
Proč přečíst celou bibli? 
 

Bible je jednou z nejdůležitějších součástí křesťanova života. Je         
základem naší víry. Je to jediný hmatatelný důkaz o Bohu a jeho            
jednání, který máme v ruce. 

Nejstarší části Starého zákona pocházejí až z 9.−12. století před          
naším letopočtem. Bible jako celek, jak ji známe dnes, je výsledkem           
kanonizace. Výběr i uspořádání jednotlivých knih nebylo kritické, dokud         
se psaly na samostatné svitky, kdežto ve vázané knize už muselo být            
přesně určeno. Pevného kánon vznikl počátkem 2. století. Oficiální         
křesťanský kánon vydal císař Konstantin 20. května 325. 

Bible je nejpřekládanější a nejvydávanější knihou. První český        
překlad celé bible vznikl kolem roku 1360 (z latiny). První český překlad            
z původních jazyků (hebrejština, aramejština a řečtina) vznikl v Jednotě          
bratrské v druhé polovině 16. století, Bible kralická. 

 
Pokud přečteme celou bibli, nelze očekávat, že ji budeme celou          

znát, natož rozumnět všem jejím zákoutím, obrazům a tématům. Na          
druhou stranu nelze říct, že bez přečtení celé bible nelze rozumět jejímu            
základnímu poseltsví lásky a spasení. Ale pokud říkáme, že bible je           
základem naší víry, není dobré na otázku: “A tys to četl?” odpovídat:            
“No, celý vlastně ne.” Lepší je mít ji celou přečtenou a postupně            
porozumnět větším a větším hloubkám jejích příběhů. Bible je jako          
rybník, ve kterém se může koupat batole a zároveň se v něm může             
koupat i slon a nemá pocit že by měl málo hlubokou vodu. 
 

Praktické tipy pro čtení 
- Bible je darem on Boha, čtěme ji jako děti, které se chtějí něco             

dozvědět, naučit. 



- Použij obecně čtivější překlad, je srozumitellnější při čtení        
delších pasáží (Bible 21). 

- Čtení celé bible je hlavně dlouhodobá záležitost. Není problém         
začít číst, problém je vytrvat, neboť čtení trvá opravdu dlouho.          
Žádnou knihu doposud jste asi nečetli celý rok nebo i déle. 

- Nečíst bibli jako jinou knihu od první do poslední stránky. Vybírat           
spíše části starého a nového zákona, které spolu souvisí. Lépe          
se to čte a některé nezáživné části se lépe tráví po částech.            
Třeba kniha Genesis se doplňuje s Markovým evangeliem, které         
tvoří základ novozákonní zvěsti. List Židům hovoří o liturgických         
pravidlech, často popsaných v knize Leviticus. Galatským       
ukazuje základy křesťanského života v novém zákoně, ze        
kterých mají plynout skutky podobné jako jsou popsány ve         
starém zákoně v knize Deuteronomium. Žalmy mají natolik        
široký záběr témat, že není dobré je číst najednou, ale po           
částech. Naopak dopisy adresované jednomu příjemci je dobré        
číst hned po sobě, protože mohou ukazovat vývoj v životě          
konkrétního křesťana. 

- Je téměř nezbytné použít předpřipravený plán čtení bible. Čtení         
bude trvat tak dlouho, že není možní si pamatovat, co jsem již            
četl a co mi ještě zbývá. Plán lze vytisknout a na celý měsíc či              
více vložit do bible jako záložku. Podobný plán lze vložit i do            
kalendáře Outlook (návod), do Google kalendáře (návod) nebo        
do aplikace AndBible na telefonech android. 

- Je dobré si upravit plán tak, aby celé čtení trvalo déle než 1 rok              
(2 roky) a byla v něm každý týden přestávka. Rozpis na jeden            
rok vyžaduje čtení více než 4 kapitol denně bez přestávek, což           
mi přijde jako přílišná porce z dlouhodobého hlediska. 

- Na začátku můžeš odškrtat ty knihy, o kterých si jseš jist, že je             
už máš přečtené z minulosti. 

- Je dobré nečíst sám, ale čas od času si o čtení pohovořit s jiným              
čtenářem. Můžete se povzbudit ve vytrvalosti. 

http://readgur.com/doc/122546/pl%C3%A1n-%C4%8Dten%C3%AD-bible
http://www.vezmiacti.cz/storage/bible/rozpis_msoutlook.xls
http://www.vezmiacti.cz/storage/bible/rozpis_navod_msoutlook.pdf
https://www.google.com/calendar/embed?src=hsv74e6l833aqth9vk4gsfsomk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague
http://www.vezmiacti.cz/storage/Import_VAC_do_google_kalendaru.pdf
https://plihalik.signaly.cz/1412/bible-na-androidu-aneb-vezmi

