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Kráčet společně (Syn hodos) 
 

Chtěl bys mít co nejčastěji dobrou náladu, i když jsi nemocný a trpíš? Chtěl by ses vždy moudře a 
správně rozhodovat? Chtěl bys, aby ti něco potěšilo srdce, když jsi smutný, zklamaný, frustrovaný? Chtěl 
bys mít jasný pohled na události, na život svůj i své nejbližší? 

Kdo by to všechno nechtěl?! 
Věz, že odpovědí na všechny tyto „chtěl bych“ je Boží slovo. Tak to tvrdí dnešní žalm. „Pánův zá-

kon… osvěžuje duši, dává moudrost, potěšuje srdce, osvěcuje oči“ (Ž 19,8–9). Pokud bys četl žalm s po-
řadovým číslem o sto výše, tak by ses dozvěděl 176 důvodů, proč číst Písmo, čím tě ono obdarovává. 
Pokud bys četl 24. kapitolu Knihy Sirachova syna, dozvěděl by ses, co všechno nabízí moudrost. A 
32. verš této kapitoly říká: „Toto všechno je kniha smlouvy Nejvyššího.“ Boží slovo je moudrost… 

Všimni si, jak si Lukáš na začátku svého evangelia staví svou „dřevěnou vyvýšeninu“ (Neh 8,4): dů-
kladné prozkoumání všeho od počátku (Lk 1,3). Tak jako Ezdráš četl knihu Božího zákona, kapitolu za 
kapitolou, aby lid znal Boží cesty a kráčel po nich. 

Dnes je Neděle Božího slova. V našich kostelích zazní mnoho výzev číst Písmo svaté. Zazní však i ně-
jaké nabídky Písmo vysvětlovat (Neh 8,8), důkladně zkoumat? Například: „Dnes odpoledne o druhé bude 
katecheze ke Knize žalmů a pak ji celou přečteme.“ Toto je reálná nabídka této neděle v jedné farnosti na 
Kysucích… Vzpomeňme si na eunucha etiopské královny, který si ve voze cestou z Jeruzaléma četl Kni-
hu proroka Izaiáše, když Pán k němu poslal jáhna Filipa, ten se ho zeptal, jestli rozumí tomu, co čte. Od-
pověď zněla: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí?“ (Sk 8,31). 

Čtení je jen jedna z možností, jak Boží slovo poznávat. Dalšími jsou poslouchat, studovat, modlit se a 
učit se nazpaměť. A k tomu potřebujeme někoho, kdo nás bude doprovázet, kdo nám to vysvětlí. Na dru-
hé straně jsou však lidé ochotni doprovázet, ale zjišťují, že není zájem. Začarovaný kruh. Prolomíš ho? 

Ježíš v nazaretské synagoze přečetl text z Knihy proroka Izaiáše, knihu svinul, vrátil ji sluhovi a sedl 
si. Když se oči všech upřely na něho, řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“ (Lk 4,21). 

Budeš-li číst Písmo, naplní se i ve tvém životě. Stojíš o takový poklad? 

 


