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� Texty na tento týden – � 1:18–21; Ž 19:2–7; 96:9; Gn 3:6; 1Tm 6:20; P� 1; Jb 38 
 

� Základní verš 
„Nebesa vypravují o Boží sláv�, obloha hlásá dílo jeho rukou.“ (Ž 19:2) 
 

   Jak �lov�k od d�tství roste a poznává sv�t kolem sebe, nezískává poznatky jen v duchovní a morální 

oblasti, ale objevuje život v celé jeho ší�i – poznává p�írodu, fyzikální zákonitosti, ale i d�jiny tohoto sv�ta 

�i um�ní, které lidstvo odpradávna doprovázejí. Ovlivní naše vnímání a poznávání všech t�chto oblastí 

skute�nost, že jsme k�es�ané? A pokud ano, jak? M�la by být pro k�es�any Bible jediným zdrojem informa-

cí? Je v�rný k�es�an ten, kdo si v Písmu najde n�kolik text�, které by mohly souviset s v�dou �i um�ním,     

a spokojí se s tím? Nebo nám Boží slovo spíše nabídne základ, východisko, perspektivu, díky níž se m�že-

me s radostí pustit do dalšího hlubšího poznávání v rozmanitých oborech? 

   To vše jsou otázky, jež si pot�ebuje položit �lov�k, který chce p�ijmout Boha jako svého velkého U�itele   

a zárove� poznávat sv�t v celé jeho ší�i a rozmanitosti. P�i studiu budeme proto tento týden p�emýšlet nad 

tím, jakým zp�sobem se naše k�es�anství m�že (a má) promítnout do našeho životního poznávání a objevo-

vání. V�decké zkoumání a bádání nám m�že p�inést mnoho nových a podn�tných informací, které mohou 

být požehnáním pro nás i pro druhé. Je však pravda, že poznání bez Boha m�že vést k pýše a domýšlivosti 

(1K 8,1), p�ípadn� m�že být zneužito h�íšným zp�sobem. Na druhé stran� nám ale m�že studium r�zných 

obor� pomoci více docenit velikost našeho Stvo�itele a Spasitele a s jeho pomocí být použito pro dobro 

našich bližních a k Boží sláv�. Vzd�lávání ve v�dních oborech a poznávání našeho Boha tak mohou tvo�it 

jeden krásný, organický celek. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Milující Tv�rce 
- Dílo úžasného Um�lce 
- Limity lidského poznání 
- Bláznovství a moudrost 
- B�h odpovídá Jóbovi 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 29. listopadu – Milující Tv�rce 
Ž 19:2-7  „2Nebesa vypravují o Boží sláv�, obloha hovo�í o díle jeho rukou. 3Svoji �e� p�edává jeden den 
druhému, noc noci sd�luje poznatky. 4Není to �e� lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. 
5Jejich tón zvu�í celi�kou zemí, zní jejich hovor po širém sv�t�. B�h slunci na nebi postavil stan. 6Ono jak 
ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když b�ží k cíli. 7Vychází na jednom okraji nebes, probíhá oblou-
kem k druhému konci a nic se neskryje p�ed jeho žárem.“ 
Neh 9:6  „Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi u�inil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi        
i vše, co je na ní, mo�e i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš p�i život� a nebeské zástupy se ti 
klan�jí.“ 
� 1:18-21  „18Boží hn�v se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kte�í svou nepravostí potla�ují prav-
du. 19Vždy� to, co lze o Bohu poznat, je jim p�ístupné, B�h jim to p�ece odhalil. 20Jeho v��nou moc a božství, které jsou 
neviditelné, lze totiž od stvo�ení sv�ta vid�t, když lidé p�emýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 21Poznali Boha, ale 
nevzdali mu �est jako Bohu ani mu nebyli vd��ni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se 
ocitla ve tm�.“ 
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PÁ 4. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Existují dva d�vody, pro� se v otázce p�vodu života v�da mýlí, a�koli v mnoha jiných oblastech poznání 

m�že mít pravdu. Zaprvé, v�da, která studuje p�irozený sv�t, musí hledat odpov�di pouze v p�irozeném 

sv�t�. Zadruhé, v�da p�edpokládá, že p�írodní zákony musejí platit stále stejn�. Ale pokud jde o vznik života 

na Zemi, oba v�decké p�edpoklady jsou nesprávné. 

   První p�edpoklad vyžaduje p�irozené p�í�iny p�irozených událostí. To je v po�ádku, pokud jde o sm�r 

pohybu hurikánu, ale je zcela mimo v otázce vzniku života na Zemi. Biblický popis události za�íná slovy: 

„Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi.“ (Gn 1,1) Co nám m�že v�da, která naprosto popírá nadp�irozený 

p�vod života, �íkat o p�vodu života, který byl zcela nadp�irozený? 

   A co nem�nné p�írodní zákony? Zdá se, že tento p�edpoklad dává smysl, až na to, že text � 5,12 �íká: 

„Skrze jednoho �lov�ka totiž vešel do sv�ta h�ích a skrze h�ích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože 

všichni zh�ešili.“ Verš p�edstavuje p�írodní prost�edí, které se p�íchodem h�íchu rázem a zcela zm�nilo. 

Sv�t, ve kterém neexistovala smrt, byl radikáln� odlišný od sv�ta, který m�žeme studovat dnes. A p�edpo-

kládat, že jsou podmínky života na Zemi stále stejné, když nejsou, povede také k omyl�m. 

   V�da se v otázce p�vodu života na Zemi mýlí, protože popírá dva klí�ové aspekty stvo�ení: nadp�irozenou 

sílu, která je za ním, a radikální fyzikální diskontinuitu mezi p�vodním stvo�ením a tím, co vidíme nyní. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte spole�n� o otázce krásy. Co je krása? Jak ji definujeme? M�že k�es�an definovat a chápat krásu 
jinak než nek�es�an? 
 

2. Kristus mohl p�ijít na zem jako vynikající v�dec a dostat bohatou odm�nu za své p�evratné vynálezy       
a pr�lomové objevy. Mohl sklidit sv�tovou slávu jako hudební um�lec. Místo toho p�išel a vyu�il se oby�ej-
ným tesa�em. Byl p�i stvo�ení, ale u�il se jako za�áte�ník a poslušn� plnil své povinnosti. Jaké povzbuzení 
nám to nabízí, a� se nacházíme na naší profesní dráze kdekoliv? 
 

3. Ne každý k�es�an je povolán vyu�ovat ve škole. K�es�ané však mohou u�it druhé nejen slovy, ale i skutky 
zám�rn�, nebo si to nemusejí v�bec uv�domovat. Jaké zvyky by m�l k�es�an p�stovat a� už jako Ježíš�v žák, 
nebo jako ten, kdo m�že n�co lidi kolem sebe nau�it? 
 

 
� 
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17Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spat�il? 18Post�ehls celou ší�i zem�? Pov�z, znáš-li to všechno. 19Kde je 
cesta k obydlí sv�tla? Kde má své místo temnota? 20M�žeš je vykázat do jejich hranic? Máš pon�tí o stezkách k jejich 
domu? 21Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude po�et tvých dn�? 22P�išel jsi n�kdy ke sklad�m sn�hu, spat�il jsi 
sklady krupobití, 23které si šet�ím pro �asy soužení, pro den války a boje? 24Kde je cesta k místu, kde se d�lí sv�tlo? 
Odkud se žene na zemi východní vítr? 25Kdo vyryl koryta povodni a bou�nému mra�nu cestu, 26aby pršelo na liduprázd-
nou zemi, na pouš�, v níž �lov�ka není, 27aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? 28Má snad déš� 
otce? Kdo zplodil kr�p�je rosy? 29Z �ího l�na vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? 30Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina 
propastné t�n�. 31Dovedeš spoutat mihotavý t�pyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna? 32Vyvedeš hv�zdy zví�etníku          
v pravý �as a povedeš souhv�zdí Lva s jeho mladými? 33Víš, jaké jsou �ády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na 
zemi? 34Pozvedneš sv�j hlas k oblaku, aby t� p�ikryla spousta vod? 35Posíláš snad pro blesky, aby p�išly a ohlásily se ti: 
‚Tu jsme‘? 36Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum? 37Kdo je tak moudrý, aby se�etl mraky? Kdo složí nebeské 
m�chy, 38když prach se v slitinu spojí a hroudy k sob� p�ilnou? 39M�žeš ulovit pro lva ko�ist a uspokojit la�nost lví�at, 
40když se kr�í v peleších, �íhají ve svém doup�ti v houští? 41Kdo opat�í úlovek krkavci, když jeho mlá�ata volají k Bohu    
a bloudí bez potravy?“ 
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PO 30. listopadu – Dílo úžasného Um�lce 
Ž 96:1.6-9 B21  „1Zpívejte Hospodinu novou píse�, zpívej Hospodinu, celá zem! 
6Sláva a nádhera je v jeho p�ítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. 7Vzdejte Hospodinu, lidské plém�, 
vzdejte Hospodinu slávu a moc! 8Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvo�í s dary p�ed-
stupte. 9Kla�te se Hospodinu v jeho svaté kráse, p�ed ním se rozechv�j, celá zem!“ 
Gn 3:6  „Žena 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.“ 
 

ÚT 1. prosince – Limity lidského poznání 
1Tm 6:20  „Opatruj, co ti bylo sv��eno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným �e�em a protikladným naukám, 
které se lživ� nazývají „poznání““ 
 

ST 2. prosince – Bláznovství a moudrost 
P� 1:5-7  „5Bude-li naslouchat moudrý, p�ibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost 6porozum�t 
p�ísloví a jinotaji, slov�m mudrc� i jejich hádankám. 7Po�átek poznání je báze� p�ed Hospodinem, 
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ 
P� 1:1-4.8-33  „1P�ísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, 2jak poznat moudrost a káze�, jak pochopit výroky 
rozumnosti, 3jak si prozírav� osvojit káze�, spravedlnost, právo a p�ímost, 4aby prostoduší byli obda�eni chytrostí, mladík 
poznáním a d�vtipem. …   
8M�j synu, poslouchej otcovo kárání a mat�iným pou�ováním neopovrhuj. 9Budou ti p�vabným v�ncem na hlav� a náhr-
delníkem na tvém hrdle. 10M�j synu, kdyby t� lákali h�íšníci, nep�ivoluj! 11Kdyby t� p�emlouvali: „Poj� s námi, vražedné 
úklady nastrojíme, po�íháme si na nevinného bez d�vodu, 12pohltíme je, jako podsv�tí pohlcuje živé, bezúhonní budou 
jako ti, kdo sestupují do jámy, 13p�ijdeme si na rozli�ný drahocenný majetek a domy ko�istí si naplníme, 14spoj sv�j úd�l   
s námi, budeme mít všichni jeden m�šec“ – 15m�j synu, necho� s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezky, 
16nebo� jejich nohy b�ží za zlem, pospíchají prolévat krev. 17Je zbyte�né sypat pod sí�, když to každý ok�ídlenec vidí. 18Oni 
však strojí ty vražedné úklady proti sob�, �íhají na vlastní duši. 19Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí; ten 
stojí své pány život. 20Moudrost pronikav� volá na ulici, na nám�stích vydává sv�j hlas. 21Volá na nároží plném hluku, 
pronáší své výroky u vchod� do m�stských bran: 22„Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posm�va-
�i budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávid�t? 23Obra�te se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás 
proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova: 24Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala,     
a nikdo na to nedbal, 25každé mé rad� jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, 26i já se budu smát, až budete v bíd�, 
budu se vysmívat, až na vás p�ijde strach, 27až na vás p�ijde strach jako ni�ivá bou�e a vaše bída se p�ižene jako vich�ice, 
až na vás p�ijde soužení a tíse�. 28Tehdy m� budou volat, a neodpovím, budou m� hledat za úsvitu, a nenaleznou, 
29protože m�li poznání v nenávisti a báze� p�ed Hospodinem si nezvolili, 30nedali na mou radu, každou mou domluvu 
znevážili. 31Budou jíst plody své cesty, p�esytí se svými plány. 32Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí 
jejich nete�nost. 33Ale kdo m� poslouchá, v bezpe�í bude bydlet a žít klidn�, beze strachu z n��eho zlého.““ 
 

�T 3. prosince – B�h odpovídá Jóbovi 
Jb 38:1-15  „1Na to odpov�d�l Jóbovi ze smršt� Hospodin slovy: 2„Kdo to zatem�uje úradek Boží neuvá-
ženými slovy? 3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se t� ptát a pou�íš m�. 4Kde jsi byl, když jsem zaklá-
dal zemi? Pov�z, víš-li n�co rozumného o tom. 5Víš, kdo stanovil její rozm�ry, kdo nad ní natáhl m��icí 
š��ru? 6Do �eho jsou zapušt�ny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7zatímco jit�ní hv�zdy spo-
le�n� plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? 8Kdo sev�el mo�e vraty, když se valilo z l�na zem�, 
9když jsem mu ur�il za od�v mra�no a za plénku temný mrak, 10když jsem mu stanovil meze, položil závo-
ry a vrata 11a �ekl: ‚Až sem smíš p�ijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘ 12Zdali jsi ty n�kdy 
za svých dn� dal p�íkaz jitru a vykázal jit�ence její místo, 13aby se chopila okraj� zem� a svévolníci byli    
z ní vyt�eseni? 14Zem� se m�ní jak hlína pod pe�etidlem, ale oni tu stojí, a� jsou jen šat. 15Svévolník�m 
bude odep�eno sv�tlo a zvednutá paže bude p�eražena.““ 
Jb 38:16-41  „16P�išel jsi až ke z�ídlu mo�e, procházel ses po dn� propastné t�n�?  
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