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Celý život s Biblí

Slovo úvodem

D
ílo takového znalce BoÏího slova, jak˘m byl John R. W. Stott, by se 

moÏná spí‰e mohlo jmenovat „Cel˘ Ïivot s Biblí“. John Stott od svého

obrácení ve studentském vûku dennû ãetl a studoval Bibli. Jeho celo-

Ïivotním zvykem bylo ráno brzy vstát, pokleknout a první dvû hodiny kaÏdého

dne vûnovat Bibli a modlitbû. To dûlal doma i pfii sv˘ch ãast˘ch cestách po v‰ech

svûtadílech. Kromû toho se Písmem zab˘val i jako odborník pfii psaní v˘kladÛ

jednotliv˘ch biblick˘ch knih a v celoÏivotní kazatelské a evangelizaãní sluÏbû.

Jeho peãlivost a disciplína pfiinesla ovoce ve formû fascinující znalosti Písma

a hlubokého porozumûní biblickému textu.

Kniha Rok s Biblí, kterou právû otevíráte, je pozoruhodn˘m prÛfiezem 

a shrnutím biblického pfiíbûhu. Poselství Písma je zde rozãlenûno na tfii hlavní

segmenty. První zaãíná v záfií, tedy v dobû, kdy mnozí kfiesÈané vzdávají po

Ïních díky Bohu za úrodu. Rok s Biblí v této ãásti ãtenáfie provází staro-

zákonními pfiíbûhy od stvofiení aÏ tam, kam dûjiny spásy smûfiují, k pfiíchodu 

oãekávaného Mesiá‰e do na‰eho svûta, kter˘ si pfiipomínáme v prosinci.

Druhá ãást knihy zaãíná lednem a pokraãuje aÏ do konce dubna. Provede nás

tedy od vánoãního období aÏ k VelikonocÛm a Letnicím. Toto období Stottovi 

umoÏÀuje sledovat a tlumoãit JeÏí‰Ûv pfiíbûh zachycen˘ v evangeliích – od jeho

narození pfies vefiejnou sluÏbu aÏ k jeho smrti, a vzkfií‰ení. Kulminací tohoto 

období je svátek Letnic spojen˘ s darem Ducha svatého, kter˘ dává vûfiícím 

moc k novému Ïivotu.

Závûreãná ãást, pokr˘vající období od kvûtna do konce srpna, na tuto zvûst

Letnic navazuje. V tomto období nás Rok s Biblí provede Skutky apo‰tolÛ, 

novozákonními Listy a knihou Zjevení. Îivé pfiíbûhy z doby zrodu církve 

i apo‰tolské uãení Kristov˘ch uãedníkÛ jsou nám pfiedkládány s dÛrazem na 

dílo Ducha svatého a jeho moc pro dne‰ní Ïivot i pro zaslíbenou budoucnost,

která nastane, aÏ se Kristus opût vrátí.
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John Stott tímto pfiístupem bûhem jednoho roku prochází a interpretuje celou

biblickou zvûst. V‰emohoucí Pán a BÛh je nám postupnû pfiedstavován jako

Otec, Syn a Duch svat˘. Ve vyváÏené trojiãní stavbû knihy jakoby jednotlivé

BoÏí osoby postupnû navazovaly jedna na druhou. Od záfií do prosince je 

kladen dÛraz na dílo Boha Otce, kter˘ pfiipravuje starozákonní BoÏí lid na 

pfiíchod Mesiá‰e. Od ledna do dubna mÛÏeme procházet a prom˘‰let spásné 

dílo Boha Syna podle evangelií. A koneãnû od kvûtna do srpna se kniha zamû-

fiuje na dílo Ducha svatého a jeho pÛsobení skrze vûfiící od knihy SkutkÛ aÏ 

po Zjevení.

Tento pfiístup k Bibli nám mÛÏe pomoci ke kaÏdoroãnímu pfiipomínání, 

novému proÏívání a oslavû BoÏího pfiíbûhu. Podpofií nás také ve vyváÏené 

trojiãní vífie a v neposlední fiadû nám pomÛÏe spolu s Kristovou církví po celém

svûtû sledovat hlavní milníky liturgického kalendáfie. Stottova zamy‰lení podpo-

fií na‰i znalost struktury a obsahu Bible a posílí na‰i dÛvûru v Boha, jako Pána

dûjin. Jeho dílo pro záchranu svûta zapoãalo jiÏ ve starozákonních dobách, 

pokraãovalo Kristov˘m vtûlením a nyní pokraãuje a bude pokraãovat dál aÏ 

do pfiíchodu na‰eho Pána JeÏí‰e Krista v moci a slávû.

Pfiijmûme tuto knihu jako dar a odkaz ãlovûka, kter˘ proÏil svÛj dlouh˘ Ïivot

nejen s Biblí, ale pfiedev‰ím v Ïivém spoleãenství s Pánem JeÏí‰em, kterého 

nadev‰e miloval a jehoÏ byl vûrn˘m a odváÏn˘m uãedníkem. John Stott 

letos v dubnu oslavil své devadesáté narozeniny. V ãervenci ho Pán povolal, 

aby se jeho Ïivá víra zmûnila ve vidûní a mohl usednout ke stolu neutuchající

nebeské eucharistie.

ThDr. Pavel âern˘, Th.D.

Praha, záfií 2011
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Část I

Od stvoření ke Kristu
Přehled Starého zákona

(Život Izraele)

~ září až prosinec ~

Na úvod se musíme vypofiádat s faktem, Ïe bûÏn˘ (sekulární)

rok zaãíná 1. lednem, zatímco kfiesÈansk˘ rok zaãíná uÏ adven-

tem, tedy na pfielomu listopadu a prosince.

Zaãnete-li tuto knihu proãítat od zaãátku (tedy od záfií), dosta-

neme se spoleãnû k adventu aÏ po tfiech mûsících. To nám dá

mnohem více ãasu pfiipravit se na Vánoce a zároveÀ nám to 

umoÏní rozdûlit si rok na tfii stejnû dlouhá období. První ãtyfii 

mûsíce nám tedy umoÏní projít si spoleãnû cel˘ Star˘ zákon aÏ 

po Kristovo narození na zaãátku Nového zákona.

Tato kniha zaãíná v prvním záfiijovém t˘dnu pfiíbûhem o stvo-

fiení v knize Genesis. Pokud ale zaãínáte ãíst napfiíklad v dobû 

adventu nebo na poãátku bûÏného roku, mÛÏete samozfiejmû 

zaãít aÏ od pfiíslu‰né ãásti knihy a zÛstat tak v souladu s kalendá-

fiem.





1. týden

Stvoření

„Není nic krásnûj‰ího neÏ Genesis,“ napsal Martin Luther, „a také nic uÏiteãnûj-

‰ího.“ Myslím, Ïe s jeho hodnocením mÛÏeme souhlasit, protoÏe je to velice

krásná a po praktické stránce velmi uÏiteãná kniha. Jsou v ní, zejména v jejích

prvních kapitolách, formulovány v˘znamné biblické doktríny – svrchovanost

Boha jako Stvofiitele, moc jeho slova, prapÛvodní vzne‰enost ãlovûka, muÏe

a Ïeny, které BÛh stvofiil ke svému obrazu a svûfiil jim do péãe zemi, rovnocen-

nost obou pohlaví, která se vzájemnû doplÀují, skuteãnost, Ïe stvofiení je dobré,

práce dÛstojná a Ïe potfiebujeme pravideln˘ rytmus odpoãinku. Tyto ústfiední

pravdy jsou poloÏeny na zaãátku knihy Genesis jako masivní základní kameny,

na kter˘ch je pak vybudována celá biblická stavba.

Nedûle BoÏí tvÛrãí aktivita

Pondûlí Od chaosu k vesmíru

Úter˘ Svûtlo z temnoty

Stfieda Stfiízliv˘ styl knihy Genesis

âtvrtek BoÏí obraz

Pátek âlovûk jako muÏ a Ïena

Sobota Sobotní odpoãinek
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Boží tvůrčí aktivita

Na poãátku BÛh stvofiil nebe a zemi.

Genesis 1:1

P
rvní tfii slova Bible („Na poãátku BÛh“) jsou nepostradateln˘m úvodem

k celé knize. Sdûlují nám, Ïe u Boha nemÛÏeme nikdy nic pfiedvídat ani 

ho niãím pfiekvapit, protoÏe je vÏdycky „na poãátku“. Pfii kaÏdém dûní 

vychází iniciativa od nûj.

Toto je obzvlá‰È patrné u stvofiení. KfiesÈané vûfií, Ïe kdyÏ BÛh zahájil své 

stvofiitelské dílo, nic kromû nûj neexistovalo. Na poãátku byl pouze on. Jen on

je vûãn˘. Z vyprávûní v první kapitole knihy Genesis nápadnû vystupuje, Ïe se

v‰echno toãí kolem nûj. Témûfi ke v‰em slovesÛm se vztahuje podmût BÛh.

Desetkrát se tu opakuje v˘raz „BÛh fiekl“ a sedmkrát „BÛh vidûl, Ïe je to [velmi]

dobré“.

Nemusíme volit mezi pfiíbûhem Genesis 1 a souãasnou kosmologií nebo 

astrofyzikou. BÛh zfiejmû nikdy nezam˘‰lel, Ïe by se Bible mûla stát vûdeckou

uãebnicí. âtenáfiÛm by mûlo b˘t zfiejmé, Ïe Genesis 1 je velmi osobitû zpraco-

vaná, pfiekrásná báseÀ. Oba pohledy na vznik svûta (vûdeck˘ i básnick˘) jsou

pravdivé, ale kaÏd˘ z nich je podán z jiné perspektivy, a tak se vzájemnû 

doplÀují.

KdyÏ v Apo‰tolském vyznání víry prohla‰ujeme, Ïe vûfiíme v „Boha Otce 

v‰emohoucího“, nemyslíme pfiitom ani tak na jeho „v‰ehoschopnost“ jako spí‰

na jeho vládu nade v‰ím, co stvofiil. BÛh své stvofiení udrÏuje v chodu. Je ve 

svûtû bytostnû pfiítomn˘, v‰echno neustále udrÏuje, oÏivuje a fiídí. Má v rukou

dech v‰eho, co Ïije. PÛsobí, Ïe svítí slunce a padá dé‰È. Îiví ptáky a obléká 

rostliny. Jistû, je to poezie, ale pravdivá.

Proto se tedy v církvích kaÏdoroãnû pofiádají slavnosti díkÛvzdání za úrodu.

Proto se kfiesÈané pfied jídlem modlí. Pro ãlovûka je správné a zdravé 

takto pravidelnû uznávat, Ïe za Ïivot i za v‰echno ostatní vdûãí svému vûrnému

Stvofiiteli a Dárci Ïivota.

K dal‰ímu ãtení: Matou‰ 5:43–45 a 6:25–34

Nedûle
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Od chaosu k vesmíru

Zemû pak byla pustá a prázdná, 
nad propastí byla tma a nad vodami se vzná‰el BoÏí Duch.

Genesis 1:2

P
rorok Izaiá‰ nás uji‰Èuje, Ïe BÛh zemi „nestvofiil, aby prázdná zÛstala, 

ale k bydlení ji zformoval“ (Iza 45:18). Na poãátku v‰ak zemû byla pustá,

neuspofiádaná, temná a neobyvatelná. A tak v 1. kapitole Genesis sleduje-

me, jak BÛh postupnû promûÀuje zmatek v fiád a z chaosu tvofií vesmír. Autor

knihy Genesis oãividnû chápal stvofiení jako postupn˘ proces, i kdyÏ není 

jednoznaãnû zfiejmé, jak dlouho vlastnû stvofiitelské „dny“ trvaly.

Tento proces je pÛsobivû popsán ve druhém ver‰i kapitoly. Nûktefií pfieklada-

telé jej chápou tak, jako by hovofiil o nûjakému neosobnímu jevu, jako je tfieba

boufie na mofii. Jeruzalémská Bible zde napfiíklad uvádí, Ïe „BoÏí vítr vífiil nad

vodami“. Osobnû v‰ak spí‰e souhlasím s jin˘mi komentátory, Ïe v daném kon-

textu se nemluví o vûtru, ale o samotné osobû Ducha svatého. Jeho stvofiitelskou

ãinnost mÛÏeme pfiirovnat k ptáku, kter˘ se vzná‰í ve vzduchu nad sv˘mi 

mláìaty.

Kromû toho, Ïe autor pfiipisuje stvofiitelskou aktivitu BoÏímu Duchu, zmiÀuje

se zároveÀ i o BoÏím Slovu: „BÛh fiekl.“ „On promluvil – a stalo se“ (Îalm 33:9).

Myslím, Ïe není pfiehnané vidût v tûchto formulacích odkaz na Boha Otce, jeho

Slovo a jeho Ducha, jin˘mi slovy na BoÏí Trojici.

V dne‰ní dobû se nûkdy klade pfiíli‰ jednostrann˘ dÛraz na nûkterou z osob

Trojice. Proto povaÏuji za uÏiteãné opakovanû si pfiipomínat v‰echny tfii BoÏí 

osoby. Ano, je dÛleÏité si v‰imnout, Ïe Bible uÏ od sv˘ch úvodních ver‰Û 

ukazuje k Bohu jakoÏto Trojici. Jako kfiesÈané se tedy hned zkraje na‰eho studia

mÛÏeme s radostí hlásit k tomuto biblickému pojetí Boha.

K dal‰ímu ãtení: Îalm 104:27–30

Pondûlí
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Světlo z temnoty

BÛh fiekl: „AÈ je svûtlo!“ – a bylo svûtlo.

Genesis 1:3

M
aliãké území Izraele se tísnilo mezi dvûma mohutn˘mi fií‰emi. Ze 

severu to byl Babylon, z jihu Egypt. V obou zemích byla v‰eobecnû

roz‰ífiená nûjaká forma uctívání Slunce, Mûsíce a hvûzd. V Egyptû 

bylo stfiediskem uctívání Slunce mûsto On, fiecky Héliopolis, „Sluneãní mûsto“,

leÏící nûkolik kilometrÛ od Káhiry. Babylon‰tí astronomové uÏ v dávn˘ch do-

bách propoãítali dráhy v‰ech pûti jim znám˘ch planet a vytváfieli mapy oblohy. 

Nemûlo by nás proto pfiíli‰ pfiekvapovat, Ïe i mnozí z izraelsk˘ch vÛdcÛ se 

nechali nakazit astrálními kulty, které je obklopovaly. Ezechiel se zhrozil, kdyÏ

uvidûl pûtadvacet muÏÛ, ktefií se „zády k Hospodinovu chrámu a ãelem k v˘-

chodu klanûli vycházejícímu slunci.“ (Eze 8:16). Také Jeremiá‰ odsuzoval 

izraelské vÛdce za to, Ïe s láskou slouÏili „slunci, mûsíci a celému tomu nebes-

kému zástupu“. (Jer 8:2). 

První kapitolu Genesis proto musíme ãíst a chápat v kontextu starovûkého

modláfiství. EgypÈané a BabyloÀané uctívali Slunce, Mûsíc a hvûzdy. Autor 

knihy Genesis v‰ak trvá na tom, Ïe to nejsou Ïádní bohové, ale stvofiení jediné-

ho pravého Boha. 

BÛh slíbil Abrahamovi, Ïe bude mít nesãíslné mnoÏství potomkÛ. ¤ekl mu, Ïe

budou „jako hvûzdy na nebi a jako písek na bfiehu mofie“ (Gen 22:17). Zajímavé

je, Ïe podle souãasn˘ch poznatkÛ je v na‰í galaxii asi sto miliard hvûzd. A pak

jsou tu je‰tû miliardy dal‰ích galaxií vzdálen˘ch miliardy svûteln˘ch let, takÏe

pfiirovnání mnoÏství hvûzd k mnoÏství zrnek písku je naprosto v˘stiÏné.

Majestátní BoÏí pfiíkaz „AÈ je svûtlo“ poslouÏil apo‰tolu Pavlovi za pfiedobraz 

toho, co se dûje pfii novém stvofiení. Apo‰tol pfiirovnává neobrácené lidské 

srdce k prapÛvodnímu temnému chaosu a znovuzrození k BoÏímu tvÛrãímu 

pfiíkazu „AÈ je svûtlo“. Právû tak to koneckoncÛ i sám proÏil. „Tent˘Ï BÛh, kter˘

fiekl: ,AÈ ze tmy zazáfií svûtlo!‘ ten zazáfiil v na‰ich srdcích, aby nás osvítil 

poznáním BoÏí slávy ve tváfii JeÏí‰e Krista“ (2.Kor 4:6).

K dal‰ímu ãtení: Matou‰ 5:43–45 a 6:25–34

Úter˘
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Střízlivý styl knihy Genesis

BÛh fiekl: „AÈ je...“ – a stalo se. ...A BÛh vidûl, Ïe je to dobré.

Genesis 1:6, 9–10

â
asto b˘vají zdÛrazÀovány podobnosti mezi starovûk˘mi mezopotám-

sk˘mi m˘ty o stvofiení (zejména babylonsk˘m eposem „Enúma eli‰“) 

a biblick˘m vyprávûním o stvofiení v první kapitole Genesis. JenÏe na 

babylonském a biblickém pfiíbûhu není pozoruhodná ani tak jejich podobnost,

jako spí‰e jejich rozdílnost. První kapitola Genesis nekopíruje star‰í babylonsk˘

záznam, ale naopak jeho základní teologii kritizuje a vyvrací. Babylonské m˘ty

hovofií o amorálních a rozmarn˘ch bozích, ktefií se spolu ha‰tefií a bojují proti

sobû. Nejvy‰‰í z bohÛ, Marduk, napadne a zabije bohyni matku Tiamat. Její 

tûlo rozerve na dvû ãásti – z jedné pak vzniknou nebesa a z druhé zemû.

âlovûku se uleví, kdyÏ se od takového syrového polyteismu obrátí k etickému

monoteismu Genesis, kde celé stvofiení vzniklo vÛlí jediného pravého a svatého

Boha.

Podle knihy Zjevení je BÛh v nebi navûky uctíván jako Stvofiitel:

Hoden jsi, Pane a BoÏe ná‰,

pfiijmout slávu a ãest i moc,

neboÈ jsi stvofiil v‰echny vûci,

z tvé vÛle byly stvofieny a trvají.

Zjevení 4:11

Vûdci budou i nadále zkoumat pÛvod, podstatu a v˘voj vesmíru. Z teologic-

kého hlediska je ale zásadní vûdomí, Ïe BÛh stvofiil v‰echno svou vÛlí vyjádfie-

nou jeho prost˘m a majestátním Slovem. V Genesis 1 opakovanû zaznívá refrén:

„BÛh fiekl...“ A co víc, kdyÏ si BÛh prohlédl, co stvofiil, „vidûl, Ïe je to dobré“.

A tak se radujme ze v‰ech BoÏích darÛ – aÈ uÏ je to jídlo a pití nebo manÏelství

a rodina, umûní a hudba, ptáci, psi a petrklíãe nebo spousta dal‰ích vûcí.

NeboÈ v‰e, co BÛh stvofiil, je dobré a nic, 

co se pfiijímá s díkÛvzdáním, není tfieba odmítat.

1. Timoteovi 4:4

K dal‰ímu ãtení: Jeremiá‰ 10:12–16

Stfieda
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Boží obraz

BÛh stvofiil ãlovûka ke svému obrazu, k obrazu BoÏímu stvofiil jej...

Genesis 1:27

V
rcholem BoÏí tvÛrãí aktivity byla chvíle, kdy se na scénû objevil ãlovûk.

Genesis tuto zásadní událost popisuje tak, Ïe lidé byli stvofieni „k BoÏímu

obrazu“. Badatelé ov‰em nejsou úplnû zajedno v názoru, co toto slovní

spojení konkrétnû znamená.

Podle nûkter˘ch v˘kladÛ se zde hovofií o tom, Ïe lidé jsou na zemi BoÏími 

zástupci, ktefií mají vládnout zbytku stvofiení. Podle jin˘ch termín „BoÏí obraz“

poukazuje na jedineãn˘ vztah mezi Bohem a ãlovûkem. Pokud se ov‰em na 

tento v˘rok podíváme nejen v bezprostfiedním kontextu knihy Genesis, ale

i v rámci celého Písma, uvidíme, Ïe zfiejmû oznaãuje lidské vlastnosti a schop-

nosti, jimiÏ se odli‰ujeme od zvífiat a podobáme se Bohu. Které to tedy jsou?

Za prvé, jako lidé jsme obdafieni rozumem a uvûdomujeme si svoji existenci.

Za druhé jsme mravní bytosti a máme svûdomí, které nás vede k tomu dûlat, co

vnímáme jako správné. Za tfietí jsme podobnû jako ná‰ Stvofiitel kreativní a umí-

me ocenit, co lahodí uchu i oku. Za ãtvrté jsme spoleãenské bytosti schopné

spolu navazovat autentické láskyplné vztahy. BÛh je láska a tím, Ïe nás stvofiil

ke svému obrazu, nám dal také schopnost milovat jeho i druhé lidi. A za páté

máme duchovní rozmûr, a proto pociÈujeme hlad po Bohu. A tak máme jedi-

neãnou schopnost pfiem˘‰let, rozhodovat se, tvofiit, milovat a uctívat.

BohuÏel v‰ak musíme dodat, Ïe BoÏí obraz v nás je poniãen˘ a kaÏd˘ aspekt

na‰eho lidství je poznamenán sebestfiedností. Pfiesto v‰ak BoÏí obraz nebyl 

zcela zniãen. Naopak, Star˘ i Nov˘ zákon trvá na tom, Ïe lidé jsou i nadále 

nositeli BoÏího obrazu. Proto jim náleÏí úcta. Posvátnost lidského Ïivota prame-

ní z hodnoty, kterou ãlovûk má jakoÏto obraz samotného Boha (Gen 9:6). Lidské

bytosti se podobají Bohu. ZaslouÏí si lásku a pozornost.

K dal‰ímu ãtení: JakubÛv 3:7–12

âtvrtek

16 1. týden Stvoření



Člověk jako muž a žena

BÛh stvofiil ãlovûka ke svému obrazu..., jako muÏe a Ïenu stvofiil je.

Genesis 1:27

B
ible uÏ od první kapitoly prohla‰uje krásnou pravdu, Ïe odli‰nosti mezi

muÏem a Ïenou jsou BoÏím stvofiitelsk˘m zámûrem a Ïe muÏ a Ïena 

zároveÀ mají pfied sv˘m Stvofiitelem stejnou dÛstojnost a hodnotu. Oba

byli stvofieni k jeho obrazu (v. 27), obûma BÛh poÏehnal a fiekl, aby se mnoÏili,

podmanili si zemi a starali se o její tvory (v. 28). MuÏi a Ïeny tak v sobû stejnou

mûrou nesou BoÏí obraz a stejn˘m dílem mají spravovat zemi. Jakékoli násle-

dující v˘roky Bible (napfi. ve 3. kapitole Genesis) nesmí b˘t zneuÏívány ke zpo-

chybÀování, natoÏ popírání této základní rovnosti obou pohlaví. To, co bylo 

ustanoveno pfii stvofiení, nedokáÏe zniãit Ïádná kultura. ZároveÀ ale platí, Ïe

rovnocennost neznamená totoÏnost. Obû pohlaví jsou si rovná, ale zároveÀ 

se li‰í. MuÏi a Ïeny se ve své rovnocennosti a rozdílnosti navzájem dokonale 

doplÀují.

A je‰tû nûco je tfieba podotknout. Vztahy mezi pohlavími jsou naru‰eny 

na‰í lidskou neposlu‰ností a pádem do hfiíchu, BÛh ale chce tyto vztahy skrze 

evangelium obnovit a dokonce prohloubit. Proto mohl apo‰tol Pavel napsat 

galatsk˘m kfiesÈanÛm: „Nejde uÏ o to, kdo je Îid nebo ¤ek, otrok nebo svobod-

n˘, muÏ nebo Ïena – v‰ichni jste jedno v Kristu JeÏí‰i“ (Gal 3:28). Neznamená

to, Ïe se v Kristu setfiou etnické, sociální a pohlavní rozdíly. Ne, muÏi zÛstanou

muÏi a Ïeny Ïenami. Pokud ale máme osobní vztah s Kristem, pak uÏ na‰e 

muÏská ãi Ïenská identita nemÛÏe b˘t na pfiekáÏku na‰emu spoleãenství

s Bohem nebo spolu navzájem. Pfied ním jsme si v‰ichni rovni, v‰ichni jsme 

stejnû ospravedlnûni vírou a ve v‰ech nás stejnû pfieb˘vá jeho Duch.

V kfiesÈanském spoleãenství by se muÏi a Ïeny mûli navzájem respektovat

a váÏit si jeden druhého více, neÏ je zvykem mezi nekfiesÈany. Známe totiÏ 

svoje postavení. Jsme si rovni ve svém stvofiení a je‰tû více (dá-li se rovnost 

nûjak stupÀovat!) ve svém vykoupení.

K dal‰ímu ãtení: Genesis 2:18–25

Pátek
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Sobotní odpočinek

BÛh odpoãinul od v‰eho díla, jeÏ vykonal...

Genesis 2:3

C
o bylo korunou BoÏího stvofiení? Nebylo to stvofiení ãlovûka, ale ustano-

vení soboty. Ne tedy povûfiení, aby se lidé chopili nástrojÛ a ‰est dní 

pracovali, ale pfiíkaz, aby je sedm˘ den odloÏili a uctívali Stvofiitele. BÛh

nás nechtûl stvofiit pouze jako homo faber (ãlovûka pracujícího), ale také jako

homo adorans (ãlovûka uctívajícího). Vrcholem lidské u‰lechtilosti je právû 

uctívání Boha.

Tento BoÏí zámûr byl pozdûji zakotven v Desateru. Jeho ãtvrté pfiikázání zní:

„Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svat˘“ (Exod 20:8). Takto byla sobota 

oddûlena od ostatních dnÛ a vyãlenûna k odpoãinku a uctívání. BÛh vûdûl, co

dûlá, kdyÏ se postaral o odpoãinek pro na‰i mysl i tûlo. Tento boÏsk˘ rytmus

„jednou za sedm dní“ byl v dûjinách vícekrát napadán. Velká francouzská 

revoluce zavedla republikánsk˘ kalendáfi s desetidenním t˘dnem, Napoleon pak

ale roku 1805 sedmidenní t˘den znovu obnovil. Ru‰tí revolucionáfii vyhlásili 

nedûli pracovním dnem, ov‰em ani to netrvalo dlouho, protoÏe Stalin pak 

znovu zavedl nedûli jako den odpoãinku. BÛh ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Kromû odpoãinku je sedm˘ den urãen také k uctívání Boha. Nûktefií sice 

trvají na tom, aby se jako sedm˘ den dodrÏovala sobota, ale zdá se, Ïe raní 

kfiesÈané svûtili první den v t˘dnu (tedy nedûli) na pfiipomínku vzkfií‰ení JeÏí‰e

Krista (Jan 20:19, 26; Skut 20:7). Také se zdá, Ïe není dÛleÏité, kter˘ den se 

svûtí, ale aby zÛstal zachován rytmus jednou za sedm dní.

I samotn˘ JeÏí‰ dodrÏoval sobotu a uãil tomu i své uãedníky. ZároveÀ v‰ak 

stanovil dÛleÏit˘ princip: „Sobota byla uãinûna pro ãlovûka, ne ãlovûk pro 

sobotu“ (Marek 2:27). Svûcení dne odpoãinku tedy nemá b˘t bfiemenem, které

ãlovûka omezuje, ale radostnou pravidelnou oslavou, pfii které si udûláme ãas

na sebe, na Boha a (dodejme) také na své nejbliÏ‰í.

K dal‰ímu ãtení: Deuteronomium 5:12–15

Sobota
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