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( 14 )První Mojžíšova 1

Počátek

STVOŘITEL A STVOŘENÍ

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
2Země byla pustá a prázdná a nad pro

pastnou tůní byla tma. Ale nad vodami 
vznášel se duch Boží.

TAJEMSTVÍ A DIV STVOŘENÍ

vše Pro člověka
3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 
4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od 
tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval 
nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod 
a odděluj vody od vod!“ 7Učinil klenbu a od
dělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. 
A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. 
Byl večer a bylo jitro, den druhý.

9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod ne
bem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo 
se tak. 10Souš nazval Bůh zemí a nahroma

děné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 
11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zele
ní: by li na mi, které se rozmnožují semeny, 
a ovoc ným stromovím rozmanitého druhu, 
které na zemi ponese plody se semeny!“ 
A stalo se tak. 12Země vydala zeleň: rozma
nité druhy bylin, které se rozmnožují seme
ny, a roz ma nité druhy stromoví, které nese 
plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 
13Byl večer a bylo jitro, den třetí.

14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské 
klen bě, aby oddělovala den od noci! Budou 
na znamení časů, dnů a let. 15Ta světla ať 
jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad 
zemí.“ A stalo se tak. 16Učinil tedy Bůh dvě 
veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve 
dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; uči
nil i hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeskou 
klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla 
ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. 
Viděl, že to je dobré. 19Byl večer a bylo jitro, 
den čtvrtý.
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20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou 
havětí a létavci létejte nad zemí pod nebes
kou klenbou!“ 21I stvořil Bůh veliké netvo
ry a rozmanité druhy všelijakých hbitých 
živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil 
i rozmanité druhy všelijakých okřídlených 
létavců. Viděl, že to je dobré. 22A Bůh jim po
žehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody 
v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na 
zemi.“ 23Byl večer a bylo jitro, den pátý.

24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy 
živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy 
zemské zvěře!“ A stalo se tak. 25Bůh učinil 
rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité 
druhy dobytka a rozmanité druhy všelija
kých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

člověk Pro Boha
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším 
obrazem podle naší podoby. Ať lidé panu
jí nad mořskými rybami a nad nebeským 
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad 
každým plazem plazícím se po zemi.“

 27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 
obrazem,

stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil.

28A Bůh jim požehnal 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.“

29Bůh 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. 30Veškeré zemské zvě
ři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co 
se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem 

za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo 
se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je 
velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Den oDPočInutí

2 Tak byla dokončena nebesa i země se 
všemi svými zástupy. 2Sedmého dne 

dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého 
dne přestal konat veškeré své dílo. 3A Bůh 
požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm 
přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

STVOŘITELOVA PÉČE O ČLOVĚKA

člověk v zahraDě Boží
4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvo
řeny. V den, kdy Hos po din Bůh učinil zemi 
a nebe, 5nebylo na zemi ještě žádné polní křo
visko ani nevzcházela žádná polní bylina, ne
boť Hos po din Bůh nezavlažoval zemi deštěm, 
a nebylo člověka, který by zemi obdělával. 
6Jen záplava vystupovala ze země a napájela 
celý zemský povrch. 7I vytvořil Hos po din Bůh 
člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí 
dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 
8A Hos po din Bůh vysadil zahradu v Edenu na 
východě a postavil tam člověka, kterého vy
tvořil. 9Hos po din Bůh dal vyrůst ze země vše
mu stromoví žádoucímu na pohled, s plody 
dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stro
mu života a stromu poznání dobrého a zlého.

oDPočInutí a SlužBa v zahraDě
10Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahra
du. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní 
toky. 11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká 
celou zemi Chavílu, v níž je zlato, 12a zlato té 
země je skvělé; je tam také vonná pryskyři
ce a kámen karneol. 13Jméno druhé řeky je 
Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. 14Jméno 
třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od 
Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.

15Hos po din Bůh postavil člověka do za
hrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 
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Tomáš Garrigue Masaryk – Hovory s T. G. M.
Jen se znova podívejte do evangelií … Ježíš byl živým příkladem; lásky nekázal 
jen slovy, ale stále ji vykonával, obcoval s chudými a uníženými, vyhledával hříš-
níky a mravně vytříděné, léčil choré, sytil hladové, varoval bohaté … Ukázal, že 
náboženství pravé, pravá zbožnost proniká celým životem, i tím denním, všed-
ním, a proniká jím stále, v každém okamžiku … V evangeliích, v starokřesťan-
ské literatuře vůbec i v tradici se rýsuje bohatá a jednotná osobnost Ježíšova … 
její obsah dává plasticky živý a pěkný obraz počátků a vývoje křesťanství, jeho 
učení, osob i církve, a to, zdá se mi, je věcí hlavní. Jde především o hodnotu toho 
učení a charakter té osobnosti, jíž se to učení přičítá. A to učení a ta osobnost 
jsou jedinečné, ohromné … Evangelia přímo voní realitou.

Náboženství Ježíšovo se jeví v mravnosti a lidskosti, je humanitismem sub 
specie aeternitatis … Požaduju náboženství jako nutné dovršení duchovního 
a kulturního života; tím, že v mravnosti vidím hlavní složku náboženství …

Ježíš sloučil lásku k Bohu s láskou k bližnímu, a to synovství boží a vzájemnou 
lásku božích synů učinil univerzálními; láska k bližnímu platí vůči všem lidem 
a národům. Tím je dovršena víra v jediného Boha: je jen jeden Bůh, Bůh všech 
národů a lidí.

Podstatný obsah dějin našeho národa je náboženské uvědomování. Otec 
národa, Palacký, byl si vědom toho zvláštního národního poslání. Mnoho jsem 
se napřemýšlel o našem náboženském problému. Jsem nadáním a založením 
člověk politický, ne náboženský a dokonce ne teologický, ale náboženství je 
mně hlavní složkou duchovního života a kultury vůbec.
tomáš garrigue masaryk (1850–1937) — československý státník, FilozoF 
a vysokoškolský pedagog, první prezident československé republiky (1918–1935)

Bible v mladé republice
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