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ÚvoDNí Slovo 
vyDAvAtele

Zdá se, a dnes snad ještě víc než kdy dřív, že čas je tou 
nejcennější veličinou, kterou člověk vlastní. Tak čas-
to se nám ho nedostává! Navzdory tomu jsme vybízeni 
k tomu, abychom se týden co týden zastavili a ve dni 
odpočinku si znovu uvědomili to, co mnohdy pokládáme 
již za samozřejmé – vděčnost za život, krásu stvoření, 
zájem Toho, jenž vše stvořil, o vztah s lidmi i hodnotu 
setkávání při bohoslužbách. 

Seneca řekl, že „čas je půjčka, kterou ani vděčný pří-
jemce nemůže vrátit“. Máme zodpovědnost za to, jak 
moudře s časem naložíme. Přijmout do svého života jed-
no z přikázání Desatera – „Pamatuj na den sobotní…“ – 
je tím nejlepším rozhodnutím, které nás nejen vymaní 
ze stresu z nedostatku času, ale dodá také nový rozměr 
našemu životu a našim vztahům.
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Děkujeme slovenské redakci nakladatelství Advent-  
-Orion Vrútky za poskytnutí jejich textové verze knihy 
M. Finleye When God Said Remember. Převzali jsme od 
nich nejen název knihy, ale i četné redaktorské úpravy, 
z nichž nejvíce si vážíme vložených citací z apoštolské-
ho listu Dies Domini Jana Pavla II., jež zdůrazňují důle-
žitost dne odpočinku a potvrzují autorův výklad histo-
rických proměn tohoto dne.

Vydavatel

o autorovi
Mark A. Finley je zakladatelem křesťanského televizní-
ho pořadu „It Is Written“ a mluvčím křesťanské televi-
ze „Hope Channel“. Je autorem více než 70 knih. Jako 
kazatel a evangelista přednášel ve více než 80 zemích 
světa. Promlouval na velkých evangelizačních kampa-
ních NET přenášených prostřednictvím satelitu do celé-
ho světa. Ale našel si čas i na osobní rozhovory s lidmi, 
kteří potřebovali povzbuzení a duchovní podporu.
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NEž OtOčítE tutO 
stráNku…

Kdy naposled jste měli celý den volno a dokonale si od-
počinuli? Máte každý týden vyhrazený jeden den pro 
svoji rodinu a společenství s věřícími? Nebo se považu-
jete za ateisty, a proto se necítíte být vázáni žádnými 
církevními předpisy a můžete se bez výčitek vyčerpá-
vat, ať je svátek nebo pátek, až do… úplné hospitaliza-
ce?! Sedmidenní týdenní cyklus střídání práce a odpo-
činku je součástí „návodu k použití“ od našeho Kon-
struktéra.

Jste-li věřící, dovolte, abych vám položil několik otá-
zek: Víte, proč světíte právě určitý den v týdnu? Jak pro-
žíváte den, který sám Stvořitel požehnal a posvětil, tedy 
oddělil k odpočinku? Je to pro vás zvyk, stará tradice, 
nebo skutečně požehnaný čas, který vás tak obohacuje, 
že si život bez něj už neumíte představit?

Má v době, kdy narůstá skepticismus, šíří se ateismus 
a ztrácí se důvěra v Bibli, vůbec význam zabývat se tě-
mito otázkami? Potřebujeme ve 21. století ještě nějaký 
den odpočinku?

V této knize se můžete dozvědět i některá nová a pře-
kvapující historická fakta, o kterých se většinou v nábo-
ženských kruzích raději nemluví. Její čtení vás  přivede 
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k zamyšlení nad tím, jaký je váš osobní vztah k Bohu 
a o co všechno jste se ochudili, pokud jste dosud pře-
hlíželi Bohem nabídnuté požehnání.

Kniha Nedoceněný dar je víc než jen souhrn faktů. 
Představuje Boha Stvořitele, kterému velmi záleží na 
jeho dětech a který touží prožívat s každým z nás osob-
ní společenství. Pro všechny unavené, uspěchané a vy-
stresované lidi tohoto století připravil chrám v čase. Je-
žíš Kristus nás zve, abychom do něj vstoupili, když říká: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11,28).
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Kapitola 1

ODpOčiNEk 
prO uspĚChaNé

Stalo se vám někdy, že jste měli hodně práce a málo 
času? Taková situace v nás vyvolává stres a my se ocitá-
me pod tlakem povinností. Realita je však taková, že ať 
se snažíte jakkoli, nikdy nestihnete udělat všechno, co 
máte nebo co chcete. Vždy zůstane nějaký úkol, povin-
nost, nějaká položka, kterou potřebujete „odškrtnout“ 
na svém seznamu nadepsaném NUTNĚ VYŘÍDIT.

Náš život ničí tyranie nezbytných a naléhavých povin-
ností. Jakmile dokončíme jeden úkol, pustíme se do dal-
šího. Někdy se možná sami sebe ptáme: Stojí to vůbec 
za to? Má to, co dělám, nějaký trvalý smysl?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak to všechno spolu 
souvisí? Už mnohokrát se mi stalo, že jsem kvůli věcem, 
které jsem nutně potřeboval udělat, dal stranou to, co 
považuji v životě za nejdůležitější. Nezaplňují váš denní 
program právě tyto naléhavé drobnosti?

Ve zvláštní příloze novin Los Angeles Times jsem ne-
dávno četl zajímavý článek. Redaktorka Arianna Huf-
fingtonová vysvětlovala, jak zvládnout „multitasking“ 
(tento výraz označuje schopnost vykonávat několik úko-
lů současně). Stále častěji se v každodenním osobním 
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životě dostáváme do situace, kdy se snažíme dělat dvě 
nebo tři věci najednou. Čteme poštu a současně si poví-
dáme s dětmi. Bavíme se u večeře a zároveň sledujeme 
televizní noviny. Stahujeme nové e-maily, telefonujeme 
s přítelem a přitom sledujeme, jak si vede náš oblíbený 
sportovní tým. Snídáme v autě cestou do práce, součas-
ně posloucháme rádio a snažíme se dovolat své manžel-
ce nebo manželovi.

Někteří lidé jsou na takovém způsobu života dokon-
ce závislí. Huffingtonová píše: „Někteří moji přátelé do-
kážou fungovat jen v plném nasazení – když řeší něko-
lik problémů současně, když jsou v tom všem až po uši 
a usnou jen s prášky na spaní.“(1) Kromě tohoto šíleného 
tempa mají mnozí stres ze své práce, v důsledku čehož 
jsou na nejlepší cestě k infarktu. Podle studie, kterou 
v roce 1985 uskutečnilo Národní zdravotnické středis-
ko, polovina ze 40 000 oslovených pracujících uvedla, 
že za poslední dva týdny byli vystaveni „průměrnému 
až nadměrnému množství“ stresu. Při jiném průzkumu 
tři čtvrtiny zaměstnanců různých firem uvedly, že jim 
práce způsobuje stres. Množství stresových situací je 
dnes skutečně enormně vysoké. Za jeden rok onemoc-
ní v USA na závažné kardiovaskulární choroby nebo in-
farkt přes 1 200 000 lidí a jejich následkům podlehne 
přes 450 000 pacientů.

Pozn. red.: U nás není situace o nic lepší. Podle 
statistických údajů jsou v Evropské unii právě kar-
diovaskulární choroby nejčastější příčinou smrti. Na 
svědomí mají 40 procent všech úmrtí; na jejich ná-
sledky zemřou každý rok 2 miliony lidí.(2) Na nemoci 
srdce a cév se přitom v Česku umírá nejvíce. Podle 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jde 
ročně o téměř 55 000 lidí, což je 54 procent všech 
úmrtí. Richard Češka z Centra preventivní kardiolo-



K A P I t O L A  1  –  O D P O Č I N E K  P R O  U S P Ě C H A N É 15

gie Vše obecné fakultní nemocnice na pražském Kar-
lově náměstí uvedl, že „úmrtnost na kardiovaskulár-
ní onemocnění je vysoká i proto, že tato onemocně-
ní dlouhou dobu nebolí. První manifestací vysokého 
krevního tlaku může být i náhlá smrt.“(3) Vysoký krev-
ní tlak mají přitom v Česku téměř dva miliony dospě-
lých. Průzkum ukazuje, že až 50 procent naší popu-
lace neví, jaký má krevní tlak, resp. ani neví, jaký má 
být správný tlak v jejich věku.

V České republice na infarkt či mrtvici zemře kaž-
dých devět minut jeden člověk. Jednou z hlavních pří-
čin vysoké úmrtnosti na tyto choroby je emocionální 
stres. Lidé, kteří jsou uspěchaní, nedočkaví, podráž-
dění a ctižádostiví, se snadno stanou obětí infarktu. 
Dr. Ray H. Rosen a Dr. Meyer Friedman definovali 
charakteristické znaky tzv. osobnosti „typu A“. Tako-
vý člověk je hnán svými ambicemi, je posedlý snahou 
stihnout termíny a všechno zvládnout včas. Je velmi 
ctižádostivý, neumí se zastavit, pracuje v neustálém 
stresu. Uvedené studie naznačují, že 90 procent in-
farktů u mužů mladších 60 let postihuje právě lidi 
s osobností „typu A“.

Jiná lékařská zpráva uvádí, že chronická úzkost 
může výrazně zvýšit riziko srdečního infarktu zejména 
u mužů. Dr. Neco Goldberyová z lékařské fakulty v New 
Yorku potvrzuje, že mezi srdcem a myslí je velmi úzký 
vztah. Říká, že lékaři by měli dělat víc než jen předepsat 
lék na snížení hladiny cholesterolu a krevního tlaku. 
Měli by se zaměřit na psychologický aspekt onemocnění 
a proniknout do myšlení pacienta. Dr. Bieng Jium Shen 
z kalifornské univerzity ve studii o stárnutí a zdravém 
srdci uvádí, že lidem, kteří jsou chronicky úzkostní, hro-
zí o 30 až 40 procent vyšší riziko srdečního infarktu než 
těm, kdo žijí klidně a vyrovnaně.
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Jak se vysvobodit z tyranie 
naléhavých povinností
Existuje způsob, jak se vymanit z tyranie naléhavých 
povinností a vrátit důležitým věcem místo, které jim 
v životě patří? Jak se nenechat strhnout stále se zrych-
lujícím životním tempem? Uvědomujete si, jak rychle 
plynou dny, týdny a roky? Jak se zastavit a kde najít od-
počinek pro vyčerpanou duši, mysl a tělo?

Rád bych vám připomněl, že jsme dostali od Boha vy-
nikající řešení. Bůh již od počátku vytvořil v čase určitý 
prostor – symbol věčnosti, do kterého nás zve, abychom 
znovu našli ztracený klid a odpočinek. Takový ostrov kli-
du nacházíme v zahradě Eden hned po stvoření.

Po šesti dnech stvoření Bůh ustanovil den sobotní-
ho odpočinku. V knize Genesis je napsáno: „Tak bylo 
dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitos-
tí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; 
sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dě-
lal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm 
Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil“ 
(Gn 2,1–3; B21). Sedmého dne Bůh stvořil „odpočinek“. 
Den sobotního odpočinku je Božím mezníkem v týden-
ním cyklu. Zastavuje tok nekonečného času. Je to pře-
stávka v běhu našich každodenních všedností a povin-
ností. Umožňuje nám na jeden den uniknout bláznění to-
hoto světa. Tento den byl pro svou výjimečnost oddělen 
od ostatních dnů týdne. Je to čas, kdy můžeme odložit 
všechny ostatní povinnosti a zájmy, které pohlcují náš 
život, a přemýšlet nad nejdůležitějšími vztahy v životě – 
nad naším vztahem s Bohem a našimi nejdražšími. 

Tento oddělený prostor potřebujeme víc než kdyko-
liv předtím. Žijeme v hektickém, agresivním světě a so-
bota nám může pomoci, abychom se jím nenechali po-
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hltit. Rabín David Wolpe výstižně poznamenal, že sou-
časný svět nikdy nešeptá. Zkuste se z nadhledu podívat 
na naše města! Uvidíte, že se podobají hernám, z nichž 
není cesty ven. Z každé strany k nám pronikají naléha-
vé hlasy, otupují nás blikající světelné reklamy a dolé-
há k nám nekonečný proud mediálních obrazů a zpráv. 
Naše přeplněná mysl a uštvané tělo si chtějí odpoči-
nout! Potřebujeme úlevu od neustálého tlaku informací 
a vnitřního neklidu. Teprve ve chvíli, kdy přehodnotíme 
důležitost všech těchto vlivů, najdeme radost v nadča-
sovém a důvěrném vztahu s Bohem.

Sobotní odpočinek má v dějinách náboženství jedineč-
né postavení. V náboženském světě se často setkáváme 
s tím, že některá místa či předměty jsou považovány za 
posvátné. Lidé přisoudili svatost kravám stejně jako kos-
tem světců. Uctívají různé předměty a sochy. 

Z dějin víme o mnoha posvátných místech. Hinduis-
té procestují tisíce kilometrů, aby se vykoupali v po-
svátných vodách řeky Gangy. Muslimové se vydávají na 
dlouhé pouti do svatého města – Mekky. Buddhisté uctí-
vají místo, kde Buddha zažil „osvícení“. Někteří křesťa-
né cestují do Říma nebo do Jeruzaléma, aby okusili „po-
svátnou atmosféru“.

V Bibli nacházíme unikátní myšlenku o svatosti v čase. 
Bůh „…požehnal a posvětil sedmý den…“ (Gn 2,3). Stvo-
řil posvátný chrám v čase, který má jednu výhodu – je 
stejně přístupný všem lidem. V tomto „sedmém dni“ 
nacházíme odpočinek v Bohu. Je to svatý prostor v za-
neprázdněném světě. Je to pozvání od Krále vesmíru 
k tomu, abychom na jeden den zanechali honby za ka-
riérou a materiálním blahobytem a vstoupili do jeho pří-
tomnosti.

V jeho blízkosti budeme oproštěni od tíže naší 
každodenní práce. Pocítíme úlevu od všech  starostí 
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a  ochutnáme kousek nebeského pokoje a radosti. 
Spolu s autorem žalmu můžeme zpívat: „Toto je den, 
který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ 
(Ž 118,24).

Katolický katechismus o sobotním dni říká: „Boží jed-
nání je vzorem pro lidské jednání. Pokud Bůh ‚odpočí-
val‘ sedmý den (Gn 31,17), i člověk má ‚přestat praco-
vat‘ a dopřát i druhým, zejména chudým, aby si ‚od-
dechli‘ (Ex 23,12). Sobota přerušuje každodenní práce 
a umožňuje odpočinek. Je to den protestu proti zotro-
čení prací a kultu peněz.“(4)

Žalmista David to vyjádřil takto: „Stezku života mi 
dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé 
pravici je neskonalé blaho“ (Ž 16,11). Během soboty 
můžeme najít v přítomnosti našeho milujícího Stvořitele 
odpočinek, klid a hodně radosti. Jsme vybízeni k tomu, 
abychom se zastavili v nekonečném spěchu a odpočinu-
li si. Oddělit sobotu znamená dát na první místo to, na 
čem skutečně záleží. Sobota nám připomíná, kdo jsme. 
Týden co týden nás upozorňuje, že nás stvořil Bůh a my 
mu patříme. Zve nás do nového vztahu založeného na 
jistotě a důvěře v Něj.

Spiritualita a zdraví
Sobotní odpočinek obnovuje náš vztah s Bohem a na-
šimi blízkými. Regeneruje také naši mysl a tělo. Bůh 
slíbil: „Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, 
který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěco-
val, zdržuje svou ruku od všeho zla“ (Iz 56,2; B21). Těm, 
kteří si vyhradí čas, aby jej mohli uctívat, Bůh nabízí 
zvláštní požehnání.

Nedávné vědecké studie o vlivu náboženství na zdraví 
potvrzují pravdivost tohoto Božího zaslíbení. Ve výsled-


