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Týden od 29. listopadu do 5. prosinceLekce 10

10

K es an, v da a um ní
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 člověk od dětství roste a poznává svět kolem sebe, nezískává poznatky jen v duchov-
ní a morální oblasti, ale objevuje život v celé jeho šíři – poznává přírodu, fyzikální zákoni-
tosti, ale i dějiny tohoto světa či umění, které lidstvo odpradávna doprovázejí. Ovlivní naše 
vnímání a poznávání všech těchto oblastí skutečnost, že jsme křesťané? A pokud ano, jak? 
Měla by být pro křesťany Bible jediným zdrojem informací? Je věrný křesťan ten, kdo si 
v Písmu najde několik textů, které by mohly souviset s vědou či uměním, a spokojí se s tím? 
Nebo nám Boží slovo spíše nabídne základ, východisko, perspektivu, díky níž se můžeme 
s radostí pustit do dalšího hlubšího poznávání v rozmanitých oborech? 

To vše jsou otázky, jež si potřebuje položit člověk, který chce přijmout Boha jako svého 
velkého Učitele a zároveň poznávat svět v celé jeho šíři a rozmanitosti. Při studiu budeme 
proto tento týden přemýšlet nad tím, jakým způsobem se naše křesťanství může (a má) 
promítnout do našeho životního poznávání a objevování. Vědecké zkoumání a bádání nám 
může přinést mnoho nových a podnětných informací, které mohou být požehnáním pro 
nás i pro druhé. Je však pravda, že poznání bez Boha může vést k pýše a domýšlivosti (1K 8,1), 
případně může být zneužito hříšným způsobem. Na druhé straně nám ale může studium 
různých oborů pomoci více docenit velikost našeho Stvořitele a Spasitele a s jeho pomocí 
být použito pro dobro našich bližních a k Boží slávě. Vzdělávání ve vědních oborech a po-
znávání našeho Boha tak mohou tvořit jeden krásný, organický celek. 

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Milující Tvůrce- Dílo úžasného Umělce- Limity lidského poznání- Bláznovství a moudrost- Bůh odpovídá Jóbovi- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Ne | 29. listopadu

MILUJÍCÍ TV RCE
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 ne-
lze slyšet. 5Jejich tón zvu í celi kou zemí, zní jejich hovor po širém sv t . B h slunci na nebi po-
stavil stan. 6Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když b ží k cíli. 7Vychází na jednom 
okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje p ed jeho žárem. (Ž 19,2–7)
6Ty, 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. (Neh 9,6)

Osobní studium
Celé stvoření nám při bližším pohledu uka-
zuje a připomíná moudrost a lásku živého 
Boha. Když se na věci kolem sebe díváme 
z této perspektivy, začneme více vnímat, jak 
úžasného tvůrce máme. 

Podívejme se například na těhotenství. 
Díky zkoumání a poznatkům biologů víme, 
že nový lidský život vzniká z jediného 
oplodněného vajíčka, které se vyvíjí devět 
měsíců až do podoby, kdy může existovat 
samostatně. To vše můžeme považovat 
za mechanický biologický proces. Když si 
však uvědomíme, že schopnost „stvořit“ 
nový život nám byla dána naším Stvořite-
lem, který chtěl, abychom byli jeho „obra-
zem“, může nás objevování zázraku vzniku 
nového života naučit mnohé i o něm, našem 
Tvůrci. Tak jako plod po celou dobu roste 
pod matčiným srdcem, obklopený její mi-
lující přítomností, tak i náš život je výsled-
kem Boží lásky, která nás stále obklopuje. 
A podobně jako nastávající maminka cítí 
každý pohyb svého děťátka, tak i náš nebes-
ký Otec neustále se zájmem vnímá vše, co 
prožíváme, co děláme a jak se cítíme.

Co říkají následující texty o Bohu jako 
našem Stvořiteli? 

Ř 1,18–21
Ž 19,2–7
Neh 9,6
I po šesti tisících let trvání hříchu a po ni-

čivé celosvětové potopě existují velmi silné 
důkazy nejen o Bohu jako našem Stvořiteli, 
ale i o jeho moci, lásce a dobrotě. Tyto důka-
zy jsou tak silné, že Pavel v Ř 1,18–21 říká, že 
ti, kteří Boha odmítnou, nebudou mít v den 
soudu „výmluvu“, protože z toho, co stvo-
řil, se o něm stále můžeme hodně naučit. 
Jinými slovy, nebudou se moci odvolávat 
na neznalost! 

Zejména v době, kdy se mnozí lidé roz-
hodli uctívat stvoření namísto Stvořite-
le, je důležité, aby křesťanské poznávání 
a přístup ke studiu různých oborů lidského 
poznávání (ať už technických, přírodních, 
či humanitních) vycházel z předpokladu, 
že Bůh je Stvořitel a Udržovatel všeho, co 
existuje. Tento postoj samozřejmě nezmění 
fakta, která pozorujeme a zkoumáme. Může 
však mít zásadní vliv na jejich interpretaci 
a závěry, které z nich vyvodíme pro náš 
život. 

P emýšlej o kráse našeho sv ta a o neuv itelných zázracích, které m žeme pozorovat 
dokonce i po pádu do h íchu. V em ti p íroda a sv t kolem nás pomáhá lépe poznat Boží 
velikost a povahu? Kde ji máš naopak problém vid t? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.19Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.20Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.21Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
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DÍLO ÚŽASNÉHO UM LCE
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 edstupte. 9Kla te se Hospodinu v jeho svaté kráse, p ed ním se rozechv j, celá 
zem! (Ž 96,1.6–9; B21)
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. (Gn 3,6)

Osobní studium
Uvažuj o slovech Ž 96,9. Jak rozumíš poj-

mu „nádhera“ (ČEP; ČSP) nebo „svatá krása“ 
(B21)? Jaké místo by měla hrát estetika, krá-
sa a umění v životě křesťana? 

Kdykoliv se Bible pokouší vystihnout 
povahu Boha, nebo alespoň v náznacích 
vylíčit prostředí nebe, používá k tomu nád-
herné obrazy plné barev, krásných tónů či 
vůní. Jako by tým chtěla naznačit, že vše, 
co souvisí s dobrým Bohem, je krásné, har-
monické, lahodící všem našim smyslům. 
A dokonce i náš svět stvořil se záměrem, aby 
byl nejen dobře fungující, ale také krásný, 
překypující (zdánlivě zbytečně) barvami, 
úžasnými tvary a nádhernými vůněmi. Po-
kud je i náš hříšný svět stále tak krásný, 
navzdory tisíciletí hříchu a zla, umí si někdo 
z nás představit, jak nádherný musel být 
před pádem do hříchu? Bůh je opravdu Stvo-
řitelem nádhery! 

Umění ve svých různých podobách, kte-
ré nás učí docenit hodnotu krásy (nejen 
funkčnosti), nám tedy může pomoci více 
docenit povahu Boha – velkého Umělce. Není 
to strohý a chladný Pán vesmíru, který se 
ve svém díle omezuje na nezbytné minimum, 

ale Mistr s velkou fantazií, kterou promítá 
do krásy všeho, co pro své děti tvoří. A vzhle-
dem k tomu, že jsme i my sami součástí Bo-
žího uměleckého díla a zároveň předmětem 
vědeckého bádání, můžeme se více naučit 
o sobě i o naší hodnotě pro Krista. 

„Bůh si přeje, aby nás těšilo to, co stvořil. 
Přeje si, abychom se radovali z krásy země. 
Bůh má rád krásné věci, ale více než krásu 
přírody má rád krásu charakteru. Přeje si, 
aby se rozvíjela naše vnitřní čistota a přiro-
zená krása – dvě vlastnosti, díky nimž jsou 
květiny tak příjemné.“ (SC 85; CVP 88)

 Verš Gn 3,6 poznamenává, že ovoce stro-
mu poznání dobrého a zlého připadalo Evě 
krásné a lákavé pro oči. Kdy může estetická 
krása něčeho (nebo někoho) pro nás přestat 
být požehnáním, a naopak se stát satano-
vým nástrojem? 

Při pohledu na to, co Bůh stvořil, musíme 
počítat i s nepřítelem, který vše deformuje 
a zneužívá. Nemělo by nás proto překva-
pit, že i krása a vnímání krásy mohou být 
použity proti nám. Křesťanské poznávání 
a vzdělávání usměrňované Písmem by nám 
proto zejména v umění mělo pomáhat uvě-
domit si, že ne vše, co je krásné, je nutně 
dobré nebo svaté. 

Co krásného z p írody nebo um ní (a  už výtvarné dílo, hudba nebo n co jiného) ti v po-
slední dob  pomohlo zažít radost a pocítit obdiv k našemu Stvo iteli? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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Út | 1. prosince

LIMITY LIDSKÉHO POZNÁNÍ
Opatruj, co ti bylo sv eno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným e em a protikladným naukám, 
které se lživ  nazývají „poznání“. (1Tm 6,20)

Osobní studium
Před čím varoval apoštol Pavel svého spolu-
pracovníka Timotea v 1Tm 6,20? Proč?

 V Pavlově době se mnozí lidé domnívali, 
že se jim dostalo zvláštního „poznání“ v du-
chovní oblasti (tzv. gnosticismus), i když 
jejich postoje nebyly v souladu s evange-
liem. Přesto k nim a k jejich učení mnozí lidé 
(i křesťané) vzhlíželi s obdivem, protože je 
považovali za lidi velmi zbožné a za „odbor-
níky“ na duchovno. 

To, že je někdo inteligentní, přemýšlivý, 
schopný a vzdělaný, ještě nemusí automa-
ticky znamenat, že je jeho poznání správ-
né. Jako hříšní lidé jsme limitováni tím, že 
hřích zdeformoval naši schopnost správně 
vnímat a interpretovat skutečnosti. Bude-
me-li vycházet z nesprávných předpokla-

dů, můžeme snadno dojít k nesprávným 
závěrům. A to jak v oblasti duchovní, tak 
i v oblasti přírodních či jiných věd. S vědo-
mím této omezenosti našeho porozumění 
tak neustále potřebujeme srovnávat naše 
poznání s tím, co nám zjevil náš Stvořitel.

Po celá staletí se i velmi vzdělaní lidé 
domnívali, že Země nehybně stojí uprostřed 
vesmíru a všechny hvězdy a planety obí-
hají kolem ní po dokonalých kruhových 
drahách. Na podporu tohoto předpokladu 
badatelé použili velmi složité matematické 
a vědecké výpočty, ale později se ukázalo, 
že neplatí. Jiní k podpoře tohoto názoru 
dokonce používali vybrané biblické texty, 
které měly jejich názoru dodat božskou au-
toritu. Proto bychom mohli říct, že tito lidé 
byli odborníci na omyly a své teorie „lživě 
nazývali ‚poznání‘“ (1Tm 6,20). 

Apoštol Pavel mluvil o hrdosti na velké „poznání“ v oblasti duchovní a filozofické, které 
je ale ve skute nosti v rozporu s evangeliem. V jakých dalších oblastech by toto Pavlovo 
varování mohlo být aktuální dnes v mém život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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BLÁZNOVSTVÍ A MOUDROST
5Bude-li naslouchat moudrý, p ibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost 6porozum t p í-
sloví a jinotaji, slov m mudrc  i jejich hádankám. 7Po átek poznání je báze  p ed Hospodinem, 
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. (P  1,5–7)

Osobní studium
Přečti si Přísloví 1. kapitolu. Co se z ní mů-
žeme naučit o skutečné životní moudrosti? 
Kam by nás měla moudrost v našem životě 
směřovat? 

Bible velmi často porovnává bláznovství 
a moudrost. Kniha Přísloví varuje před ne-
bezpečím pošetilého chování a vyhledávání 
společnosti bláznů. Bůh si přeje, aby si jeho 
lid moudrosti vážil, hledal ji u důvěryhod-
ného zdroje a byl skutečně moudrý. 

Ti, kteří studují vědu a umění, se věnují 
velmi důležitým oblastem života. Vždyť je-
jich poznatky, ke kterým na základě důklad-
ného studia a usilovné práce dojdou, mohou 
přinést pro celé lidstvo velké požehnání. 

Nejde však jen o to, aby získali více zna-
lostí. Vždyť jaký význam má z křesťanského 
hlediska znalost vědy a umění, pokud se člo-
věk nenaučí rozeznávat mezi tím, co je dobré, 
a co je špatné, co je správné, a co nesprávné, 
co je pravda, a co omyl? Stačí si například 
přečíst něco ze života lidí, kteří jsou považo-
váni za největších umělce světa, a zjistíme, 
že mít úžasné nadání a talent ještě nutně 
neznamená žít morálním a čestným životem. 
Nebo že velcí vědci zapojení do vývoje biolo-
gických či chemických zbraní hromadného 
ničení mohli být opravdu vzdělaní a velmi 
nadaní, ale jejich práce přinesla trpké ovoce. 
Jak jsme řekli, poznání samo o sobě nemusí 
být nutně dobré. Požehnáním se stává, je-li 
spojeno s Boží moudrostí.

V jaké oblasti bys cht l rozší it své znalosti? K emu by ti to bylo? K emu by to bylo lidem 
kolem tebe? Jak bys toto své poznání mohl moud e využít k Boží chvále i pro dobro lidí? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,2jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,3jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,4aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.5Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost6porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.8Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.9Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.10Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!11Kdyby tě přemlouvali: „Pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez důvodu,12pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy,13přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme,14spoj svůj úděl s námi, budeme mít všichni jeden měšec“ –15můj synu, nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezky,16neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev.17Je zbytečné sypat pod síť, když to každý okřídlenec vidí.18Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši.19Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí; ten stojí své pány život.20Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.21Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran:22„Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?23Obraťte 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 radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,26i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,27až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.28Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,29protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,30nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.31Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.32Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.33Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“
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B H ODPOVÍDÁ JÓBOVI
1Na to odpov d l Jóbovi ze smršt  Hospodin slovy: 2„Kdo to zatem uje úradek Boží neuvážený-
mi slovy? 3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se t  ptát a pou íš m . 4Kde jsi byl, když jsem 
zakládal 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, 7zatím-
co jit ní hv zdy spole 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 závory 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 38,1–15)

Osobní studium
Přečti si 38. kapitolu knihy Jób. Co tento 
text říká o Bohu nejen jako o Stvořiteli, ale 
také jako o udržovateli všeho živého? Jak 
by měla tato důležitá pravda ovlivňovat náš 
pohled na oblast vědy a umění? 

„Mnozí učí, že běh přírody je řízen v soula-
du s pevně stanovenými zákony, do nichž ani 
sám Bůh nemůže zasáhnout. To je falešná 
věda. Příroda je sluhou svého Stvořitele. Bůh 
neruší své zákony, ale neustále je používá 
jako své nástroje. Otec a Syn v přírodě usta-
vičně působí. Kristus říká: ‚Můj Otec pra-
cuje bez přestání, proto i já pracuji.‘ (J 5,17)“ 
(PP 114; NUD 47)

Naneštěstí, jak jsme řekli, velká část 
vědy je založena na ateistických materia-
listických předpokladech. To znamená, že 
vědec se může dívat na něco neuvěřitelně 
krásného nebo nesmírně složitého, dokon-
ce i na neuvěřitelně krásného a zároveň 
nesmírně složitého, a přesto tvrdit, že to 
vzniklo náhodou, že za tím není žádná pře-
dem promyšlená úvaha ani záměr. 

Věda to ve skutečnosti tvrdí stále. Říká, 
že život na Zemi v celé své kráse a složitos-
ti – od motýlů po člověka – je jen výsledkem 
působení fyzikálních sil a chemických látek 
v průběhu dlouhých miliard let. Přitom se 
náhodou vytvořily jednoduché formy živo-
ta a díky náhodným mutacím a přirozené-
mu výběry se vyvinuly do všeho, co dnes 
žije, hýbe se a dýchá.

 Současná věda tvrdí, že samotná idea 
nadpřirozeného Stvořitele je „nevědecká“, 
protože ji nelze vědecky otestovat. Proto 
se touto teorií věda nemůže zabývat. Toto 
není přímo vědecký závěr, je to spíše filozo-
fické stanovisko vědců (ve skutečnosti se 
zdá, že věda učí opak: veškerá krása a slo-
žitost světa skutečně poukazují na Stvo-
řitele). 

Písmo učí, že Bůh nejen všechno stvo-
řil, ale že vše také udržuje. Každé skuteč-
né křesťanské poznání v oblasti vědy tedy 
musí vycházet ze zcela jiných předpokladů, 
než jaké jsou obecně přijímány. Nevyhnu-
telný rozpor se tak projeví již u základní 
úvahy o vzniku života.

Musí být v da a k es anská víra nutn  v rozporu? M l by k es an pohrdat v deckým po-
znáním? Sta í nám Bible pro správné poznání sv ta?

Aplikace
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1Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:2„Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom .5Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?6Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,7zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?8Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země ,9když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,10když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata11a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘12Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,13aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?14Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.15Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.16Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?17Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?18Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.19Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?20Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu?21Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?22Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití,23které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?24Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?25Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,26aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,27aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva?28Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?29Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?30Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.31Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna?32Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými?33Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?34Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod?35Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme‘?36Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?37Kdo je tak moudrý, aby sečetl mraky? Kdo složí nebeské měchy,38když prach se v slitinu spojí a hroudy k sobě přilnou?39Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat,40když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští?41Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Existují dva důvody, proč se v otázce původu života věda mýlí, ačkoli v mnoha jiných oblastech 

poznání může mít pravdu. Zaprvé, věda, která studuje přirozený svět, musí hledat odpovědi pouze 
v přirozeném světě. Zadruhé, věda předpokládá, že přírodní zákony musejí platit stále stejně. Ale 
pokud jde o vznik života na Zemi, oba vědecké předpoklady jsou nesprávné. 

První předpoklad vyžaduje přirozené příčiny přirozených událostí. To je v pořádku, pokud jde 
o směr pohybu hurikánu, ale je zcela mimo v otázce vzniku života na Zemi. Biblický popis události 
začíná slovy: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1) Co nám může věda, která naprosto po-
pírá nadpřirozený původ života, říkat o původu života, který byl zcela nadpřirozený? 

A co neměnné přírodní zákony? Zdá se, že tento předpoklad dává smysl, až na to, že text Ř 5,12 
říká: „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla 
všechny, protože všichni zhřešili.“ Verš představuje přírodní prostředí, které se příchodem hříchu 
rázem a zcela změnilo. Svět, ve kterém neexistovala smrt, byl radikálně odlišný od světa, který 
můžeme studovat dnes. A předpokládat, že jsou podmínky života na Zemi stále stejné, když ne-
jsou, povede také k omylům. 

Věda se v otázce původu života na Zemi mýlí, protože popírá dva klíčové aspekty stvoření: 
nadpřirozenou sílu, která je za ním, a radikální fyzikální diskontinuitu mezi původním stvořením 
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 defino-

vat 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 e-

vratné vynálezy a pr lomové objevy. Mohl sklidit sv tovou slávu jako hudební um lec. 
Místo toho p išel a vyu il se oby ejným tesa em. Byl p i stvo ení, ale u il se jako za á-
te 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 slo-
vy, 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? 

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________
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