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Slovo úvodem

Od dětství obdivuji biblické hrdiny. Často si představuji, že jsem 
v jejich kůži, a lituji, že jsem je nepoznal osobně. Obdivované 
postavy se s věkem mění, touha po setkání s nimi ale zůstává.

Od určité doby vím, že podobné hrdiny potkávám i já. Víra jim 
dodává odvahu i sílu, aby se vzepřeli problémům a starostem, 
které přináší život na naší hříšné planetě.

„Vydrž, stojí to za to,“ říkávala slepá Katka lidem, kteří ji navští
vili. Už léta nic neviděla, přesto dokázala bez cizí pomoci upéct 
vynikající tvarohové i makové buchty nebo třeba závin. A její 
bylinkový čaj chutnal každému, kdo k ní zavítal.

Odcházeli jsme od ní s dobrým pocitem na jazyku a naše srd
ce bylo plné vděčnosti vůči Bohu, který ji posiloval. Obdivova
li jsme její víru, která jí pomáhala zvládat životní situace, jež 
někdy dávaly zabrat i nám, co jsme žádné problémy se svým 
zrakem neměli.

Pokud jste se rozhodli začínat každý den kratičkým zamyš
lením inspirovaným biblickým textem, pak se můžete těšit na 
dlouhý výlet. Cesta začíná v rajské zahradě Eden a končí pohle
dem na novou Zemi.

I my jsme na cestě, podobně jako biblické postavy, se kterými 
se budeme setkávat. Jsme na tom podobě jako Abraham, o němž 
Bible říká: „Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil 
ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, 
a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem 
a tvůrcem je sám Bůh“ (Žd 11‚9.10).

Jsme na cestě, která je dlouhá, nebezpečná a také hodně dob
rodružná. Není to snadná výprava, ale i na ní platí pro každého 
poutníka Katčina slova: „Vydrž, stojí to za to!“

Bože, provázej nás naším životem a doveď nás k sobě – domů.





Na počátku všeho bylo Slovo

1. ledna

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1‚1

Stále více lidí věří tomu, že na počátku vesmíru byla velká rána, 
která dala do pohybu neskutečný počet náhodných procesů, na 
jejichž konci je život na naší planetě – a vlastně i my.

Jenže já tomu nevěřím. Jako technik vím, že dříve než něco 
vznikne, musí být plán – myšlenka. Proto je mi bližší pohled Bib
le, podle které „na počátku bylo Slovo“ (J 1‚1).

Slovo – to je informace. Slovo – to je plán. Projekt, který stál 
u zrodu vesmíru a také života, byl založen na existenci Slova, 
kterým je podle Bible samotný Bůh.

Nevím jak vám, ale mně je toto pojetí vzniku života bližší než 
to, které se musí spokojit s náhodou. Náhodou, která potřebuje 
miliardy let, abychom se mohli vůbec bavit o tom, že možnost 
takového počátku je „pravdě podobná“.

Na počátku byl Bůh a já mám spoustu otázek, které bych mu 
rád položil. Možná i proto jsem rád, že nejsem produktem náho
dy. Té se totiž na nic ptát nemohu. Vlastně mohu, ale byl bych 
blázen, kdybych si myslel, že mi odpoví.

Mám spoustu otázek. Na jednu z nich mi odpověděl dnešní 
biblický text: „Na počátku všeho bylo Slovo, byl Bůh!“

Bože, děkuji Ti, že mohu věřit tomu, že nejsem plodem náhody. 
Nenarodil jsem se jen proto, abych jednou zemřel. Jsem rád, že 
za mým vznikem stojí Slovo – myšlenka. Jsem rád, že i na počát-
ku mého života jsi byl, Bože, Ty. Chci, abys zůstal součástí mého 
života dnes i každý další den.



Bůh na počátku

2. ledna

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Genesis 1‚1

Bible začíná konstatováním: „Na počátku stvořil Bůh nebe 
a zemi…“ (Gn 1‚1). Je zvláštní, že tu není ani slovo o tom, kdy 
tento počátek nastal. Přesto se mnozí věřící i ateisté pokoušejí 
najít datum, kdy to vše začalo.

Také jsem se o to dříve snažil. Trvalo mi dlouho, než jsem po
chopil, že to není podstatné. Daleko důležitější totiž je, kdo stojí 
u počátku. První věta Bible říká, že je to Bůh. Bytost, která sama 
nemá počátek, protože je věčná. Je to tentýž Bůh, který se jedno
ho dne představil Mojžíšovi jako „JSEM, KTERÝ JSEM“ (Ex 3‚14).

Každý z nás má svůj počátek – okamžik, kdy byl počat. Kdysi 
v minulosti byl podle Bible „počat“ i vesmír a spolu s ním i naše 
rodná hrouda – planeta Země. Když vznikl vesmír, Bůh tu už byl. 
V tom je zásadní rozdíl mezi Stvořitelem a stvořením. Stvořitel, 
na rozdíl od stvoření, nemá počátek.

Život mne naučil, že nejdůležitější není, kdy a co začíná, ale 
kdo za tím stojí. Garantem „nebe i země“ je podle knihy Genesis 
samotný Bůh. Na počátku všeho je myšlenka – plán geniálního 
architekta.

Myšlenka, že za vznikem „nebe i země“ stojí geniální architekt, 
je mi blízká. Také rád „vytvářím“ a vím, že se vyplatí respektovat 
lidovou moudrost: „Dvakrát měř, jednou řež!“

Bože, jsem rád, že jsi to právě Ty, kdo stojí za vznikem vesmíru. 
Tak, jak jsi ho geniálně stvořil, stejně dokonale ho také i udržu-
ješ. Díky tomuto poznání mám ve svém nitru Tvůj pokoj a mír.



Pustá a prázdná tma

3. ledna

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma.
Genesis 1‚2

Kniha Genesis začíná zprávou o stvoření. Podle teologů je první 
kapitola Bible psaná jako židovský rodokmen. V něm je to nej
podstatnější vždy na začátku a na konci.

Na začátku tohoto zvláštního rodokmenu je Stvořitel. Na jeho 
konci je člověk a Hospodinem oddělený a požehnaný čas na 
budování vztahu mezi Bohem a člověkem. Dnes se začneme za
bývat tím, co se mezi počátkem a stvořením člověka odehrálo.

Bůh na počátku stvořil nebe a také zemi, která byla podle bib
lického textu pustá, prázdná a zahalovala ji tma.

Ta tma mne zaujala. Dospívající chlapec se jednou pozdě 
v noci snažil vplížit domů tak, aby neprobudil rodiče. Všiml si 
ho ale slepý dědeček a prosil, aby si s ním chvíli povídal. Odpo
věděl mu: „Dědo, vždyť je půlnoc!“ Stařík se ale nenechal jen tak 
odbýt. Potichu zašeptal: „Hochu, já mám půlnoc pořád.“

Kdysi v daleké minulosti stvořil Bůh planetu Zemi, která byla 
zahalená ve tmě. Nebylo to prostředí vhodné pro člověka. Bůh 
už ale v okamžiku stvoření věděl, že jednou bude na té tmavé 
planetě nejen světlo, ale i život.

Také si někdy připadám pustý a prázdný. Občas mívám pocit, 
že jsem stejně temný jako ta čerstvě stvořená planeta Země. Když 
vidím, co z té tmavé planety Bůh udělal, začínám mít naději, že 
se mu něco podobného podaří i se mnou.

Bože, bez Tebe by můj život zůstal pustý, prázdný a byl bych 
uvězněn ve tmě. Děkuji Ti, že do mne proniká Tvé světlo života.



Duch, který přináší naději

4. ledna

…a nad vodami se vznášel Boží Duch. Genesis 1‚2; B21

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, která byla pustá, prázdná 
a byla na ní tma. Jenže tím to, podle knihy Genesis, naštěstí ne
skončilo.

Už mnohokrát jsem slyšel myšlenku, že Bůh sice stvořil naši 
planetu, ale pak se o ni přestal starat. Dnešní text ale tvrdí něco 
úplně opačného. I když planeta Země ještě nebyla připravena 
poskytnout vhodné podmínky pro život, Boží Duch tu byl stále 
přítomný.

Bůh nezapomíná na své dílo. Neopouští ho, jen čeká na ten 
správný okamžik, aby pokračoval ve svém tvoření. Čeká na to, 
aby mohl dokončit to, co na počátku započal.

Jak dlouho toto čekání trvalo? Byly to hodiny? Nebo dny, týdny 
nebo dokonce roky? A mohly to být miliony roků?

Bible toto období, kdy byla země pustá, prázdná a zahalená 
ve tmě, nijak nedefinuje. Bůh, který nemá počátek ani konec, 
totiž není časem svázán. Pro něj, na rozdíl od nás, není podstat
né, zda něco trvá pár dnů nebo třeba tisíc let. To, co je pro něj 
důležité, je výsledek.

Bůh neopustil naši planetu, když ji stvořil. Nenechává ji napo
spas „zubu času“. Stále se o ni stará. Stejně tak pečuje i o mne. 
I se mnou má svůj plán. Někdy se mi zdá, že mu to trvá dlouho, 
ale On ví přesně, kdy, jak a co udělat. Bůh nikdy naši planetu 
neopustil. Stejně tak nikdy neopustí ani mne.

Bože, děkuji Ti za Tvého Ducha, jehož přítomnost přináší i pro 
mne naději na změnu, která mi zajistí věčný život s Tebou.



I světlo potřebuje řád

5. ledna

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, 
a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval 
nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. Genesis 1‚3–5

Na počátku stvořil Bůh zemi zaplavenou vodou, navíc ještě za
halenou tmou. Pak plynul čas a naše planeta čekala na další 
zásah Stvořitele.

Jednoho dne zazněl nad temnou planetou příkaz: „Buď svět
lo!“ Díky přítomnosti světla je najednou na naší planetě možné 
počítat. Čas je najednou vidět. Byl večer a bylo jitro, den první.

Kde se to světlo bere? Jak to Stvořitel udělal? Je to prosté. Mění 
stav „atmosféry“, takže už není tak hustá, aby pohltila všechno 
světlo, které na ni z vesmíru dopadá. Slunce sice stále ještě není 
skrze mraky možné spatřit, ale hladina vody, která zaplavuje 
celou planetu, už je vidět.

V této biblické zprávě také čteme, že světlo je dobré. Je to svět
lo, díky kterému je dobře vidět, ale ještě neoslňuje.

Vedle světla tu také zůstává i tma. Zatímco dříve tma na naší 
planetě vládla, teď má přesně vyměřený čas, který je dán rotací 
Země a její polohou vůči Slunci. Tento čas dostává jméno „noc“. 
Je to čas, kdy má člověk odpočívat a nabírat sílu do dalšího dne.

Bože, děkuji Ti za dar světla i tmy. Děkuji Ti, že vedle světlé čás-
ti času nabízíš i tu tmavou, abych mohl odpočívat. Nauč mne 
i tento čas využívat pro mé zdraví.



Řád pro vodu

6. ledna

I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ 
Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. 
A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jit-
ro, den druhý. Genesis 1‚6–8

První kapitola knihy Genesis popisuje, jak Bůh naši planetu po
stupně proměňoval v místo vhodné pro život člověka, kterého 
se chystal stvořit. 

První den „zkrotil“ pozemskou atmosféru natolik, aby mohlo 
světlo dopadat na povrch planety a odměřovat den a noc. Druhý 
den se rozhodl spoutat „vodu“, která zaplavovala povrch planety.

V Bibli se hovoří o „třetím nebi“. Dnešní text popisuje to „první 
nebe“, kterým je atmosféra obklopující naši planetu. Pokud je 
příliš hustá, tak brání světlu. Kdyby byla naopak řídká, pak by 
nás nechránila před kosmickým zářením.

Vědci se dnes shodují na tom, že složení naší atmosféry je pro 
život na naší planetě v podstatě ideální. O tom, jak křehká je to 
rovnováha a jak je snadné ji narušit, svědčí dnešní diskuze eko
logů o vlivu člověka na změny zemského klimatu.

Podle svědectví Bible Bůh druhý den svého tvůrčího úsilí 
spoutal vodu, které do té doby chyběl řád potřebný k tomu, aby 
neškodila, ale sloužila. Biblická potopa světa, ale i záplavy, kte
ré stále častěji plení naši krásnou planetu, ukazují sílu hříchu, 
který dokázal tento řád porušit.

Bože, děkuji Ti za řád, který jsi vtiskl přírodě. Nauč nás respek-
tovat ho dřív, než naši planetu zničíme.



Zelená země

7. ledna

I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo 
a ukaž se souš!“ A stalo se tak. … Bůh také řekl: „Zazelenej se 
země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným 
stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se 
semeny!“ A stalo se tak. … Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer 
a bylo jitro, den třetí. Genesis 1‚9.11.13

Jeli jste někdy pouští? Jak to na vás působilo? Jsem rád, že podle 
Bible Stvořitel třetí den přikryl „suchou“ zemi na naší planetě 
svěží zelení. Musel to být krásný pohled. Země už není pustá 
a prázdná, není už ani temná. Celá se zelená.

Představuji si ty krásné louky a háje, lesy i mýtinky… Člově
ku, který má rád přírodu, musí tato slova z knihy Genesis znít 
jako nebeská hudba.

Bůh se dívá na to, co vytvořil třetí den, a konstatuje, že je to 
dobré. Je spokojen s tím, co vidí. My dnes žijeme tisíce let poté, 
co Stvořitel své dílo dokončil. V mnohém se na něm podepsal 
hřích a zlo, které s sebou přináší vzpoura proti Bohu. Přesto je 
příroda, alespoň u nás, stále krásná.

Na druhé straně právě ty v úvodu vzpomínané pouště jsou 
důkazem, že tomu tak nemusí být pořád. Stačí málo a z naší 
krásné země může být zase pustina a poušť.

Teď v lednu zeleně mnoho není. Těším se, až si zase v létě leh
nu do trávy a budu obdivovat tu krásu kolem sebe i nad sebou.

Bože, planeta země je stále tak krásná. Jak nádherná musela být, 
když jsi své dílo na počátku dokončil. A to si ani neumím před-
stavit tu krásu, kterou nám chystáš ve svém království…



Slunce na obloze

8. ledna

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala 
den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať 
jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 
Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve 
dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je 
umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla 
ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1‚14–18

Čtvrtý den stvoření se stalo něco neskutečného. Mraky se roz
plynuly a najednou byla vidět nádherná obloha. Během dne 
bylo na obloze vidět Slunce, v noci pak Měsíc a nesčíslně hvězd.

Znám spoustu lidí, kteří mají během zimního období stav 
zvláštní melancholie a někteří i deprese. Chybí jim slunce. Mož
ná i proto pohanské národy tak bouřlivě oslavovaly zimní slu
novrat. Tito lidé věřili, že slunce je jejich Bůh, protože přináší 
teplo a s ním i život.

Astronomové spočítali, že Země má vůči Slunci naprosto do
konalou polohu. Pokud by byla Slunci blíž, bylo by na ní takové 
vedro, že by byl život prakticky nemožný. Pokud by se nacházela 
dál, tak by na ní veškerý život zmrzl.

Jak je možné, že se planeta Země nachází zrovna tam, kde ji 
potřebujeme pro náš život? Je to jen náhoda?

Podle biblické zprávy planetu Zemi i vše ostatní stvořil Bůh. 
Stvořitel dobře věděl, kam má naši planetu „zavěsit“. Pokud 
chceme vidět důkaz Boží dokonalosti, stačí se za jasné noci po
dívat na oblohu. Já přitom vždy cítím úžas a obdiv. A ty?

Bože, děkuji Ti, že Slunce „pálí“ tak akorát. Díky za to, že jsi 
vyměřil přesnou dráhu Zemi, Měsíci, Slunci i všem hvězdám.



Požehnaná příroda

9. ledna

I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létej-
te nad zemí pod nebeskou klenbou!“ … Viděl, že to je dobré. 
A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mo-
řích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jit-
ro, den pátý. Genesis 1‚20–23

Jak by se vám líbila příroda, kdyby v ní kromě člověka nežili 
žádní další živočichové? V řekách a mořích by neplavaly ryby 
a v korunách stromů by nezpívali žádní ptáci. Dokonce byste 
nezaslechli bzučet žádnou včelu nebo mouchu.

Líbí se vám taková představa? Přesto něco takového naše pla
neta zažila. Když Bůh třetí den oblékl naši planetu do nádherné 
zeleně, bylo tu zvláštní ticho. Vše se změnilo další den. Vody se 
hemžily všelijakou „havětí“ a vzduch byl plný létajících živoči
chů, ptáků a také pradávných tvorů, o kterých nám vyprávějí 
už jen fosilie.

Bůh stvořil hmyz, který je důležitý při opylování rostlin a stro
mů. Mnozí lidé tvrdí, že jednotlivé dny stvoření trvaly tisíciletí 
nebo dokonce miliony let. Přežila by to zeleň, kdyby ji neměl 
kdo opylovat? I proto věřím, že kniha Genesis hovoří o skuteč
ných dnech.

Pátý den se poprvé setkáváme s termínem požehnání. Bůh ho 
adresuje všem živočichům, které stvořil. Jako by nám tím chtěl 
naznačit, jak se máme vůči všemu živému chovat. Bůh nemá rád 
jen nás. Miluje vše, co stvořil. Pamatujme na to.

Bože, jak rád poslouchám ptačí štěbetání! I když nejsem rybář, 
líbí se mi řeky plné ryb. Vnímám v tom Tvou moc i požehnání.



Země plná života

10. ledna

I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, 
plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. Bůh uči-
nil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka 
a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1‚24.25

Je šestý den. Během předchozích pěti dnů se na planetě Zemi 
udály radikální změny. Už není pustá, prázdná a utopená ve vodě 
a tmě. V moři se hemží ryby i další vodní živočichové a pevnina 
je krásně zelená.

Je slyšet zpěv ptáků i bzukot hmyzu. Jen ta zelená pevnina je 
zatím osiřelá. To vše se ale šestý den změní. Země je připravená 
k tomu, aby ji zaplnil život.

Bůh tvoří „rozmanité druhy živočichů“. Vypadá to skoro jako 
v zoo. A protože ještě doznívá požehnání, které Stvořitel vyslo
vil předchozí den, tak i pro tyto formy života platí jeho příkaz: 

„Ploďte a množte se!“
Tím ale Boží tvůrčí činnost tento den nekončí. Má ještě jeden 

plán – o chvíli později bude stvořen poslední „tvor“. To pro něj 
Bůh připravuje prostředí vhodné k životu. Podle biblického po
čítání času je pátek a Stvořitel může konečně konstatovat, že je 
vše připraveno. Je tu vše, co bude ke svému životu potřebovat 
tvor, který dostane jméno Adam – člověk.

Až se za pár hodin poprvé rozhlédne kolem sebe, uvidí nád
hernou Zemi, kterou dostane jako dar od svého Stvořitele.

Bože, stvořil jsi to dokonale. I dnes, o tisíce let později, mohu 
v přírodě obdivovat Tvé dílo. Přijmi za to dnes mou poklonu.



Člověk – muž a žena

11. ledna

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší 
podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským 
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 
plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka … jako muže a ženu 
je stvořil. Genesis 1‚26.27

Šestý den pokračuje Bůh ve svém tvůrčím díle. Vše na naší pla
netě už má jasný řád. Obydlený je vzduch, souš i moře. Přesto 
tu stále něco chybí.

Chybí tu bytost, pro kterou to vše Stvořitel vlastně dělá. Tou 
bytostí je člověk. Bůh ho stvoří, až když vše připraví pro jeho 
šťastný a spokojený život. Člověk – koruna stvoření – se má stát 

„obrazem“ Boha.
Je to zvláštní. Člověk určitě není největší ani nejsilnější tvor 

na pevnině. Také ve vodě není jednička a ve vzduchu už nesve
de vůbec nic. Přesto je jediným tvorem na naší planetě, který 
má zjevovat Boží obraz.

V čem se tak liší od ostatních tvorů? Na rozdíl od nich dostává 
zvláštní dar – nemusí se řídit jen instinktem. Bůh mu do vínku 
přidává k instinktu ještě myšlení a emoce. Díky tomu pak může 
od Stvořitele převzít vládu nad celou planetou i vším živým na ní.

Člověk, koruna stvoření, má panovat nad zemí stejně, jako 
Bůh vládne celému vesmíru. Má pečovat o zemi tak, jak by se 
o ni staral její Tvůrce. To je zodpovědný úkol.

Bože, pomoz mi žít tak, aby každý, kdo mne dnes potká, poznal, 
že jsem stvořen k „Tvému obrazu“.



Ploďte a množte se

12. ledna

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požeh-
nal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte 
ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, 
nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

Genesis 1‚27.28

Zastavme se ještě na chvíli u toho, co se stalo šestý den stvoření. 
(Podle dnešního kalendáře by to byl pátek.) Ten den Bůh dokon
čil proces stvoření, protože dal život člověku.

Člověk, to je podle Bible muž a žena. Oba dva. Jsou stvořeni 
jako rovnocenné bytosti. Bible nezná podřadnou roli ženy. Božím 
záměrem je od počátku rovnocenné postavení obou dvou. Pro
to Bůh žehná oběma. Žehná jim jako páru a přeje si, aby jejich 
potomci naplnili zemi.

Boží požehnání je něco, čeho bychom si měli vážit. Bůh si totiž 
přeje, abychom byli šťastní. Udělal vše pro to, abychom mohli žít 
v rodinách, kde si muž váží své ženy a ona má zase vůči němu 
úctu. Pokud bude tento princip dodržen, dočkají se oba stejných 
projevů i od svých potomků. Takový byl Boží plán, když na po
čátku stvořil člověka jako muže a ženu.

Stvořitel si přeje, aby muži přijali své mužství a ženy zase svou 
ženskou přirozenost. Jen tak můžeme dosáhnout toho, že se pak 
v manželství budeme navzájem doplňovat. Díky tomu mezi námi 
postupně vznikne tak úzký vztah, že si budeme připadat, jako 
bychom byli jedním tělem.

Bože, děkuji Ti, že nás učíš rovnosti mezi mužem a ženou. Jsme 
si rovni, přestože se tak lišíme. Nauč nás přijímat sebe i toho 
druhého a získat díky tomu vzájemně se doplňující jednotu.



Rajská strava

13. ledna

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu 
nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. 
To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebes-
kému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, 
dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.

Genesis 1‚29.30

Při čtení biblické zprávy o vzniku života na naší planetě najdeme 
jednu zajímavou zmínku, která se týká stravy. Někoho to možná 
překvapí, ale člověk byl na počátku vegan.

Tahle zpráva nekoresponduje s tím, jak nám počátky „homo 
sapiens“ představovaly učitelky přírodopisu na základní škole. 
Spousta dnešních „dokumentů“ vycházejících z tzv. „evoluční 
teorie“ stále vykresluje člověka jako šelmu živící se syrovým 
masem a krví ulovených zvířat.

Podle knihy Genesis stvořil Bůh člověka i ostatní živé tvory 
jako vegany. Žádné zabíjení, žádné souboje na život a na smrt. 
Jako potrava sloužila semena rostlin a ovoce. To je „rajský jídel
níček“. Pro mnohé lidi hrozná představa, pro jiné důkaz toho, že 
tak musíme jíst i my.

Ráj byl ideálním prostředím. Semena a ovoce dokázaly nasytit 
a dodat vše potřebné. Na změny životních podmínek později Bůh 
reaguje tím, že jídelníček rozšiřuje o zeleninu a trochu později 
i o maso některých zvířat. Původním záměrem ale byla strava 
založená na potravinách rostlinného původu, které by měly být 
základem naší stravy i dnes.

Bože, děkuji, že mám co jíst. Děkuji Ti za rozmanitou a chutnou 
stravu. Uč mne dávat mému tělu vše, co skutečně potřebuje.



Vše bylo velmi dobré

14. ledna

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo 
jitro, den šestý. Genesis 1‚31

Je lepší, když nás chválí druzí, protože samochvála prý smrdí. 
Podle mé dobré kamarádky se občas pochválit musíme, protože 
to za nás nikdo jiný neudělá.

Při čtení dnešního textu jsem si dřív kladl otázku: „Proč se Bůh 
pořád dokola chválí? Není mu to trapné?“ Trvalo mi dlouho, než 
jsem pochopil, že text mluví o něčem úplně jiném.

Stvořitel nepotřebuje samochválu. Nemá potřebu tleskat sám 
sobě. To, co říká, pronáší kvůli nám, protože právě my často 
zpochybňujeme kvalitu jeho práce. Důsledkem toho pak sami 
trpíme mindráky. Přestáváme totiž věřit, že jsme byli stvořeni 
k tomu, abychom byli dobří.

Patřím k lidem, kteří nemají příliš vysoké sebevědomí. Už 
jako dítě jsem měl pocit, že nic neumím a ani v ničem zvlášť 
nevynikám. Snažil jsem se něčeho dosáhnout ve sportu a také 
ve vědomostních soutěžích. Zažil jsem chvíle slávy, ale ty vždy 
rychle odezněly…

Jednoho dne jsem pochopil, že má cena tkví v tom, kdo mne 
stvořil. Podle Bible mám úžasnou hodnotu, protože tím Mistrem 
je Bůh. Řekneli o něčem, že je to velmi dobré, pak tomu tak sku
tečně je. Pro Boha jsem velmi dobrý a nesmírně hodnotný. To 
mne velice těší a pozvedá to i mé sebevědomí.

Bože, děkuji Ti za to, že i člověk vyšel z Tvé tvůrčí dílny jako vel-
mi dobrý. Jako Tvé dílo mám nesmírnou cenu. Dej, ať je to na 
mně znát, ať Ti nedělám ostudu.


