

Nebyl bys k tomu ani víc připraven. Teď, dnes, je ta nejvhodnější chvíle.

Nikomu z nás není dobře, žije-li v izolaci od ostatních lidí, zvlášť pokud 

jde o otázky základní hodnoty. Pán Ježíš Kristus ukázal, že přátelé, s nimiž 

můžeš hovořit o tom, co tě při čtení Bible oslovilo, jsou dar a požehnání. 

Dovol, aby toto požehnání patřilo i tobě.
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MILÝ PŘÍTELI,

rozhodl ses zjistit, jaký užitek můžeš mít ze čtení Bible. Tvé rozhodnutí je 

chvályhodné. Zdá se však, že pro čtení Bible není zrovna nejlepší důvod, co z toho 

budu mít. Bylo by lépe začít vyznáním: „Pane Bože, já nejsem dobrý čtenář Bible. 

Vím však, že ty k lidem mluvíš jejím prostřednictvím. Prosím tě, promluv i ke mně.“

Bylo by dobré, kdybys od čtení Bible neočekával nic okázalého. Pán Bůh k nám 

mluví obvykle v klidu a tichosti. Číst Bibli bys měl pravidelně – a to i v tom případě, 

že se ti při prvním či druhém čtení bude zdát, že z toho neplyne okamžitý zisk.

Pán Bůh má pro tebe něco připraveno a dá ti to – budeš-li ochoten čekat. 

Neotvírej Bibli náhodně – tam, kde se zrovna otevře. Raději začni číst jednu knihu 

souvisle – od začátku do konce. Je možno takto číst každý den jednu kapitolu, 

a lépe ráno, na začátku dne – dříve, než budeš číst jiné věci.

Kde bys měl začít? Možná jsi slyšel, že mnohým věcem v Bibli nelze snadno 

rozumět. Není třeba se toho bát, ale není dobré začít zrovna tím, co je v Bibli 

nejtěžší. Mnozí lidé poznali, že je nejlepší začít čtením zpráv o Ježíši Kristu.

Třeba si řekneš, že o Ježíši Kristu víš vše. Ale až se do evangelií začteš a budeš je 

číst pěkně popořádku, uvidíš, že je tam mnohé, co tě překvapí. První kniha, která 

o Ježíši Kristu byla napsána, je pravděpodobně ta, která se jmenuje Evangelium 

podle Marka. Historie nám říká, že prvotní církev v Římě se dostala do těžké 

situace, když byl apoštol Petr popraven. Ten jim vyprávěl o Pánu Ježíši Kristu. 

Prožil  s ním tři roky, hovořil tedy z vlastní zkušenosti. Když byl popraven, sbor 

v Římě požádal Petrova přítele Marka, aby to, co od Petra tolikrát slyšel, sepsal. 

Marek tak učinil. Jeho evangelium potěšilo leckoho, potěší i tebe.

Co dál, až přečteš Evangelium podle Marka? Jistě bys rád slyšel, co o Pánu Ježíši 

Kristu říká někdo jiný. Podívej se na to, co o něm napsal lékař Lukáš. Ten sbíral 

informace těch, kteří se s Pánem Ježíšem Kristem osobně znali. Shromažďoval je 

a ve svém evangeliu zaznamenal. Je tam více údajů než u Marka. A ještě víc je jich 

v Evangeliu podle Jana.

Kdykoli budeš číst, otvírej Bibli v naději, že ti Pán Bůh chce něco říci. Je pravda, 

že ti mnohé může uniknout. Někdy se ti může zdát, že daná kapitola nemá nic, čím 

by tě oslovila. Nedej se takovými myšlenkami odradit a pokračuj dál. Každá část 

Bible se do určité míry podobá poli, na němž je vzácná perla – pro tebe.

Ve čtení Bible je třeba pokračovat. Po přečtení Lukášova evangelia budeš asi číst, 

co dalšího Lukáš napsal. Je totiž též autor knihy, která se jmenuje Skutky apoštolů. 

Zde se setkáš se zprávami o počátcích církve. Dočteš se o misijním působení 

apoštola Pavla. Je dost dobře možné, že se po přečtení Skutků apoštolů budeš 

chtít seznámit s tím, co napsal Pavel. Je toho v Bibli dost. Pavlovy dopisy jsou 

první písemné doklady z doby po ukřižování Pána Ježíše Krista. Začneš-li číst 

první dopis, který je adresován bratřím do Říma, může se stát, že se ti bude zdát 

příliš těžký. Mohl by tě odradit od dalšího pokračování. Proto bude lepší, začneš-li 

číst jeho další dopisy – do Korintu, do Filipis, do Kolosis atp. – těmto dopisům 

budeš rozumět lépe. Zabývají se otázkami, které trápí i tebe. Uvidíš to například 

při čtení dopisu Pavla do města Filipis, který Pavel psal ze svého římského vězení. 

Ve všech Palových dopisech se setkáš s klíčovými pojmy křesťanské víry. Je v nich 

obsaženo samo jádro křesťanské zvěsti. Podobně je to v dopisech apoštolů Petra 

a Jana.  Přečti si je také.

V určité chvíli zatoužíš podívat se do Starého zákona. Doslechneš se možná 

o lidech, kteří Bibli začali číst od začátku a četli ji postupně kapitolu po kapitole 

denně a za tři roky ji přečetli celou. Je možné, že i ty ji takto přečteš – později. 

Zpočátku však bude lépe, když se nejprve seznámíš s Ježíšem Kristem – třeba 

tak, jak jsme to nastínili. Starý zákon – první a větší část Bible – je soubor knih, 

které měl Ježíš k dispozici. Četl je. Jistě sis všiml, jak často je cituje, zvláště žalmy, 

proroctví Izaiáše atp. Není proto marné následovat jeho příkladu a začít číst 

Starý zákon právě u těchto knih: přečti si z Knihy žalmů např. žalm 1, 23, 32, 51, 

121 a z proroctví Izaiáše kapitoly 1–12 a 40–55.


