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BIBLE  
ROSTE S TĚMI, 
KDO JSOU MALÍ 
DŘÍVE SE MI BIBLE ZDÁLA BEZCENNÁ  
Dříve se mi Bible zdála bezcenná - ve srovnání s jinými 

knihami, které jsem četl. Moje povýšenost ve mně 
vzbuzovala odpor vůči prostotě Bible a moje inteligence 
nepronikla do její hloubky. Bible je totiž taková, že roste 
s těmi, kdo jsou malí; ale já jsem pokládal za nedůstojné být 
malým. A nadmutý pýchou jsem sám sobě připadal veliký. 

Jednou jsem pak ve svém životě prožil těžkou chvíli, 
kdy jsem měl pocit, že se vše hroutí. A tu náhle slyším ze 
sousedního domu hlas - nevím, jestli chlapce nebo dívky -, 
jak si zpívá a dokola opakuje: „Vezmi – čti, vezmi – čti.“ 
Přemýšlel jsem, jestli si děti při nějaké hře něco takového 
obvykle prozpěvují, ale nepřišlo mi, že bych to vůbec 
někdy slyšel. A tak jsem nenacházel žádné jiné vysvětlení, 
než že to je božský pokyn, abych otevřel Bibli a přečetl si 
to, na co mé oči narazí nejdřív…  

Ty jsi pak, Bože, probodl mé srdce svým slovem – 
– a já jsem si tě zamiloval. 

Se svolením zpracováno podle knihy Augustin,  Vyznání,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 

https://www.ikarmel.cz/autori/augustin
https://www.ikarmel.cz/produkt/vyznani-2vyd
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BIBLICKÝ CITÁT  
E-MAILEM 
NA KAŽDÝ DEN 
BIBLE – BOŽÍ VZKAZ I TOBĚ… 
Bible obsahuje něco, co stále znovu a znovu oslovuje 

lidi všech dob, národností a jazyků. Křesťané totiž věří, že 
Bible není jen jednou z mnoha knih, ale že je knihou zcela 
jedinečnou, protože obsahuje poselství od samotného 
Boha. Věří, že skrze Bibli Bůh promlouvá do konkrétních 
situací v životě jednotlivých lidí. Ano, skrze Bibli k lidem 
mluví Bůh. To platí nejen pro vzdálenou minulost, ale pro 
každou dobu, i pro tu dnešní. 

OBJEDNEJTE SI ZDARMA 
Bibli lze čít samozřejmě v tištěném vydání, ale 

je dostupná i na internetu, kde existuje mnoho způsobů, jak 
ji číst a odebírat. V českojazyčném prostředí nabízí například 
web www.vira.cz pravidelné rozesílání krátkého citátu 
z Bible na každý den. Text biblického citátu lze odebírat 
i v česko – anglické verzi. Služba je poskytována zdarma. 

 

„Písmo roste spolu s tím, kdo ho čte.“ (sv. Řehoř Veliký) 

http://www.vira.cz/

