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, rovnocennost 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.
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Nedûle

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 zpracovaná, 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
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Od chaosu k vesmíru

Pondûlí

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 sledujeme, 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 pﬁekladatelé 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 kontextu 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
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Úter˘

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 dobách 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 nebeskému 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 jediného 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
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Střízlivý styl knihy Genesis

Stﬁeda

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 mezopotámsk˘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 teologického hlediska je ale zásadní vûdomí, Ïe BÛh stvoﬁil v‰echno svou vÛlí vyjádﬁenou 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
1. týden Stvoření
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Boží obraz

âtvrtek

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 schopnosti, 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 umíme 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 jedineãnou 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 pramení 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: List JakubÛv 3:7–12
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Člověk jako muž a žena

Pátek

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 následující v˘roky Bible (napﬁ. ve 3. kapitole Genesis) nesmí b˘t zneuÏívány ke zpochybÀování, 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 svobodn˘, 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
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Sobotní odpočinek

Sobota

BÛh odpoãinul od v‰eho díla, jeÏ vykonal ...
Genesis 2:3

C

o bylo korunou BoÏího stvoﬁení? Nebylo to stvoﬁení ãlovûka, ale ustanovení 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
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2. týden

Práce a manželství
Díky BoÏí prozﬁetelnosti máme k dispozici dvû zprávy o stvoﬁení. Ty se vzájemnû
doplÀují. Obû se zamûﬁují na stvoﬁení lidsk˘ch bytostí, a pﬁeci je mezi nimi
podstatn˘ rozdíl. V Genesis 1 udrÏuje Stvoﬁitel zvan˘ „BÛh“ cel˘ vesmír.
V Genesis 2 se jako „Hospodin BÛh“, coÏ je jeho smluvní jméno, tû‰í z dÛvûrného spoleãenství se sv˘m lidsk˘m stvoﬁením. V kapitole jsou zejména poloÏeny dva základní kameny lidského Ïivota na zemi, a to práce a manÏelství.
Oba jsou povaÏovány za Hospodinova milující opatﬁení.

Nedûle
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota

Svûcení dne odpoãinku
Spolupráce s Bohem
Péãe o stvoﬁení
Pravá svoboda
âlovûk jako muÏ a Ïena
Stvoﬁení Evy
Biblická definice manÏelství
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Nedûle

Svěcení dne odpočinku
BÛh sedm˘ den poÏehnal a posvûtil jej.
Genesis 2:3

C

o znamená, Ïe BÛh sedm˘ den „poÏehnal“ a „posvûtil“ ãili uãinil svat˘m?
Je zjevné, Ïe den jako takov˘ se od jin˘ch nijak zásadnû neli‰í. Odli‰uje
se jen svou náplní. BÛh ho totiÏ od ostatních ‰esti dnÛ v t˘dnu oddûlil
ke zvlá‰tnímu úãelu.
V roce 1985 byla ve Velké Británii zahájena kampaÀ s názvem „Nedûle aÈ
zÛstane v˘jimeãná“. Kladla dÛraz na to, Ïe ve v‰ech zamûstnáních kromû
naprosto nezbytn˘ch profesí je tﬁeba chránit zamûstnance pﬁed nutností pracovat o nedûlích. KampaÀ se zároveÀ snaÏila zachovat nedûli k odpoãinku,
rekreaci, pro duchovní náplÀ a pro rodinu. Témûﬁ uspûla. Pokud jde o voln˘ den,
souãasn˘m cílem je spí‰ zajistit, aby se „na v‰echny pravidelnû dostalo“.
Tato kampaÀ nemá nic spoleãného se zákonick˘m lpûním na dodrÏování
soboty. Rabíni v JeÏí‰ovû dobû spoãítali, Ïe zákon o svûcení soboty obsahuje víc
neÏ patnáct stovek pﬁedpisÛ. JeÏí‰ ale s takov˘m formalistick˘m pﬁekrucováním
nesympatizoval. Prohlásil, Ïe je „pánem i nad sobotou“ (Marek 2:28). Mûl tím
na mysli, Ïe má autoritu ãtvrté pﬁikázání správnû vykládat. Jak ﬁekl, vÏdycky
se slu‰í „konat dobro“ i v sobotu (3:4). A jistû by naprosto souhlasil s BoÏími
pocity vyjádﬁen˘mi u Izaiá‰e 58:13–14:
KdyÏ se tvá noha vyhne sobotû,
aby sis v mÛj svat˘ den nedûlal, co chce‰,
kdyÏ bude‰ sobotu naz˘vat sv˘m blahem,
Hospodinov˘m svat˘m a slavn˘m dnem,
tehdy v Hospodinu rozko‰ nalezne‰
a já tû dovedu na v˘‰iny zemû,
abys uÏíval dûdictví svého otce Jákoba.

K dal‰ímu ãtení: Marek 2:23–28
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Spolupráce s Bohem

Pondûlí

Hospodin BÛh tedy vzal ãlovûka a usadil ho do zahrady Eden,
aby ji obdûlával a stﬁeÏil.
Genesis 2:15

V

pondûlí ráno to na mû padá,“ ﬁíkáme nûkdy melancholick˘m hlasem.
Je to bûÏn˘ lidsk˘ pocit. KdyÏ se ale v nedûli osvûÏíme odpoãinkem
a uctíváním, mûli bychom se na zaãátek pracovního t˘dne tû‰it a prohlásit slovy známé knihy Marka Greena Díky Bohu je pondûlí!
V dne‰ní dobû naléhavû potﬁebujeme autentickou kﬁesÈanskou filozofii práce.
Pﬁíli‰ mnoho kﬁesÈanÛ povaÏuje práci za nepﬁíjemnou nutnost, která jim pouze
umoÏÀuje vydûlat si na Ïivobytí. Myslím, Ïe bychom si naproti tomu mûli pﬁedstavit Adama (podle v‰eho rolníka z dob neolitu), jak chodí kaÏd˘ den pln˘
energie a nad‰ení pracovat do zahrady Eden. BÛh totiÏ pﬁivedl ãlovûka do
zahrady, kterou vysadil, aby „ji obdûlával a stﬁeÏil“ (v. 15). Dobrovolnû se
pokoﬁil v tom smyslu, Ïe potﬁeboval Adamovu spolupráci. Samozﬁejmû mohl
udûlat v‰echno sám. Konec koncÛ zahradu vysadil, takÏe by se o ni dokázal
také postarat. JenÏe se rozhodl jinak.
Líbí se mi pﬁíbûh o zahradníkovi, kter˘ provádûl jistého duchovního svou
rozlehlou, plnû rozkvetlou bylináﬁskou zahradou. Duchovní zaãal tolik chválit
Boha, aÏ zahradníka popudilo, Ïe on Ïádnou pochvalu nedostane. „Mûl jste tu
zahradu vidût,“ postûÏoval si, „kdyÏ patﬁila Bohu!“ Jeho teologie byla naprosto
správná. Bez lidské práce by byla zahrada pouhá divoãina. Musíme tedy jasnû
rozli‰ovat mezi pﬁírodou a kultivací. Pﬁírodu nám dává BÛh, my ji kultivujeme
(v zemûdûlství, zahradnictví atd.). Pﬁíroda, to jsou suroviny, kultivací vznikají
v˘robky urãené pro trh. Pﬁíroda pﬁedstavuje boÏské stvoﬁení, kultivace je ãinnost
ãlovûka. BÛh nás zve, abychom se podíleli na jeho díle. KdyÏ se na svoji práci
budeme dívat jako na spolupráci s Bohem, stane se z ní v˘sada.

„

K dal‰ímu ãtení: Genesis 2:7–9,15
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Péče o stvoření

Úter˘

Tehdy BÛh ﬁekl: „UãiÀme ãlovûka k na‰emu obrazu ...
AÈ panují ... nade v‰í zemí ... BÛh jim poÏehnal. BÛh jim ﬁekl:
„Ploìte a mnoÏte se, naplÀte zem, podmaÀte si ji.“
Genesis 1:26,28

V

bﬁeznu 2005 byly zveﬁejnûny v˘sledky Hodnocení ekosystémÛ u pﬁíleÏitosti milénia. Jednalo se o dÛkladnou vûdeckou anal˘zu podmínek
pro Ïivot ãlovûka na Zemi. „Îijeme si nad pomûry,“ uvádí se v ní. âile
konzumujeme, odãerpáváme, zneãi‰Èujeme a niãíme „pﬁírodní kapitál“, na
nûmÏ jsme Ïivotnû závislí.
Jako kﬁesÈané bychom mûli stát v pﬁedních ﬁadách hnutí za ochranu Ïivotního
prostﬁedí, protoÏe vûﬁíme, Ïe BÛh nás povolal k péãi o jeho stvoﬁení. Je jisté, Ïe
nûkteﬁí lidé nás obviÀují nejen z toho, Ïe ekologickou krizi neﬁe‰íme, ale máme
ji podle nich i na svûdomí. Konkrétnû jeden kritik poukázal na to, co oznaãil za
„tﬁi odstra‰ující zmínky“ v Genesis 1 a za „hrozn˘, zkázonosn˘ text“.1 Mûl tím
na mysli, Ïe BÛh povûﬁil lidstvo, aby zemi „vládlo“ a „podmanilo“ si ji.
Je pravda, Ïe první z tûchto dvou sloves mÛÏe v hebrej‰tinû znamenat „‰lapat
po“, a Ïe druhé se pouÏívalo v souvislosti s podrobením si druhého ãlovûka. Mûl
tedy Ian McHarg se sv˘m naﬁãením pravdu? Ne, nemûl. Jedním ze základních
principÛ biblického v˘kladu je, Ïe o smyslu textu musí rozhodovat cel˘ kontext.
Proto je tﬁeba poznamenat, Ïe „vláda“, kterou nás BÛh povûﬁil, má podobu
svûﬁené a zodpovûdné správy. Bylo by absurdní pﬁedpokládat, Ïe BÛh zemi
nejdﬁív stvoﬁí a pak nám ji pﬁedá ke zniãení. Nebyli jsme povoláni k tomu,
abychom stvoﬁení vykoﬁisÈovali, ale abychom se o nû starali.
K dal‰ímu ãtení: Genesis 1:26–31

1.
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Pravá svoboda

Stﬁeda

Hospodin BÛh ãlovûku pﬁikázal:
„Z kaÏdého stromu v zahradû mÛÏe‰ svobodnû jíst,
kromû stromu poznání dobra i zla.
Z toho nejez, neboÈ v den, kdy bys z nûj jedl, jistû zemﬁe‰.“
Genesis 2:16–17

B

Ûh dal Adamovi dva prosté a jednoznaãné pokyny. Jeden pozitivní, druh˘
negativní. Prvním bylo velkorysé svolení (mÛÏe jíst z kaÏdého stromu v zahradû), druh˘m jednoduch˘ zákaz (nesmí jíst ze stromu poznání dobra
a zla, kter˘ rostl uprostﬁed zahrady).
Velkorys˘m svolením získal ãlovûk témûﬁ neomezen˘ pﬁístup k bohaté ‰kále
stromÛ v zahradû. Byly jednak „lákavé na pohled“, jednak „dobré k jídlu“ (v. 9),
a nabízely tak Adamovi a Evû estetické i materiální uspokojení. Díky ‰tûdrému
BoÏímu opatﬁení mûli také pﬁístup ke „stromu Ïivota“, symbolu trvalého spoleãenství s Bohem, ve kterém spoãívá vûãn˘ Ïivot (viz Jan 17:3) a které je v náznaku zmínûno v pozdûj‰ím v˘roku, Ïe Hospodin BÛh se s nimi procházel
po zahradû (Gen 3:8).
Strom poznání dobra a zla, o kterém se jedin˘ zákaz zmiÀuje, se tak nejmenoval proto, Ïe by byl svou podstatou kouzeln˘, ale protoÏe pﬁedstavoval zkou‰ku, kterou mûli Adam s Evou podstoupit. Byli stvoﬁeni k BoÏímu obrazu, a tak
byli do urãité míry schopni morálního rozpoznání. Pokud by ale Boha neuposlechli, získali by zhoubnou zku‰enost se zlem.
Jeden student na univerzitû v Helsinkách mi kdysi ﬁekl: „TouÏím po svobodû.
A od té doby, co jsem se vzdal Boha, jsem ãím dál svobodnûj‰í.“ Pravou
svobodu v‰ak nenajdeme, kdyÏ odloÏíme Kristovo bﬁemeno, ale kdyÏ se mu
podﬁídíme a vyvarujeme se toho, co nám zakázal. Poslu‰nost znamená Ïivot,
neposlu‰nost smrt.
K dal‰ímu ãtení: Matou‰ 11:28–30
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Člověk jako muž a žena

âtvrtek

Hospodin BÛh také ﬁekl:
„Není dobré, aby ãlovûk byl sám; opatﬁím mu rovnocennou oporu.“
Genesis 2:18

P

ozorn˘ ãtenáﬁ teì patrnû zbystﬁí. V pﬁíbûhu o stvoﬁení se ‰estkrát objevuje
v˘rok „a BÛh vidûl, Ïe je to dobré“. V samotném závûru se ﬁíká, Ïe „BÛh
vidûl v‰echno, co uãinil, a hle, bylo to velmi dobré!“ (v. 31).
Najednou v‰ak ãteme o nûãem, co „není dobré“. Jak mÛÏe b˘t v dobrém
BoÏím stvoﬁení nûco „nedobrého“? Odpovûì zní: není dobré, aby ãlovûk byl
sám, protoÏe muÏ bez Ïeny je neúpln˘.
Uveden˘ v˘rok v‰ak samozﬁejmû nelze povaÏovat za absolutní, protoÏe
nûkteﬁí lidé nejsou povoláni k manÏelství, jak jasnû uvedl apo‰tol Pavel
(1. Kor 7:7). Kromû toho se neoÏenil ani Pán JeÏí‰, kter˘ byl ztûlesnûním
dokonalého lidství, coÏ naznaãuje, Ïe lze b˘t ãlovûkem a zároveÀ neÏít v manÏelství. (Viz Mat 19:11–12.)
KdyÏ se ale vrátíme ke druhé kapitole Genesis, zjistíme, Ïe se BÛh rozhodl
dát Adamovi vhodnou partnerku. Aãkoli se dva hebrejské v˘razy, které jsou tu
pouÏity, pﬁekládají rÛznû, spojují v sobû my‰lenku partnerství a vhodnosti.
Nezavdávají tak pﬁíãinu k Ïádnému extrému, aÈ uÏ jde o muÏskou nadﬁazenost
(nadvládu muÏÛ nad Ïenami) nebo radikální feminismus (kdy si Ïeny vystaãí bez
muÏÛ). A nedávají prostor ani pro homosexuální ãi lesbické vztahy.
ZároveÀ by ale byla chyba omezit aplikaci Genesis 2:18 jen na manÏelství.
Jedním z mnoha komentátorÛ, kteﬁí si byli vûdomi ‰ir‰ího v˘znamu daného
textu, byl Kalvín. „Samota není dobrá,“ napsal. Pro Ïádného ãlovûka není
dobré b˘t sám. BÛh nás stvoﬁil jako spoleãenské bytosti, a proto je jedním
z jeho vzácn˘ch darÛ pﬁátelství.
K dal‰ímu ãtení: Genesis 2:18–25
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Stvoření Evy

Pátek

Hospodin BÛh tedy na Adama pﬁivedl hlubok˘ spánek. KdyÏ usnul,
vzal jedno z jeho Ïeber a zaplnil to místo tûlem. Z onoho Ïebra, které vzal
z Adama, pak Hospodin BÛh vytvoﬁil Ïenu a pﬁivedl ji k Adamovi.
Genesis 2:21–22

N

ení jasné, jak máme tuto BoÏí operaci za pouÏití boÏsk˘ch anestetik
pﬁesnû chápat. Rozhodnû se ale tehdy událo nûco v˘jimeãného a tajemného, co pﬁimûlo Adama pﬁi pohledu na Evu sloÏit první milostnou
báseÀ v dûjinách:
To je koneãnû ona:
kost z m˘ch kostí,
tûlo z mého tûla!
Bude se naz˘vat manÏelkou,
neboÈ je vzata z manÏela!
Ver‰ 23
Skuteãnost, Ïe Eva byla stvoﬁena z Adamova boku, má podle komentátorÛ
symbolick˘ v˘znam. Napﬁíklad Petr Lombardsk˘, kter˘ se roku 1159 stal paﬁíÏsk˘m biskupem, krátce pﬁed sv˘m jmenováním ve známém pﬁehledu kﬁesÈanského uãení âtyﬁi knihy sentencí napsal: „Eva nebyla stvoﬁena z Adamov˘ch
nohou, aby byla jeho otrokem, ani z jeho hlavy, aby nad ním panovala, ale
z jeho boku, aby byla jeho partnerkou.“ Na Petra Lombardského moÏná
navázal Matthew Henry, kter˘ ve svém biblickém komentáﬁi z roku 1704 uvedl,
Ïe Eva „nebyla stvoﬁena z jeho hlavy, aby ho pﬁevy‰ovala, ani z jeho nohou,
aby po ní ‰lapal, ale z jeho boku, aby mu byla rovna, zpod jeho paÏe, aby
ji chránil, a z místa blízko jeho srdce, aby byla milována“.
Je proto správné, Ïe prakticky ve v‰ech spoleãnostech je manÏelství uznávanou a uzákonûnou institucí. Nevynalezli ji ale lidé. KﬁesÈanské uãení o manÏelství zaãíná radostn˘m potvrzením, Ïe to není ná‰, ale BoÏí nápad. Jak se uvádí
v Pﬁedmluvû ke svatebnímu obﬁadu z roku 1662, manÏelství „ustavil sám BÛh
v dobû, kdy byl ãlovûk je‰tû nevinn˘“.
K dal‰ímu ãtení: PíseÀ písní 2:14–17
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Biblická definice manželství

Sobota

To proto muÏ opou‰tí otce i matku – aby pﬁilnul ke své manÏelce
a stali se jedním tûlem.
Genesis 2:24

M

anÏelství je v dne‰ním západním svûtû natolik ohroÏené, Ïe stojí za
to pﬁipomenout si jeho biblické základy. Biblickou definici manÏelství
najdeme v Genesis 2:24. Je o to dÛleÏitûj‰í, Ïe ji pozdûji potvrdil
Pán JeÏí‰ Kristus (Marek 10:7). ManÏelství podle ní pﬁedstavuje vztah, kter˘ se
vyznaãuje pûti základními rysy. Je tedy:
1. Heterosexuální. Spojuje muÏe a jeho manÏelku. Partnerství osob stejného
pohlaví nemÛÏe b˘t plnohodnotnou alternativou manÏelství.
2. Monogamní. Slova „muÏ“ a „manÏelka“ jsou v jednotném ãísle. Ve starozákonních dobách byla sice nûjakou dobu tolerována polygamie, ale od
poãátku bylo BoÏím zámûrem spojení jednoho muÏe a jedné Ïeny.
3. Závazn˘. KdyÏ muÏ opustí rodiãe a oÏení se, má „pﬁilnout“ ke své manÏelce a drÏet se jí, jako by k ní byl pﬁilepen (jak naznaãuje slovo pouÏité v originálu). Bible sice v jednom ãi dvou konkrétnû definovan˘ch pﬁípadech pﬁipou‰tí
rozvod, JeÏí‰ ale pﬁipomíná, Ïe „od poãátku to tak nebylo“ (Mat 19:8). SouÏití
bez sÀatku tento prvek závaznosti, kter˘ je pro manÏelství zásadní, postrádá.
4. Veﬁejn˘. Pﬁed „pﬁilnutím“ k manÏelce by mûlo dojít k „opu‰tûní“ rodiãÛ,
které má b˘t veﬁejn˘m aktem. Je správné, aby rodina, pﬁátelé i spoleãnost
mohli b˘t svûdky manÏelského slibu.
5. Fyzick˘. „Stali se jedním tûlem.“ ManÏelství pﬁedstavuje jedin˘ Bohem
dan˘ rámec pro pohlavní styk a plození dûtí. Milostné spojení je zároveÀ
natolik neodmyslitelnou souãástí manÏelství, Ïe jeho svévolné odmítání je
v mnoha spoleãnostech povaÏováno za dÛvod pro zru‰ení sÀatku. Je jisté,
Ïe Adam a Eva nemûli ohlednû sexu Ïádné rozpaky. „Oba dva, muÏ i jeho
Ïena, byli nazí a nestydûli se“ (Gen 2:25).
ManÏelství tedy podle pÛvodního BoÏího zámûru znamená celoÏivotní, láskyplné a závazné spojení mezi muÏem a Ïenou. Uzavírá se poté, co snoubenci
veﬁejnû opustili své rodiãe, a zpeãeÈuje se prostﬁednictvím milostného spojení.
K dal‰ímu ãtení: Efesk˘m 5:21–33
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3. týden

Pád
Lásku, radost a pokoj, které v ráji panovaly, naru‰ila lidská neposlu‰nost neboli
„pád“.
Co kdyÏ je ale pﬁíbûh o Adamovi a Evû pouhou bájí, povûstí, která je sice po
teologické stránce pravdivá, ale z historického hlediska uÏ ne? Mnoho lidí to
tvrdí, i kdyÏ já sám tento názor nezastávám. Mluvící had a jména stromÛ
v zahradû mohou jistû pÛsobit m˘ticky, protoÏe se pozdûji znovu objevují
v Písmu v symbolické podobû. O „stromu Ïivota“ se zmiÀuje Zjevení 2:7,
22:2 a 14 a „ten dávn˘ had, zvan˘ ìábel“ se objevuje ve Zjevení 12:7 a 20:2.
Apo‰tol Pavel v‰ak jasnû potvrzuje, Ïe Adam byl historickou postavou, a pﬁitom
opatrnû poukazuje na jeho podobnost s Kristem. Uvádí, Ïe stejnû jako neposlu‰ností jednoho ãlovûka, Adama, pﬁi‰el na svût hﬁích a smrt, poslu‰nost jednoho muÏe, JeÏí‰e Krista, nám pﬁinesla spásu a Ïivot (¤ím 5:12–21). Pokud
by Adamova neposlu‰nost nebyla stejn˘m historick˘m faktem jako Kristova
poslu‰nost, vyznûl by jeho argument naprázdno.

Nedûle
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota

Popﬁení BoÏí pravdivosti
Popﬁení BoÏí dobroty
Popﬁení BoÏí „jinakosti“
Stud a vina
Naru‰ené vztahy
Záblesky milosti
Zvlá‰tní a obecná milost
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Nedûle

Popření Boží pravdomluvnosti

Nejchytﬁej‰í ze v‰ech polních zvíﬁat, která Hospodin BÛh uãinil, byl had.
Ten ﬁekl Ïenû: „Opravdu vám BÛh zakázal jíst ze v‰ech stromÛ v zahradû?“
Genesis 3:1

P

ﬁipomeÀme si, Ïe BÛh dal Adamovi a Evû tﬁi pokyny: svolení, aby jedli
plody z kaÏdého stromu v zahradû, zákaz jíst z jednoho konkrétního
stromu a trest v pﬁípadû neposlu‰nosti. Oba tedy pﬁesnû vûdûli, co smí
a nesmí, a co se stane, kdyÏ neuposlechnou. Zamysleme se nad tím, jak had,
chytﬁej‰í neÏ v‰echna ostatní BoÏí stvoﬁení, vyuÏil tûchto pokynÛ k pokou‰ení.
Satan vyuÏívá ve své lstivosti stejné taktiky dodnes.
Dnes se zamûﬁíme na to, Ïe ìábel popﬁel BoÏí pravdivost. BÛh ﬁekl, Ïe „v den,
kdy bys z nûj jedl, jistû zemﬁe‰“ (2:17). ëábel ale namítl: „Urãitû nezemﬁete“
(3:4). Eva se tedy setkala s protimluvem. Oba v˘roky nemohly b˘t pravdivé.
Jeden z nich musel b˘t lÏiv˘. Ale kter˘? Je smutné, Ïe Eva nakonec uvûﬁila
ìáblovû lÏi a zpochybnila BoÏí pravdomluvnost. .
JenÏe BÛh mluvil pravdu. Na jednu stranu Adam a Eva duchovnû zemﬁeli.
Dokud nezhﬁe‰ili, jedli svobodnû ze stromu Ïivota. Teì v‰ak o tuto v˘sadu pﬁi‰li
a cesta ke stromu Ïivota zaãala b˘t pﬁísnû stﬁeÏena (v. 22–24). Na druhou stranu
podlehla jejich tûla smrtelnosti. BÛh ﬁekl Adamovi: „Prach jsi a v prach se
obrátí‰“ (v. 19). Zkamenûliny jasnû dokazují, Ïe smrt panovala v rostlinné
i Ïivoãi‰né ﬁí‰i od samého poãátku. BÛh mûl ale podle v‰eho v plánu, aby lidské
bytosti stvoﬁené k jeho obrazu potkal u‰lechtilej‰í osud neÏ rozklad v podobû
smrti, moÏná „pﬁenesení“ podobnû jako v pﬁípadû Enocha a Eliá‰e, kteﬁí smrt
nezaÏili.
ëábel dodnes popírá BoÏí varování t˘kající se soudu a hrozné reality pekla,
pﬁipraveného pro ty, kdo odmítají ãinit pokání. I dnes sly‰íme ìábla ‰eptat:
„Nezemﬁete.“ Jsou to ale fale‰ní proroci, kdo ﬁíkají „Pokoj,“ i kdyÏ Ïádn˘ pokoj
není (napﬁ. Eze 13:10). Jak uvedl JeÏí‰, ìábel je „lháﬁ a otec lÏi“ (Jan 8:44).
K dal‰ímu ãtení: Jan 8:42–44
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Popření Boží dobroty

Pondûlí

... had ... ﬁekl Ïenû: „Opravdu vám BÛh zakázal jíst ze v‰ech stromÛ v zahradû?“
„Ovoce stromÛ v zahradû jíst smíme,“ odpovûdûla Ïena hadovi.
„Ale o ovoci stromu uprostﬁed zahrady BÛh ﬁekl: ‚Nejezte z nûj, ani se ho
nedot˘kejte, jinak zemﬁete.‘“ Na to had Ïenû ﬁekl: „Urãitû nezemﬁete!
BÛh ale ví, Ïe jakmile pojíte z toho stromu, otevﬁou se vám oãi.“
Genesis 3:1–5

D

ruh˘m prvkem satanovy rafinovanosti bylo popﬁení BoÏí dobroty.
NejenÏe po neposlu‰nosti nemûl následovat trest („Urãitû nezemﬁete.“),
ale mûla vést dokonce k pozitivnímu v˘sledku („Otevﬁou se vám oãi.“).
A co víc, BÛh to ví (jak ìábel naznaãil), a proto vám zakázal ovoce jíst. Zámûrnû
vám upírá poznání, které byste tím získali. Nejde mu o va‰e blaho, ale chce vás
o nûco ochudit.
KdyÏ BÛh na poãátku udílel pokyny ohlednû ovoce v zahradû, vyjádﬁil se
naprosto konkrétnû. Jasnû odli‰il, co lidé v rámci své svobody „smí“ a co v rámci svého omezení „nesmí“. ëábel s klidem pﬁe‰el fakt, Ïe BÛh dal Adamovi
a Evû spoustu ovoce, které mohli jíst bez omezení. Nic jim tedy nechybûlo.
Satan v‰echno pﬁekroutil. Co bylo dovoleno, se najednou jeho pﬁiãinûním
zdálo neuspokojivé, a co bylo zakázáno, se zdálo Ïádoucí.
Jednou z nejoblíbenûj‰ích ìáblov˘ch taktik je pﬁekrucovat skuteãnost tak, aby
to, co BÛh dovoluje, vypadalo nezajímavû a to, co zakazuje, pﬁitaÏlivû.
Samotného Boha pak pﬁedstavuje jako netvora, kter˘ nám upírá dobré vûci.
Musíme se nauãit rozli‰ovat mezi dobrem a zlem, abychom mohli „v‰echno
provûﬁit“ a potom „se drÏet toho, co je dobré“ a „varovat se zla v kaÏdé
podobû“ (1Tes 5:21–22). ZároveÀ si potﬁebujeme b˘t jisti, Ïe „dokonalá je
cesta BoÏí“ (Îalm 18:31).
K dal‰ímu ãtení: 1. Jan 2:15–17
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Popření Boží „jinakosti“

Úter˘

Had Ïenû ﬁekl: „...BÛh ale ví, Ïe jakmile pojíte z toho stromu, otevﬁou
se vám oãi a budete jako BÛh: budete znát dobro i zlo.“ KdyÏ tedy Ïena
vidûla, Ïe onen strom je dobr˘ k jídlu a lákav˘ na pohled, strom
Ïádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla.
Genesis 3:5–6

T

ﬁetí ìáblovou taktikou bylo popﬁení BoÏí „jinakosti“. Had ﬁekl Ïenû:
„...BÛh ale ví, Ïe jakmile pojíte z toho stromu, otevﬁou se vám oãi
a budete jako BÛh: budete znát dobro i zlo“ (v. 5).
Poku‰ení, kterému satan Evu vystavil, spoãívalo v moÏnosti b˘t jako BÛh.
V tomto ìábelském návrhu je obnaÏena samotná podstata hﬁíchu. Adam a Eva
byli pﬁeci stvoﬁeni k BoÏímu obrazu a uÏ byli „jako BÛh“ v kaÏdém ohledu,
ve kterém BÛh zam˘‰lel, aby se mu podobali, tedy po stránce rozumov˘ch,
morálních, spoleãensk˘ch a duchovních schopností, kter˘mi je obdaﬁil.
Základní oblast, ve které se od Boha odli‰ovali a kterou mûli spoleãnou se
zvíﬁaty, byla závislost stvoﬁeného Ïivota na Bohu. BÛh je nezávisl˘. Závisí jedinû sám na sobû. V‰echny dal‰í bytosti vãetnû lidí jsou závislé na nûm jako na
svém Stvoﬁiteli a Dárci Ïivota. A právû proti tomu se Adam s Evou vzbouﬁili. Proã
by mûli setrvávat v závislém a podﬁízeném postavení, které je pokoﬁovalo? Proã
se nepokusit získat nezávislost a dosáhnout rovnosti s Bohem? VÏdyÈ nezemﬁou,
ale budou pak jako BÛh.
Ozvûna této py‰né nezávislosti je dodnes sly‰et z mnoha stran. Prohla‰uje
se, Ïe ãlovûk uÏ „dospûl“. UÏ Boha nepotﬁebuje. MÛÏe se nauãit Ïít bez nûj.
A dokonce mÛÏe b˘t sám jako on.
Právû v tom v‰ak spoãívá podstata hﬁíchu. Hﬁích je neochota nechat Boha,
aby byl Bohem, odmítnutí uznat jeho „jinakost“ a fakt, Ïe jsme na nûm i nadále
závislí. Hﬁích je vzpoura proti jedineãné BoÏí autoritû; je to pokus prohlásit
se za Boha.
K dal‰ímu ãtení: Izaiá‰ 14:3,11–15
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Stud a vina

Stﬁeda

Tehdy se jim obûma otevﬁely oãi a poznali, Ïe jsou nazí.
Svázali tedy fíkové listí a udûlali si zástûrky.
Genesis 3:7

S

tud a vina byly dva bezprostﬁední dÛsledky pádu Adama a Evy. Prvním
byl stud. Poté, co neuposlechli a snûdli zakázané ovoce, „obûma se jim
otevﬁely oãi“. Ne‰lo pﬁitom samozﬁejmû o fyzick˘ zrak, ale o oãi jejich
svûdomí. V ten okamÏik si zcela jasnû a nepokrytû uvûdomili po‰etilost a hﬁí‰nost své vzpoury vÛãi Bohu. Kromû toho v nich fyzická nahota, za kterou
se pﬁedtím „nestydûli“ (2:25), probudila pocit studu symbolizující jejich vinu
pﬁed Bohem. Ke svému hﬁíchu se sice pﬁiznali, ale zﬁejmû si neuvûdomili jeho
obrovsk˘ dosah, protoÏe si mysleli, Ïe mohou stud pﬁekonat pomocí Ïalostn˘ch
zástûrek z fíkového listí (3:7).
Druh˘m prostﬁedkem, ke kterému se Adam a Eva uch˘lili, bylo svalování viny
na nûkoho jiného. Adam obvinil Evu, Ïe mu zakázané ovoce dala, a dokonce
Bohu vyãetl, Ïe mu Evu do zahrady pﬁivedl (v. 12). KdyÏ se pak BÛh zeptal Evy,
co to udûlala, obvinila hada, Ïe ji oklamal (v. 13).
Se studem a obviÀováním se setkáváme dodnes. Ve sv˘ch povrchních
pokusech zbavit se pocitu studu a svalit vinu na druhého ãlovûka dokáÏeme
b˘t velmi vynalézaví. „To není moje vina,“ ﬁíkáváme, „to je dáno geneticky,
nebo rodiãovskou v˘chovou, nebo jde o vrozenou dispozici.“ Podstatn˘m rysem
na‰eho lidství stvoﬁeného k BoÏímu obrazu je v‰ak nést odpovûdnost za svá
rozhodnutí.
K dal‰ímu ãtení: Jan 16:8–11
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Narušené vztahy

âtvrtek

Îenû [BÛh] ﬁekl: „RozmnoÏím útrapy tvého tûhotenství ...
Po muÏi bude‰ dychtivû touÏit, on ti v‰ak bude porouãet.“
Adamovi ﬁekl: „... zemû bude kvÛli tobû zloﬁeãená!
Po v‰echny dny svého Ïivota z ní bude‰ jíst v útrapách.“
Genesis 3:16–17

P

rvní dvû kapitoly knihy Genesis tedy potvrzují, Ïe BÛh stvoﬁil ãlovûka
ke svému obrazu jako muÏe a Ïenu a Ïe se tento boÏsk˘ obraz mûl
odráÏet pﬁedev‰ím v na‰ich vztazích, tedy ve vztahu k samotnému Bohu
(kter˘ s Adamem a Evou aktivnû komunikoval), v mezilidsk˘ch vztazích (odraz
spoleãenství mezi osobami Trojice) a ve vztahu k dobré zemi (nad kterou mûli
zodpovûdnû vládnout).
Neposlu‰nost na‰ich prarodiãÛ v‰ak vedla k naru‰ení v‰ech tûchto tﬁí zásadních vztahÛ.
Za prvé, Adam a Eva se skryli. Tak zaãala jedna z nejvût‰ích tragédií, totiÏ Ïe
lidé stvoﬁení Bohem k jeho obrazu a ke vztahu s ním se teì snaÏí Ïít bez nûj.
Ná‰ celkov˘ pocit dezorientace pramení v koneãném dÛsledku z toho, Ïe jsme
se odcizili Bohu. „Va‰e viny jsou v‰ak pﬁekáÏka mezi vámi a va‰ím Bohem,
va‰e hﬁíchy vám skryly jeho tváﬁ, aby nesly‰el“ (Iza 59:2).
Za druhé, nejenom Ïe se Adam s Evou navzájem obviÀovali, ale zjistili,
Ïe hﬁích negativnû poznamenal i jejich sexuální vztah. Plodnost, kterou jim BÛh
slíbil (Gen 1:28), bude od té chvíle spojena nejen s potû‰ením, ale i s bolestí,
a místo zam˘‰leného partnerství dvou pohlaví nastane nesoulad, protoÏe Adam
bude své manÏelce „porouãet“ (3:16).
Za tﬁetí, aãkoli byli Adam s Evou povûﬁeni vládou nad zemí a zodpovûdností
obdûlávat a obhospodaﬁovat zahradu, postihlo zemi prokletí a kultivace pÛdy
se promûnila v namáhav˘ zápas (v. 17–19).
Toto trojí naru‰ení vztahÛ lze napravit jedinû prostﬁednictvím Krista a jeho
evangelia smíﬁení.
K dal‰ímu ãtení: Kolosk˘m 1:15–20
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Záblesky milosti

Pátek

Vtom ale usly‰eli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou
za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho Ïena skryli pﬁed Hospodinem
Bohem uprostﬁed stromÛ zahrady. „Kde jsi?“ volal Hospodin BÛh na Adama ...
Hospodin BÛh udûlal Adamovi a jeho Ïenû koÏen˘ odûv a oblékl je.
Genesis 3:8–9,21

S

ituace je zoufalá a vyhlídky pochmurné. Adam a Eva se vzbouﬁili proti BoÏí
autoritû a teì jen ãekají na dÛsledky sv˘ch ‰patn˘ch rozhodnutí. Na pozadí hﬁíchu, viny a soudu se ale zaãínají objevovat první záblesky milosti.
Za prvé, Hospodin BÛh „se za denního vánku procházel zahradou“. Dokonãil
práci, kterou chtûl toho dne udûlat, a tak se vydal na svou obvyklou veãerní
procházku. MÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe za normálních okolností ho doprovázeli
Adam s Evou. Nyní v‰ak nebyli k nalezení, protoÏe se skryli. Hospodin v‰ak
pokraãoval v chÛzi a snaÏil se ztracenou dvojici najít.
Za druhé, „Hospodin BÛh volal na Adama: Kde jsi?“ Od té doby se dané
role zdánlivû vymûnily, protoÏe hovoﬁíme o tom, Ïe ãlovûk hledá Boha. Ve
skuteãnosti v‰ak BÛh hledá ãlovûka. Zatímco se Adam a Eva skr˘vali mezi
stromy, BÛh je postrádal, hledal a volal.
Za tﬁetí, aãkoliv si Adam s Evou svoji nahotu, kterou si vzápûtí uvûdomili,
zpÛsobili vlastní neposlu‰ností, Hospodin BÛh s nimi mûl v jejich zahanbení
soucit a chtûl jim nûjak pomoci. Proto „udûlal Adamovi a jeho Ïenû koÏen˘
odûv a oblékl je“ (v. 21). KÛÏi v‰ak bylo moÏné získat jen zabitím zvíﬁete.
Mûl snad tento ãin naznaãit, jak nûkteﬁí tvrdí, Ïe lidskou vinu lze pﬁikr˘t
odpu‰tûním jen krví prolitou pﬁi obûtování? Jednalo se tedy o pﬁedobraz spásy
skrze Kristovu krev? Snad. Jisté je, Ïe se BÛh rozhodl zakr˘t Adama a Evu
nûãím mnohem lep‰ím, neÏ co si dokázali sami opatﬁit, a namísto zástûrek
z chatrného fíkového listí jim poskytl vlastnoruãnû zhotoven˘ odûv z kÛÏe.
V kaÏdém pﬁípadû to byl BÛh, kdo byl aktivní. Této nezaslouÏené boÏské
iniciativû se ﬁíká milost.
K dal‰ímu ãtení: Îalm 32:1–7
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Zvláštní a obecná milost

Sobota

Hospodin BÛh tehdy ﬁekl hadovi:
„... Rozpoutám také nepﬁátelství mezi tebou a Ïenou i mezi tv˘m
a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí‰ patu.“
Genesis 3:14–15

V

ãera jsme hovoﬁili o tﬁech záblescích milosti. Na dne‰ek jsem si nechal
to, co se ãasto oznaãuje za „protoevangelium“ neboli první formulaci
evangelia milosti. Je uvedena v Genesis 3:15. Konkrétnû je obsaÏena
v úryvku o BoÏím soudu nad hadem a sestává ze dvou ãástí.
Za prvé BÛh oznamuje, Ïe rozpoutá nepﬁátelství mezi hadem a Ïenou.
Bude mít v budoucnu podobu nepﬁátelství mezi hadov˘m (sr. Jan 8:44) a Evin˘m
potomkem (Bible pro potomka ãi potomstvo ãasto pouÏívá termín „semeno“
ãi „símû“).
Za druhé, BÛh pﬁedpovídá, Ïe tento odvûk˘ konflikt vyvrcholí bude jednoznaãn˘m vítûzstvím Evina syna, kdeÏto satan utrpí drtivou poráÏku. BÛh ﬁíká:
„On ti rozdrtí hlavu.“ Evin potomek tedy u‰tûdﬁí hadovi smrtelnou ránu, zatímco slova „ty mu rozdrtí‰ patu“ ukazují na to, Ïe ani on sám nevyvázne bez
zranûní.
Tohoto rozhodujícího, i kdyÏ bolestivého vítûzství nad ìáblem bylo dosaÏeno
na kﬁíÏi, kde JeÏí‰ Kristus odzbrojil a sesadil z trÛnu vlády a mocnosti, nad nimiÏ
zvítûzil (Kol 2:15). Jeho ãin vysvobozuje vûﬁící ze satanova otroctví a je nejzásadnûj‰ím projevem BoÏí zvlá‰tní milosti.
Oproti tomu BoÏí obecná milost je k dispozici v‰em lidem. KdyÏ napﬁíklad
Eva porodila Kaina, ﬁekla: „Získala jsem od Hospodina muÏe“ (Gen 4:1). Získala
od Hospodina? VÏdyÈ ji BÛh i s jejím manÏelem právû zapudil (3:22–24)! Jak
tedy mohla tvrdit, Ïe ji BÛh nyní obdaroval? Odpovûdí je, Ïe zatímco BoÏí
zvlá‰tní milost pﬁiná‰í hﬁí‰níkÛm spásu, jeho obecná milost se vztahuje na
celé lidstvo – jde o dar Ïivota, zdraví a v‰eho, co je k Ïivotu potﬁeba.
K dal‰ímu ãtení: Zjevení 12:1–9

26

3. týden Pád

4. týden

Společenský rozklad
JestliÏe 3. kapitola knihy Genesis popisuje první skutek neposlu‰nosti, 4. kapitola
líãí první vraÏdu. Hﬁích je totiÏ jak spoleãensk˘, tak individuální ãin a BÛh, kter˘
se zeptal Adama: „Kde jsi?“, se nyní ptá Kaina: „Kde je tvÛj bratr Ábel?“ (4:9).
A skuteãnû, podle vyprávûní ve 4. aÏ 11. kapitole knihy Genesis se spoleãenská
situace postupnû zhor‰uje. âteme o v˘bu‰ích hnûvu, Ïárlivosti, aroganci, násilí,
zá‰ti, pomstû, strachu a sebelítosti, které nakonec vrcholí BoÏím soudem v podobû potopy a stavbou babylonské vûÏe.
Obecnû je ale na tûchto kapitolách krásné to, Ïe vedle hrÛz lidského hﬁíchu
zaãala vzkvétat lidská kultura, aÈ uÏ ‰lo o oblast zemûdûlství, stavebnictví,
techniky nebo umûní.

Nedûle
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Kain, první vrah
Poãátky kultury
·íﬁení zkaÏenosti
Noe a potopa
BoÏí vûãná smlouva o milosrdenství
PÛvod národÛ
Babylonská vûÏ
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