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� Texty na tento týden – Gn 2:7–23; Gn 3:1–6; 2Pt 1:3–11; 2Pt 2:1–17; Žd 13:7.17.24 
 

� Základní verš 
„On [Hospodin], tv�j u�itel, už se nebude držet stranou. Na vlastní o�i uz�íš svého u�itele a na vlastní uši 
uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jd�te po ní‘, a� budete chtít doprava nebo doleva.“ (Iz 30:20.21) 
 

   Bible za�íná známým p�íb�hem stvo�ení, pokušení a pádu do h�íchu. Jeho hlavními postavami jsou: B�h, 

Adam, Eva a had. D�j se odehrává v nádherné rajské zahrad� nazvané Eden a jednotlivé události na sebe 

logicky navazují. B�h stvo�il sv�t a dal Adamovi a Ev� ur�ité p�íkazy. Adam a Eva však zh�ešili a museli    

z Edenu odejít. 

   Hned od prvního dne svého života vstoupili lidé do velké Boží školy, kde se m�li od svého nebeského 

Otce a velkého U�itele u�it poznávat život, jeho smysl a sm��ování. Bližší pohled na tento p�íb�h v kontextu 

Boží výchovy nám odhalí nové souvislosti, které mohou být aktuální i pro nás dnes. 

   „Systém vzd�lávání, který byl ustanoven už na po�átku sv�ta, m�l být modelem pro celou budoucnost. 

Jako názorná ilustrace t�chto princip� byla založena škola v Edenu, v domov� našich prvních rodi��. Za-

hrada Eden byla u�ebnou a p�íroda u�ebnicí. Sám Stvo�itel byl u�itelem, který vyu�oval své studenty, naše 

prarodi�e.“ (Ed 20; Vých 13) 

   B�h byl zakladatelem, �editelem a u�itelem této první školy. Jak však víme, Adam a Eva si nakonec vy-

brali jiného u�itele a nau�ili se n�co špatného. Co se stalo? Pro� se to stalo? Co se z toho p�íb�hu m�žeme 

nau�it o Boží výchov�? 
 

� Týden ve zkratce: 
- První škola 
- Dot�rný had 
- Polopravda 
- Obnova ztraceného 
- Ochota se u�it 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 27. zá�í – První škola 
Gn 1:26-28  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-
cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvo�il. 28A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji 
a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
Gn 2:7-23  „7I vytvo�il Hospodin B�h �lov�ka, prach ze zem�, a vdechl mu v ch�ípí dech života. Tak se stal �lov�k živým 

tvorem. 8A Hospodin B�h vysadil zahradu v Edenu na východ� a postavil tam �lov�ka, kterého vytvo�il. 9Hospodin B�h 

dal vyr�st ze zem� všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprost�ed zahrady pak stromu života    

a stromu poznání dobrého a zlého. 10Z Edenu vychází �eka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozd�luje ve �ty�i hlavní 

toky. 11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, 12a zlato té zem� je skv�lé; je tam také vonná 

prysky�ice a kámen karneol. 13Jméno druhé �eky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. 14Jméno t�etí �eky je Chidekel; ta 

te�e východn� od Asýrie. �tvrtá �eka je Eufrat. 15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával     

a st�ežil. 16A Hospodin B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého a zlého 

však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.“ 18I �ekl Hospodin B�h: „Není dobré, aby �lov�k byl sám. 

U�iním mu pomoc jemu rovnou.“ 19Když vytvo�il Hospodin B�h ze zem� všechnu polní zv�� a všechno nebeské ptactvo, 

p�ivedl je k �lov�ku, aby vid�l, jak je nazve. Každý živý tvor se m�l jmenovat podle toho, jak jej nazve. 20�lov�k tedy 

pojmenoval všechna zví�ata a nebeské ptactvo i všechnu polní zv��. Ale pro �lov�ka se nenašla pomoc jemu rovná.         
21I uvedl Hospodin B�h na �lov�ka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzav�el to místo masem.  
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PÁ 2. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Adam a Eva nebyli jen d�tmi v Boží otcovské pé�i, ale i studenty p�ijímajícími nau�ení od všev�doucího 

Stvo�itele. Navšt�vovali je and�lé a mohli se p�ímo stýkat se svým Tv�rcem. Byli plní síly, kterou jim 

dodával strom života. Jejich intelektuální schopnosti byly jen o málo menší než rozumové schopnosti and�-

l�. Sám v��ný Tv�rce a Udržovatel všeho odhaloval jejich mysli p�írodní zákony. Adam byl d�v�rn� obe-

známen s každým živým tvorem, od obrovského leviatana, žijícího ve vodách, po drobný hmyz, který pole-

tuje v slune�ních paprscích. Každému z nich dal jméno a znal jejich p�irozenost a zvyky. Na každém lístku 

v lese, na každé zá�ící hv�zd�, na zemi, ve vzduchu, na obloze bylo napsáno Boží jméno. �ád a soulad 

stvo�ení mluvily o nekone�né moudrosti a moci. 

   Kdyby byli Adam s Evou z�stali v�rní Božímu zákonu, neustále by odhalovali nové poklady poznání, 

odkrývali sv�ží prameny št�stí a získávali jasn�jší p�edstavy o Boží nezm�rné a nehynoucí lásce.“  

(PP 50.51; NUD 17) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. B�h p�vodn� zamýšlel, aby byly škola a práce p�íležitostmi, kde by se lidé mohli setkávat s ním a s jeho 

stvo�ením. Myslíte si, že tento Boží zám�r dodnes platí? Jak m�žeme Boha poznávat v naší práci (v place-

ném zam�stnání, dobrovolnictví, služb� atd.)? 
 

2. Když pomyslíme na satanovu lest v rajské zahrad�, m�žeme být snadno frustrováni naší lidskou slabostí. 

Adam a Eva v�d�li, že B�h je blízko. P�esto akceptovali hadovu polopravdu. Jak m�žeme my, kte�í nejsme 

Bohu tak fyzicky blízko, p�ijímat od n�j sílu k p�ekonání pokušení? 
 

3. Uvažujte o otázce autority. Pro� je tak d�ležité ji respektovat? Co se stane, když hranice autority nejsou 

jasné? Jak se dá autorita zneužít? Jak reagujeme, když k tomu dojde? 
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22A Hospodin B�h utvo�il z žebra, které vzal z �lov�ka, ženu a p�ivedl ji k n�mu. 23�lov�k zvolal: „Toto je kost z mých 

kostí a t�lo z mého t�la! A� muženou se nazývá, vždy� z muže vzata jest.““ 
 

PO 28. zá�í – Dot�rný had 
Gn 3:1-3  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, 
B�h vám zakázal jíst ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst 
smíme. 3Jen o plodech ze stromu, který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho ne-
dotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 
 

ÚT 29. zá�í – Polopravda 
Gn 3:4-6  „4Had ženu ujiš�oval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, kdy z n�ho pojíte, 
otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom s plody dobrými          
k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho plod� a jedla, dala také svému 
muži, který byl s ní, a on též jedl.“ 
 

ST 30. zá�í – Obnova ztraceného 
2Pt 1:3-5  3Všecko, �eho je t�eba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali 
toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými �iny. 4Tím nám daroval vzácná a p�eveliká zaslíbení, 
abyste se tak stali ú�astnými božské p�irozenosti a unikli zhoub�, do níž sv�t žene jeho zvrácená touha. 
5Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své ví�e p�ipojili ctnost, k ctnosti poznání…“ 
 

�T 1. �íjna – Ochota se u�it 
2Pt 2:9.10  „9Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den 
soudu; 10a to p�edevším ty, kdo se svévoln� ženou za poskvr�ujícími vášn�mi a pohrdají každou autoritou. 
Jsou to drzí opovážlivci; nechv�jí se p�ed nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.“ 
Žd 13:7  „M�jte v pam�ti ty, kte�í vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili sv�j život, a následujte je 

ve ví�e!“ 
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