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Anotace 
Bakalářská práce „Boží tvůrčí slovo při stvoření a v Prologu evangelia podle Jana“, 

zkoumá, jak se tvořivý aspekt Božího slova/ Slova projevuje ve dvou vybraných 
biblických perikopách: Gn 1,1-2,4a a Jan 1,1-18.  

Zabývá se místy v Písmu svatém, která pojednávají o stvoření, slovu a Slovu Božím. 
Používá přitom jednak jednoduchou aplikaci historicko-kritické analýzy, která pomáhá 
pochopit obsah na základě studia redakce textů. Hlavní prostor je však věnován literární 
analýze, která pomocí detailnějších rozborů pomáhá objevovat vrstevnatost a další 
dimenze zkoumaného textu, a to základním využitím diachronních i synchronních 
metod. Při rozboru se nejedná o hierarchii závažnosti argumentů, spíše je poukázáno na 
možné přístupy k textu. 

Obě perikopy jsou porovnány se záměrem na vzájemný vztah a provázanost Starého 
a Nového zákona. 
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Abstract 
 
Bachelor thesis "The Creative Word of God During the Creation and in the Prologue of 
the Gospel According to John," examines how the creative aspect of God's word / Word 
manifests itself in two selected biblical pericopes, Gn 1.1-2.4a and John 1,1-18. 
It deals with the passages in the Holy Scripture, which deal with the creation, the Word 
and the Word of God. It uses a simple application of historical-critical analysis, which 
helps to understand the content based on the study of texts editing. The main space is 
dedicated to the literary analysis that with help of more detailed analysis helps to 
explore other dimensions of stratification of the explored text. It uses the diachronic and 
synchronic methods. The aim of our analysis is not to build a hierarchy of importance of 
arguments. The author rather wants to show different possible approaches to the text. 
The two pericopes are compared with the intent to point out their interrelationship and 
the interdependence of the Old and New Testaments. 
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Úvod 
 
Tématem práce je tvořivé Boží slovo v knize Genesis a v Prologu evangelia podle 

Jana. Obsahem práce bude základní seznámení s perikopami Gn 1,1-2,4a a Jan 1,1-18     

a  jejich porovnání s úmyslem poukázat na jejich odlišnost a zároveň jednotu a taky     

na bohatství významu, které slovo Boží v sobě ukrývá.  

Práce bude pozůstávat ze tří kapitol, úvodu a závěru. V prvních dvou kapitolách se 

budu zabývat detailnějším rozborem obou perikop, ve třetí poukážu na jejich vzájemný 

vztah.  

Především v prvních dvou kapitolách budu využívat  diachronní postupy historicko-

kritické metody. Větší prostor bude věnován synchronním postupům literární analýzy, 

která může pomoci objevit bohatou vrstevnatost a další dimenze textu i bez předpokladů 

větších historických znalostí. Její nevýhodou však je, že se daným fenoménem zabývá 

izolovaně, co odporuje podstatě Bible, jako souboru různorodých svědectví jediné 

tradice. Protože ne všechno lze pochopit a interpretovat bez znalosti základního 

kontextu, budu využívat rovněž diachronní historicko-kritickou metodu, která pomáhá 

pochopit obsah biblického textu vyjádřený dávnými autory a redaktory a objasnit 

historické procesy jejich vzniku, kontext doby, ve které vznikaly a potřebovaly se 

vyhradit vůči tehdejší mytologii, či později vůči židovskému prostředí. 

Ve třetí kapitole zaměřím pozornost na širokou škálu souvislostí mezi oběma úryvky. 

Nebudu se přitom snažit předkládat je v hierarchii důležitosti (kdo má moc rozhodovat 

o tom, co je důležité - i ten poslední se stává prvním). Spíše chci ukázat různé možné 

přístupy. V této  části chci také poukázat na provázanost židovského Písma svatého 

a Písma křesťanů, ve smyslu o kterém mluví II. Vatikánský koncil. „Bůh, který 

inspiroval knihy obojího Zákona a je jejich původcem, moudře ustanovil, aby byl Nový 

zákon skrytě přítomen ve Starém a Starý, aby byl zjevný v Novém.“1  

Vybrala jsem si téma, které se zaměřuje na výklad Božího slova, a mimo jiné mne 

k tomu vedla i současná situace Katolické církve, která na začátku 21. století stojí před 

nelehkým úkolem. Musí neustále usilovat o intenzivní a plodný kontakt s rychle se 

proměňující společností. Aggiornamento II. Vatikánského koncilu a úkol otevřít se 

světu zaznívá již půl století a zůstává i nadále živým odkazem.  

                                                 
1  Dei Verbum 16. Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dokumenty II. Vatikánského koncilu. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, s.118 
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Papež  Jan XXIII. ve svém úvodním koncilním projevu vyjádřil naději, že 

„přiměřeným ‚aggiornamentem’ a prozíravou organizací vzájemné spolupráce církev 

dosáhne toho, že jednotlivci, rodiny i národy budou dbát nebeských věcí s větší 

pozorností“.2 Jak ale porozumět těmto „věcem nebeským“ v kontextu současného světa 

– jak máme vnímat Boží slovo zjevené v dávné minulosti tehdejším jazykem, navíc 

v tehdejších lidských zkušenostech, tak vzdálených dnešním? A co samo Boží slovo 

vlastně je?   

Když se zaměříme na současnou českou populaci, zjistíme, že většina lidí má chabé 

vědomosti o křesťanství a téměř žádnou osobní zkušenost s duchovním životem. 

Informace o církvi a jejím učení se k nim dostávají často zkreslené, vytržené z kontextu. 

Od takto nepoučených lidí lze často slyšet ostré názory na to, co církev hlásá. 

Nedokážou vést rozumný klidný dialog, zesměšňují a bagatelizují křesťanské hodnoty. 

Jiní církev odmítají, protože ji nedůvěřují, ale přitom sami opravdově hledají Boha, 

někdy i v jiných náboženstvích.  Plán spásy se ale vztahuje na každého člověka, není 

daleko ani od těch, kteří s upřímným srdcem hledají neznámého Boha v mlhavých 

stopách a obrazech, a snaží se plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svého svědomí.3   

Je dobře pomoci lidem, kteří jsou součástí církve, i těm, kteří se nacházejí mimo vidět 

pravou podstatu církve, její učení a poslání. Je to otázka, která se na první pohled týká 

jen pastorální teologie. Ale církev ve svém učení vychází s Písma, Tradice a Magistéria 

– tyto tři sloupy církve jsou zárukou správného předávání tajemství Písma. K pochopení 

přispívá, když o těchto tajemstvích uvažujeme. Jeden z pohledů nabízí biblistika.  

 

V práci se vracím na samý počátek lidských dějin, kdy zaznívá první slovo Boží, kdy 

Slovo vstupuje do lidských dějin. Bůh se stal člověkem a člověku se otevírá cesta          

k pochopení, co je Bůh, co je to Boží slovo a o toto pochopení musíme stále znovu 

pečovat a nést jej generacemi dál. K tomu bych ráda přispěla touto prací.  

 

Ve vybraných perikopách se vyskytuje slovo Bůh, Otec, Syn. Jen jednou je zmíněn 

Boží Duch – na začátku knihy Genesis se vznášel nad vodami. Byl to stav počátku, 

který připomíná momentální stav této práce. Ať ani toto dílo neponechá v osamocení    

a vdechne mu dobrý život, jak to již učinil mnohokrát!  
                                                 
2  Schoof, T.: Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí. Vývoj moderní katolické teologie, Vyšehrad, 

Praha 2004, s. 379. 
3  Srov. Lumen Gentium 16. Věroučná konstituce o církvi. Dokumenty II. Vatikánského koncilu. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, s. 52. 
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1 Boží tvůrčí slovo při stvoření v knize Genesis 1,1-2,4a  
 

1.1 Historický úvod 

 
1.1.1 Původ knihy Genesis 
 
Bible je starobylým textem vzdáleným od nás nejen časově, ale také kulturně. 

Zpracovává nejstarší předávané náboženské tradice Izraele a sousedních blízko-

východních národů o nejstarších dějinách lidstva, ještě před samotným vznikem Izraele. 

Její autoři byli v mnohém inspirováni staršími texty či vyprávěními, které existovaly     

v tehdejším kulturním prostředí.4 Zároveň se však vůči nim vyhraňovali například tím, 

že je zbavovali mytologických prvků a odmítali jejich polyteismus. 

 

1.1.2 Autorství 
 
Kniha Gn, podobně jako většina knih Starého zákona vznikala během dlouhého 

procesu předávání z generace na generaci. Bůh mluvil nejdříve k praotcům, 

k Mojžíšovi, prorokům a ostatním vyvoleným, kteří Boží slovo předávali dál ústně         

i písemně.5.Izraelští učitelé takto přijaté Boží slovo dále modlitbou promýšleli, 

vysvětlovali a rozšiřovali. Označení prvních knih Starého zákona jako pět knih 

Mojžíšových, může budit dojem, že jediným autorem biblické zprávy o stvoření je 

Mojžíš,6 kterému takřka shodně připisuje autorství i raně židovská a křesťanská tradice.  

Z Mojžíšovy doby však pochází jen nepatrný ústní nebo písemný základ.7 I když Mojžíš 

není označen za autora většiny Tóry, její text dosvědčuje, že byl příjemcem zjevení       

a svědkem spasitelných činů.8 To, co izraelským teologickým myšlením 

vykrystalizovalo, nejsou jen lidské výsledky a úvahy. Lidské dotazování po původu 

světa  bylo řízeno Duchem Božím a stále hlouběji uváděno do Božích myšlenek            

                                                 
4  Biblické vyprávění o stvoření světa obsahuje podobné motivy jako babylonské mýty  (např. 

Enúma eliš, který popisuje vznik světa, mýtus o Atrachasísovi popisuje stvoření člověka), sumerský Epos 
o Gilgamešovi (potopa světa), legenda o arkadském králi Sargonovi (příběh o narození Mojžíše) ad. 

5  „I když někdy autoři SZ čerpali z lidových vyprávění (což lze zcela připustit), nesmí se přece 
nikdy zapomínat, že to činili za přispění Božího vnuknutí, které je při výběru těchto dokumentů chránilo 
před každým omylem. In: Papež Pius XII, encyklika Humani genesis z 12. srpna 1950. 

6  Žil asi ve 13. stol.př.Kr. 
7 Mojžíš mohl použít při skládání svého díla za inspirace Ducha svatého dokumentů, které již 

existovaly, nebo ústního podání. Tím bylo opuštěno výlučné autorství Mojžíšovo, příp. možnost 
pomojžíšských přídavků. Mojžíšský základ byl postupně v dalších staletích rozšířen a teologicky 
prohlouben. In: Srov. List Biblické komise z 27.6.1906. 

8  Srov.: DILLARD, Raymond, B. Úvod do Starého zákona. Návrat domů, Praha 2003, s.33. 
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o původu a smyslu stvoření.9 Kněžský redaktor10 vytvořil oslavný hymnus, který 

ukazuje Boha jako jedinou příčinu stvoření vesmíru a lidstva. 

 

1.2 Exegeze Gn 1,1-2,4a 

 
1.2.1 Vymezení textové jednotky, širší kontext 
 

Perikopa z knihy Genesis 1,1-2,4a stojí na samém počátku Písma svatého. Genesis11 

je první z pěti knih Starého zákona v židovské tradici označované jako Tóra, Mojžíšova 

Tóra, Pentateuch.12  

Padesát kapitol této knihy lze z hlediska obsahu a stylu rozdělit na dvě hlavní části.13 

Prvních jedenáct kapitol je považovaných za teologický výklad univerzální prehistorie 

světa,14 druhou část tvoří dějiny patriarchů.15   

 

1.2.2 Bezprostřední kontext, prameny a literární druh 
 
Gn 1,1-2,4a (někteří autoři uvádí 1,1-2,3, přičemž 2,4a je nadpis k následujícímu),16 

představuje redakční úvod nejen do knihy Genesis, ale i celé křesťanské a zároveň 

                                                 
9 „Fundamentalistická četba vychází z principu, že Bibli, jakožto inspirované Boží slovo prosté 

jakéhokoli omylu, je třeba číst a vykládat doslovně ve všech detailech (…) vylučuje veškerou snahu o 
pochopení Bible respektující její historický růst a vývoj.“ In: Výklad bible v církvi. Papežská biblická 
komise, Zvon 1996. s.50. 

10  Stvořitel je v Gn 1 označován jménem Elohím - toto označení náleží do kněžského proudu, 
k tradici (P). Je nejmladším pramenem (vznikl v babylonském exilu 6.-5. stol. př. Kristem). Typické je 
mnoho opakujících se prvků, teologický, suchý schématický styl. 

11  Hebrejské názvy knih jsou utvořen z z prvního slova textu, řecké a následně i latinské překlady 
označují obsah. Podle toho je první kniha Mojžíšova v řecké a latinské Bibli nazvaná Genesis, řec. 
Γενεςις (Počátek),  pojednává o počátku světa, lidstva a izraelského národa, zatímco v hebrejštině je její 
název odvozen od prvního slova  ּבְֵראׁשִית - berešít (na počátku). 

12  Termín Tóra znamená zákon, ale také směrnice, která pomáhá člověku k moudré orientaci 
životem; řecký termín Pentateuch znamená doslova pět pouzder, pět knih, hebrejská Tóra však je 
jednosvitková. Hebrejské názvy knih vycházejí z jejich počátečních slov; řecké resp. latinské z jejich 
obsahu. In: VĚTROVEC PAVEL. Starý zákon. Subsidia pro kombinované studium, Mariánské Lázně 2001, 
nepublikovaná skripta pro potřeby studentů, s.17. 

13  „Biblické dějiny jsou něco jiného než dějiny v moderním evropském smyslu. V biblickém 
dějepisectví nejde vůbec o to, aby se sdělovaly historické záznamy a informace. (…) Kdo hledá v Písmu 
svatém materiály fyziky, chemie, biologie atd., bude zklamán; neboť bible není učebnice profánních věd.“ 
In: LÄPPLE, Alfred. Úvod do Starého zákona. Česká katolická charita, Praha 1972, s.21. 

14   Prvních jedenáct kapitol, (1,1-11,32) Začínají stvořením světa a člověka, jeho vztahem k Bohu 
a pokračují až po zmatení řeči a rozehnání lidu Babylonu. 

15  Dějiny patriarchů (12,1-50,26) ještě můžeme rozdělit na dějiny praotců (Gn 12-36)                     
a Jákobových synů (Gn 37-50). 

16  Gn 2,1-4a patří věcně i formálně k první kapitole. Církevní tradice ji ale přiřadila ke kapitole 
druhé. První kapitola tak končí šestým dnem, jehož vrcholem je stvoření člověka. Zvýrazněný je tak 
sedmý den, který je nejen cílem, ale i novým počátkem stvořeného díla, zvláště lidského života. Bůh 
v sedmém dni přestal konat své stvořitelské dílo a vytvořil předpoklady proto, aby člověk v prvním dni 
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hebrejské bible. Perikopa není typickým vyprávěním, ale ani poetickou kompozicí, 

kterými se obvykle podávaly mimobiblické zprávy o stvoření světa.  Dílo stvoření je 

zasazeno do šestidenního rámce, se sedmým dnem odpočinku. Vše je jakoby klidnou, 

radostnou hrou Stvořitele, který vyjadřuje spokojenost nad tím, co bylo vykonáno.  

„Výsledkem je kosmogonický hymnus na stvoření, který je ve svém myšlenkovém 

provedení teologickým výkonem nejvyššího řádu.“17 Hymnus je podán ve vznešené 

próze, která využívá poetické prvky. Svým stylem odkazuje na žalmické hymnické 

kompozice o stvoření (Žl 8).18 

 

Na tuto perikopu navazuje narativní část (Gn 2,4b-50,26),19 která pochází z jiné 

teologické tradice.20  Gn 2,4 začíná slovným spojením ֵאּלֶה תֹוְלדֹות  „'elleh tóledót“         

(v překladu – toto jsou generace, historie, zpráva, zrozené…), které se v knize Genesis 

vyskytuje ještě na dalších deseti místech.21 Tóledód tak logicky člení celou knihu 

Genesis do deseti oddílů a zároveň ji dává jednotu, která jde napříč prameny.22    

 

1.3 Struktura textu Gn 1,1-2,4a 

 
1.3.1 Čas, místo a osoby 
 

V perikopě vystupuje transcendentní אֱֹלִהים (elohím) Bůh Stvořitel a veškerá 

stvoření, které Bůh postupně ustanovuje. Děj probíhá na nebi a zemi v rámci sedmi 

dnů.23 Pro prvních šest dnů je typická velká aktivita, v sedmý den, který je vy-

vrcholením celé stvořitelské činnosti, horečná činnost ustává. Tento den je zastavením, 
                                                                                                                                               

svého života odpočíval v blízkém kontaktu se svým Stvořitelem. In: Srov. BIČ, Miloš. Starý zákon, 
překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, Praha 1968, s. 27.   

17 Srov.: MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 175. 

18  Srov.: Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 
kniha Trnava 2008, s. 84. 
19   Je to vyprávění o Stvořitelově péči o člověka (vyprávění o ráji), vzpouře člověka proti Stvořiteli 

(touha člověka po bohorovnosti), soudem nad porušeným stvořením (potopa, smlouva s Noem),               
o milostivém vyvolení Abrama a jeho potomků, o zaslíbeních daným praotcům. 

20  Dobou vzniku je Gn 2 starší než Gn 1; Podkladem je historicky starší pramen Jahvista (okolo    

r. 900 př. Kristem). Stvořitel je označován tetragramem ְיהָוה (JHWH) Hospodin, nese zdvojené 

jméno ֱאלִֹהים ְיהָוה   Hospodin Bůh (Elohím Adonaj).   
21  Jejich výskyt je pravděpodobně výsledkem redakčního zásahu kněžského redaktora, který chtěl 

text přehledně uspořádat. 
22  Srov. DILLARD, Raymond, B. Úvod do Starého zákona. Návrat domů, Praha 2003. s, 42. 
23  Týdenní rytmus lidské činnosti  je obdobou stvořitelské činnosti Boha samého a podle kněžské 

teologie je tak božským ustanovením ze všeobecnou platností (Ex 20,9nn; 31,17). Srov.: DUPLACY, Jean 
a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 1981. s. 526.  
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zamyšlením, společenstvím člověka s Bohem. Schéma jednotlivých dnů je podobné. 

Bůh řekne, stane se tak, pojmenovává stvořené, vidí, že je to dobré.24 Dny jsou oddělené 

rytmicky ustálenou větou ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ֹבֶקר, יֹום s připojením číslovky určující den 

stvoření. Od čtvrtého do šestého dne Bůh uděluje tomu, co stvořil, specifické příkazy - 

světla mají svítit (v.15), vládnout (v.18); živočichové mají za úkol plodit, množit se, 

naplňovat vody a zemi (v.22); země vydávat různé rozmanité druhy živočichů (v.24); 

lidé mají plodit, množit se a naplňovat zemi, podmaňovat a panovat zemi a všemu 

živočichům (v.28). Sedmý den Bůh nic nepřikazuje. Člověk byl stvořen k obrazu 

Božímu (v.27), je mu nejbližším stvořením, a tak v tento den může následovat a dělat 

to, co dělá Bůh (Gn 2,3) – přestat s činností, odpočívat, být s Bohem, prociťovat 

Stvořitelovou přítomnost.25  

 
 
1.3.2 Bůh tvoří slovem 
 
Tvořivé slovo Boží zaznívá v sedmi ustálených větách - formulích, které dávají 

perikopě typický rytmus.26  

Desetkrát je uveden text  přikazující formulí  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים (řekl Bůh)27. 

Osmkrát zazní formule příkazu יְ ִהי (ať je, buď),28 která vyjadřuje konkrétní přání 

anebo příkaz, na základě kterého vzniká nová realita.  

Sedmkrát se objeví formule splnění ַויְ ִהי (a stalo se tak),29 kdy všechno nastává podle 

vyřčeného slova.  

Dále jsou sedmkrát použity následující čtyři formule:  

Formule opisné (Bůh stvořil, oddělil, učinil, řekl).30  

Formule pojmenování, resp. požehnání (více výrazů tohoto významu).31  

                                                 
24  Položen je důraz na konstatování, že všechno stvořené Bůh prohlásil za dobré. V době napsání 

Genesis to bylo závažné vyjádření, protože stvoření v té době se považovalo za nedobré – hříšné              
a nespravedlivé. Adresát si měl uvědomit, že hříšnost současného světa není zaviněná Božím jednáním, 
ale chováním jeho stvoření. In: Srov. DILLARD, Raymond, B. Úvod do Starého zákona. Návrat domů, 
Praha 2003. s. 45. 

25  Podle kněžské tradice napodobuje lidský odpočinek Boha. Odpočinkem člověk ukazuje, že je 
Božím obrazem, že je svobodným a přímo synem Božím. Pravý odpočinek není v zastavení činnosti, ale 
v jejím naplnění před Bohem.“ In: Srov. DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – 
Křesťanská akademie, Řím 51981. s. 292n. 

26  Srov. Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 
kniha Trnava 2008. s. 84. 

27  Vv. 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29. 
28  Vv. 3.6.9.11.14.20.24.26. 
29  Vv. 1.3.7.9.11.15.24.30. 
30  Vv. 4.7.16.20.21.25.27. 
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Formule schválení ַוּיְַרא ֱאֹלִהים, ּכִי-טֹוב (a Bůh viděl, že všechno je dobré).32 

Formule počítání dne  ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ֹבֶקר, יֹום ֶאָחד. (byl večer a bylo ráno, den…)33  יֹום

 .34 která udává pořadí dne,(den jeden) ֶאָחד

Opakováním formulí se témata vyskytují znovu, lze sledovat kompoziční 

paralelismus mezi první sekcí zprávy (1.-3. den) a druhou sekcí (4.-6. den).   

 

Následující dvě textové struktury přinášejí dva různé pohledy na perikopu. První je 

mým pokusem zaměřit pozornost v textu na vztah Boha a člověka, výraznější roli v ní 

hraje taky světlo.35 Druhá struktura vychází z přístupu A. Läppleho a sleduje paralelní 

prvky, které se v textu objevují.  

 

1.4 Koncentrická struktura 

V sedmidenním schématu příběhu zaujímá klíčové místo první, čtvrtý a sedmý den. 

Tyto dny tvoří vertikální osu perikopy. Dílo stvoření by se dalo graficky znázornit 

vertikální osou, která vychází od Boha k člověku. Výchozí skutečnosti je stvoření nebe 

a země (v. 1). Nebe je místem patřícím Bohu, země je pro člověka.36 Navazují na ně dvě 

dvojice dnů, kdy se stvořitelské dílo koná na zemi.   

1. den, vv. (1) 3-5, prvním stvořením je světlo 

 2. den, vv. 6-8 

  3. den, vv. 9-13 

                           4. den, vv. 14-19, nebeská tělesa, které oddělují den od noci 

                       5. den, vv. 20-23 

      6. den, vv. 24-31 

7. den, Gn 2,1-3 (4a) 

Prvnímu dnu předchází konstatování o stvoření nebe a zemi a o jejím stavu na 

počátku (1n). Je to začátek pomyslné osy, která směřuje od Stvořitele k zemi a k člo-

věku. Bůh promluví a na to navazuje první stvořitelské dílo – vyděluje se světlo. Další 

dva dny se tato vertikální osa příběhu protíná s horizontálou stvořitelského díla na zemi 

                                                                                                                                               
31  Vv. 5.5.8.10.10.22.28. 
32  Vv. 4.10.12.18.21.25.31. 
33  Vv. 5.8.13.19.23.31.; Gn. 2,2. 
34  Jeden - první: Všechny dny, kromě prvního, jsou v hebrejštině uvedené řadovou číslovkou. 

Číslovka 'echad (jeden) evokovala židovskému čtenáři jediného Boha. Rovněž zvýrazňuje to,                 
že před prvním dnem nebylo nic a je to tedy „jeden“ den, a až po něm se řadí další. 

35  Vycházím z vlastní útržkovité poznámky na přednášce. 
36  Žl 115,16. 
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- klenba uprostřed vod oddělí nebe od země, moře od souše a země bude pokryta 

rostlinstvem.  

První tři dny Bůh vytváří (odděluje) prostředí pro život – světlo, nebe, souš, moře, 

rostliny. 

Čtvrtý den je mezníkem – pozornost ze země se vrací zpět na nebeskou klenbu a na 

další stvořitelské dílo. Je jím znovu světlo - nyní jsou to nebeská světla, která při svém 

stvoření dostávají úkol - mají osvětlovat zemi a sloužit tak živému tvorstvu.37 Čtvrtý 

den je středem sedmidenního stvořitelského týdne. Jeho středovou pozici zvýrazňuje 

zvukově-gramatický prvek, kterým je vázaná předložka ל (umožňuje dva možné 

překlady - předložka „na“ anebo spojka „aby“). Je spojujícím prvkem celého dne           

a zároveň nepřímo odkazuje na časový vrchol celé zprávy, kterým je sedmý den – 

sobota.38   

Následuje dvojice pátého a šestého dne, kdy se stvořitelské dílo opět odehrává          

v prostoru pod nebeskou klenbou – zabydluje se ptáky, mořskými a suchozemskými 

zvířaty a člověkem, který je pokládán za cíl viditelného stvoření.  

Sedmý den tvoří konec této vertikální osy. Bůh ukončil své dílo.  

Tato struktura poukazuje na vztah Boha a stvoření. Na Boží zavolání nabývají 

jsoucna svoji existenci. Posledním dílem je člověk, který  je obrazem Božím (v 26)       

a podle tohoto obrazu může dále žít. Člověk však není vrcholem stvoření. Vrcholem je 

podle kněžské tradice ׁשַָבת (sobota), nábožensky motivovaná nečinnost,39 do něhož 

musí člověk vstoupit, když chce následovat Boží obraz.40 V této „nečinnosti,“ v blízkém 

kontaktu s Bohem může pochopit smysl, poslání a cíl všech věcí a všeho tvorstva.41  

                                                 
37  Budou sloužit lidem pro rozměření času, dní a let, ale zároveň lidem nebudou podléhat. Jejich 

názvy jsou úmyslně vynechány, aby nebyly zbožštěné jako u sousedních národů. Měsíc, slunce            a 
hvězdy budou rozměřovat čas, dny a léta (v.14). Kosmický čas (střídaní dne a noci) se mění v čas 
liturgický. Nebeské tělesa „…konají bohoslužbu a uctívají svým poslušným během Hospodina. Jsou tu 
proto, aby sloužily tomu, co se bude konat v stánku nebo v chrámu (…) aby kvalifikovaly tento vesmír 
nebo všechno stvoření jako Hospodinův chrám.“ In: HELLER, Jan. Hlubinné vrty. Rozhovory biblických 
statí a pojmů. Kalich, Praha 2008.  

38  Srov.: Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 
kniha Trnava 2008, s. 86. 
39  Nečinnost: zde znamená přestat, přerušit dílo a v daném kontextu je to synonymum k slovesu 

dokončil, dovedl k cíli. Obě mohou být překladem hebrejského š-b-t, z něhož je odvozen výraz ׁשַָבת 
(sobota). Srov.:  BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 
Praha 1968. 
40  Srov.: DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 
1981. s. 458. 
41  Srov.: BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 
Praha 1968. s. 28. 
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Ukázkou koncentrické struktury,42 která využívá časté opakování typické               

pro hebrejskou prózu, je část vv.14-18  

A, 14a (oddělování dne a noci) 

 B, 14b (znamení pro svátky, dni a roky) 

  C, 15 (osvětlování země) 

   Bůh učinil dvě veliká světla 

   D, 16a (aby vládlo dni) 

   D´, 16b (aby vládlo noci) 

  C´, 17 (aby osvětlovala zemi) 

 B´, 18a (vládla dni a noci) 

     A´, 18b (aby oddělovala světlo od tmy) 

 

1.5 Paralelní struktura 

 
Jiný pohled na perikopu umožňuje paralelní struktura,43 která si všímá sedmi 

výrazných úseků shodných s kalendáriem jednoho týdne. Úseky vyznačují její hlavní 

dějové momenty. Boží stvořitelské dílo šesti dní44 rozčleňují do dvou skupin. Jednotlivé 

dny těchto dvou skupin mají mezi sebou vnitřní vztah - „dílu oddělování“ v prvních 

třech dnech odpovídá „dílo výzdoby“ další tři dny. V prvních třech dnech Bůh „dává 

formu“ stvoření (stvoření je utvářeno, odděluje se). V následujících třech dnech 

stvořené dílo „osídluje“, vyzdobuje.  

Sedmý den se vymyká z rámce předchozích šesti dnů. Bůh přestal konat veškeré své 

stvořitelské dílo, den je oddělený. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Srov.: Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 

kniha Trnava 2008. s. 66. 
43  Srov.: LÄPPLE, Alfred. Úvod do Starého zákona. Česká katolická charita, Praha 1972. s. 29. 
44  Zpráva o stvoření v šesti dnech je sestavena podle určité teologické koncepce, nechce být 

vědeckou či nevědeckou informací o časovém úseku šesti dnů po 24 hodinách. In: Srov. Srov. BIČ, Miloš. 
Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, Praha 1968. s. 21. 
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Jasná linie struktury příběhu je patrná v následujícím schématu. 

STVOŘITELSKÉ DÍLO BOŽÍ
Dílo oddělování 
    Země je utvářená 

Dílo výzdoby 
     Pustá země je osídlována 

A.  (1n), 3-5 
1. den 
Stvoření světa (světlo a tma, den a noc)  
 

A’.  14-19 
4. den 
Členění světla na dvě veliká světla 

(slunce, měsíc) a hvězdy 
B.  6-8 
2. den 
Oddělení vrchních a spodních vod,

(klenba - obloha, oddělení vod) 

B’.  20-23 
5. den  
Stvoření vodních zvířat a ptactva 
 

C.  9-13 
3. den  
Oddělení vod (moře) od suše (země),

zazelenění (vegetace) 
 
 

C’.  24-31 
6. den  
Oživení země suchozemskými zvířaty a 

člověkem (muž a žena) 
 

 
Požehnání a odpočinutí 

 
7. den, Gn 2,1- 3(4a) 
Dílo je dokončeno (požehnání a odpočinutí) 
 
 

 

1.5.1 Rozbor veršů 
 

A - A’ (1-5) - (14-19) 

A (1n, 3-5), první den 

 Prvnímu dni předcházejí dva úvodní verše (1n), které poukazují na Boží stvořitelský 

čin. To, co bylo před ním, zůstane pro člověka nepostižitelné.45 Z tohoto počátku 

vychází zvěst o stvoření. Jeho protějškem je závěr Gn 2,4a. 

Bůh tvoří slovem,46prvními slovy tvoří v první den nehybné světlo. Každý další den 

je novým stvořitelským činem Božím. Šest stvořitelských dnů odděluje formule počítání 

                                                 
45  Srov.: Ž 90,2.102,26; Př 8,22; J 1,1-3; Žd 1,10. 
46  Ž 33,6. 
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dne.47 U židů den začíná večerem, ale nekončí jitrem – jitro je zde důkazem,                

že před stvořitelským činem Božím noc a tma ustupuje.48  

Bůh dále tvoří oddělováním, rozlišováním, pojmenováváním. Odděluje světlo od tmy 

a tak začínají být dvě odlišné věci, které označuje jménem. Existují tak hned                

od počátku, stvořené v souladu, ale každá rozdělená podle svého druhu.49 Oddělení 

umožňuje poznání - odlišnost a střídání umožňuje rozeznat a poznat světlo a tmu, den      

a noc, ráno a večer.50 Poznání je stvořená inteligence. 

A’ (14-19), čtvrtý den 

Čtvrtý den odkazuje na první den stvoření, kdy se členilo světlo. Stvoření světla 

prvního dne jako oblasti, v níž bude přebývat Bůh, odpovídá stvoření nebeských světel, 

které budou určovat život člověka na zemi. 

 Pohyblivá nebeská světla, která zazáří ve čtvrtý den na nehybné obloze, jsou         

pro biblického autora výzdobou kovové polokoule, jež se klene nad zemí. Nevnímal noc 

a den jako členění světla, ale jako rozdělení času.51 Světla nejsou pojmenována a to je 

staví do polohy odmytologizování zprávy o stvoření.52 Jsou pověřena vladařstvím      

nad dnem a nocí, zajišťují pravidelnost a pevný řád. Vládnutí je zavazuje službou svítit 

na všechno stvořené a sloužit mu. Je to projevem péče Stvořitele k člověku. 53  

 
 

 

 

 

                                                 
47  Pojem יֹום vyjadřuje 24 hodinovou periodu. Není užitečné vysvětlovat vědecké teorie o vzniku 

světa a biblické zjevení pomocí tohoto časového ohraničení. Tisíc let je v Božích očích jako jeden den     
a noc (Žl 90,4). Autor ho použil jako analogii k lepšímu pochopení čtenáře. Srov.: Komentáre k Starému 
zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 2008, s. 64. 

48  Srov.: BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 
Praha 1968, s. 21. 

49  Stvoření světla tmu neruší; tma se bude ustavičně vracet a zahalovat Boží dílo temnotou, ale 
zároveň bude ustupovat i před tím nejmenším světýlkem. In: srov. BIČ, Miloš. Svíce nohám mým. Hrst 
podnětů k zamyšlením nad Starým zákonem. Evangelická církev metodistická, Praha 1992, s. 22. 

50  Srov.: CHIOLERIO, Marco. Blaze tomu, kdo slyší tato slova. Paulínky, Praha 1997, s.51. 
51  Čas je Boží řád, Bůh netvoří mimo čas a ani jeho stvoření nebude žít v nadhvězdné říši bájí       

a legend. In: Srov. BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 
Praha 1968, s. 20. 

52  Rozdílný pohled: svět kolem Izraele prokazoval nebeským tělesům pocty až božské, uctíval 
slunce, měsíc a hvězdy jako božstva. Geocentrický obraz světa: země je plochá deska spočívající na 
sloupech země. Obtéká ji ji spodní vody. Pod zemí je podsvětí a nad zemskou deskou se jako klenba 
prostírá pevná klenba - obloha s pevnými svítilny, které vládnou dni a noci. In: Srov. LÄPPLE, Alfred. 
Úvod do Starého zákona. Česká katolická charita, Praha 1972, s. 29. 

53   Srov.: BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 
Praha 1968, s. 20. 
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B - B’ (6-8) – (20-23) 

B – (6-8), druhý den 

Druhého dne byly vody rozpolceny klenbou (oblohou), kterou Bůh pojmenoval 

nebem.54 Dílem oddělování tak vznikl nový prostor - obloha, která byla pro orientálního 

člověka naprosto nepřístupná. V biblickém pojetí je obloha viditelným znamením Boží 

moci, místem neviditelné mocné ochrany, kde přebývá Bůh. Klenba byla vyklenuta 

uprostřed vod. Dílem oddělování vody dostávají řád,55 jejich rozdělení pod klenbu a nad 

klenbu bude pro člověka požehnáním.  V prostoru pod klenbou bude místo pro člověka, 

oblast nad ní zůstane pro něj uzavřena. Další stvořitelské dílo se bude soustřeďovat      

na zemi. 

 

B’ (20-23), pátý den 

Pátý den se začne pohyblivým stvořením zaplňovat nehybný prostor, který byl 

stvořen druhého dne. Objevuje se život v oblastech člověku nejvzdálenějších. Jde          

o oblasti, které mu nebudou domovem, ale jsou vhodné pro rozmanité vodné a okřídlené 

živočichy. 

 

C - C’  (9-13) – (24-31) 

C  (9-13), třetí den 

Od třetího dne (od v 9) se stvořitelské činy zaměřuji na dílo naplňování na zemi.      

O nebi se dále nebude mluvit – je to místo určené Bohu. Bůh stvořil zemi, která je 

nehybná, pustá a prázdná. Poetický jazyk využívá slovní zvukomalební hříčku  ֹּתהּו ָוֹבהו 

tóhû a bóhû  – obrazy vystihující předchozí chaos, svým negativním charakterem 

připravují pojem stvoření z ničeho. Vyjadřují pustou a prázdnou zemi bez života, která 

se sama od sebe nemůže vyvinout.56 Bůh tuto poušť začne osídlovat, vyzdobovat 

vegetací, kterou svým slovem povolává v život na zemi ve třetí den.  

 

C’ (24-31), šestý den 

Zaplňování země rozmanitými suchozemskými zvířaty a člověkem – mužem             

a ženou. Nehybný prostor je oživován pohyblivým stvořením. Mezi třetím a šestým 

                                                 
     54  Iz 40,22.44,24; Jr 10,10-12.51,15n; Ž 104,2 – obloha je zde všude označena výrazem nebesa. 

55  Řád: Bůh tvoří, dává řád a poslání svému stvoření. Srov. BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad 

s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, Praha 1968, s. 23. 
56  Srov.: Starý Zákon. Genesis. Překlad s výkladem. Kalich Praha 1968, s. 17. 
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dnem je paralelismus nejzřetelnější. V obou dnech vznikají vždy dvě dvojice 

stvořitelská díla (země a rostliny – zvířata a lidé), dvakrát zazní oznámení Božího 

příkazu ve třetí den a čtyřikrát ve čtvrtý den.  

V šestý den vrcholí stvořitelské dílo stvořením člověka. Je stvořený k Božímu 

obrazu, aby se Bohu podobal. Tím se vylučuje rovnost mezi Bohem a člověkem. 

Zároveň odděluje člověka od zvířat.  

 

Sedmý den, Gn 2,1- 3(4a) 

Sedmý den stojí samostatně. Od předcházejících se odlišuje v tom, že Bůh přestal 

konat (přerušil) veškeré své dílo, požehnal a posvětil jej a tím ho oddělil k odpočinutí    

a k přebývání člověka s Bohem.57 Stvořitelské dílo končí požehnáním a posvěcením 

sedmého dne. Člověk je stvořen k Božímu obrazu, jako obraz jeho podoby nese 

jedinečnou nesmazatelnou pečeť svého tvůrce. Boží obraz lze chápat jako schopnost 

člověka navazovat vztah s Bohem. Bůh, podobně jako člověk hovoří, vidí, slyší. Oba 

odpočívají v sedmý den (2,1-3), ale není možno je postavit na stejnou úroveň. Jenom 

Bůh umí povolat svým slovem věci k bytí, člověk umí udělat jen změnu na již stvořené 

hmotě. Člověk dostává Boží dar částečné vlády nad světem – rozum a svobodnou vůli, 

kterými může částečně vládnout nad světem.      

 

1.6 Filologie, sémantický rozbor  

 
Text je z literárního hlediska věcný, střízlivý, bez přikrášlování, nevyskytují se 

v něm mytologické prvky, vyznačuje se jednoduchostí. Řeč je prostá, rytmicky se v ní 

objevují krátké informace se zásadním významem. Je potřebné ji chápat v rámci 

tehdejší biblické teologie, která vysvětlovala náboženské a antropologické otázky své 

doby.58 „Není to jazyk dnešní astronomie nebo přírodních věd.“59  

                                                 
57  Ex 20,8-11; Žd 4,4.10. 
58  „Bůh tvoří všechna svá díla – v sobě samém i mimo sebe – v jediném okamžiku. Nepředstavuj si, 

že když Bůh stvořil nebe a zemi a všechny věci, že dnes stvořil jedno a zítra druhé. Mojžíš, který to tak 

jako jediný napsal, věděl mnohem víc: napsal to tak ale kvůli lidu, který by to jinak nemohl pochopit. Bůh 

neučinil nic jiného, než toto: chtěl, řekl a věci byly. Bůh působí bez zprostředkování a bez obrazu. A proto 

čím více jsi ty bez obrazu, tím více jsi otevřen vnitřnímu působení (…) tím blíže jsi jemu.“ Srov.: BRADÁČ, 

Josef. MOLINARO Aniceto, Mistr Eckhart. Slovo věčnosti. Malvern, České Budějovice 2011, s. 89n. 
59  DUKA, Dominik. Úvod do Písma svatého Starého zákona. Editio Sti. AEgidii v.o.s, Praha 1992, 

s.139. 
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Objevuje se paradox mezi dynamickými změnami v obsahu textu a mírnosti            

ve formě vyjadřování. Nejsou použity expresivní výrazy, ale naopak, je charakteristický 

určitou monotónností. Bůh stvořené pojmenovává, vydává příkazy k další činnosti, 

které stvořené v zápětí plní.  

 

1.6.1 Rozbor vybraných použitých klíčových slov 
 
Termíny vyjadřující Boží stvořitelskou činnost: 

Stvořit – týká se výlučně Boží stvořitelské činnosti. 

Dělat, konat, zhotovovat – používá se ve spojitosti s činnosti člověka, ale i Boha.  

Dát, umístit, zasadit - nebeská tělesa – (vv. 1, 17); zelené rostliny, pokrm (vv. 29n). 

Oddělit – (světlo od tmy, spodní a vrchní vody, souš od moří (vv. 4, 7, 9). Oddělení 

umožňuje různost, svébytnost stvořených věcí a jejich vzájemný harmonický kontakt.  

Říci – tvořivá činnost Božího slova se projevuje v jeho stvoření, které je vůči 

Božímu slovu poslušné. 

Nazvat, dát jméno – projev Božího panství, ale i panství člověka. 

Požehnat (dobrořečit – srov. lat. benedicere - týká se ryb, ptáků, člověka a šabatu   

(v. 22, 28). Svolává dobro na požehnané, zahrnuje tvorstvo svou dobrotou 

Stalo se – Boží slovo má tvůrčí sílu.  

Bůh svým slovem vytvořil osm stvořitelských děl pomocí deseti příkazů. V počtu 

příkazů můžeme postřehnout odkaz na deset příkazů Dekalogů, které Mojžíš obdržel   

na hoře Sinaj (Ex. 20, Dt. 5). 

Slova vztahující se k tématu práce jsou řazena postupně, jak se v textu perikopy 

objevují - první slovo Písma svatého, první slovo neviditelného Boha, stvořil, Bůh, řekl, 

světlo. 
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ְוֵאת ָהָאֶרץ ּבְֵראׁשִיתּבָָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהׁשַָּמִים  
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Na počátku, ּבְֵראׁשִית 

První slovo Bible poukazuje na Boží stvořitelský čin.60 Kontext naznačuje počátek 

času samotného, ne tedy určité periody v rámci věčnosti.61  

V hebrejštině má tento výraz blízko ke slovu róš - hlava, vrchol, vůdce, náčelník (tři 

kmenové spoluhlásky (r-�-š). V tomto případě se róš váže na předložku  ְּב (v), a tak 

první dvě slova Bible ְּבֵראִׁשית ָּבָרא začínají třemi stejnými souhlásky  ְבֵרא  (b-r-�).  

Podle rabínského komentáře Písmo začíná druhým písmenem hebrejské abecedy:      

 má číselnou hodnotu dvě.62 ,(b) ּבְ 

 

Stvořil, ּבָָרא 

Druhé slovo Písma. Kmen slova tvoří souhlásky b-r-�. Toto slovo se v hebrejštině 

nikdy nepoužívá v souvislosti s činností člověka, je vyhrazeno Božím skutkům. 

Subjektem k těmto skutkům může být pouze Bůh. Při jeho používání je tak zřetelně 

zachovávána nesrovnatelnost Božího jednání a jakéhokoli lidského jednání, působení    

a mluvení. Vulgáta tento pojem překládá facere. Proto je Bůh křesťany ve vyznání víry 

vzýván jako „factor coeli et terrae“.63  Slovo tvůrce ve spojitosti s člověkem je míněno 

ve smyslu budovatel – ten, který spolu s Bohem přetváří, dokonává. Ve vlastním slova 

smyslu člověk nikdy není stvořitelem – tvůrcem, který by dělal z ničeho. Člověk je 

stvořený, žijící vztahem ke Stvořiteli i k ostatnímu stvoření. Bůh tvoří všechno sám      

                                                 
60  „Těmito slovy je naznačeno, že celý svět a všecko v něm má svůj počátek a konec. (…) Zároveň 

je tím řečeno, že na počátku nebyl chaos, jak učí mytologie, ale Boží stvořitelský čin.“ In: Výklady ke 
Starému zákonu. Česká biblická společnost, Kalich 1991, s.17. 

61  Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha 
Trnava 2008, s.57. 
62  „Midraš z toho odvozuje, že dva svety, ktoré Boh stvoril, svet materiálný a duchovný, nebesia a 

zem, sú navzájom úzko prepojené (Mt 16.19). Písmeno  ְּב sa svojím tvarom otvára v smere čítania, čo nás 
učí, že aj my sa máme vnútorne otvoriť voči tomu, čo budeme čítať.“ In: Komentáre k Starému zákonu, I. 
zvazok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 2008, s.57. 

63  Srov.: MULLER, Gerhard Luddwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s.175. 
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od sebe, nebrání mu v tom ani neexistující materiál.64 Kněžský autor si tuto neexistenci 

neumí představit, a proto píše o původním chaosu. 

Ve verši 27 se sloveso ָָראּב  vyskytuje třikrát. Tvoří zde důmyslnou poetickou 

konstrukci. Bůh stvoří člověka a dává mu požehnání s pověřením vládnout nad zemi     

a nad ostatním tvorstvem. Připravuje všechno pro to, aby člověk mohl dobře a plně žít, 

vyzývá ho k aktivitě (26.28b).  Stvořením člověka se završuje šestidenní oslavní 

hymnus o stvoření.  

Morfologicky a sémanticky je slovesu stvořil v Gn 1 příbuzný kořen slova b-r-k65, 

požehnal, žehnal.66 Požehnání je slovem i darem. Netýká se vlastnictví, ale bytí. 

Nezávisí na vůli a konání člověka, je to Boží stvořitelský čin. Žehnat znamená poukázat 

na dar, který tvoří a oživuje.67 Každá dobrá skutečnost existuje na základě 

stvořitelského slova Božího, a proto veškeré dobro můžeme považovat za požehnání 

žehnajícího Boha (Gn 1,22.28; Gn 2,3a).68  

Rabínský komentář si všímá souvislosti v pořadí druhých dvou slov ּבָָרא ֱאֹלִהים 

(stvořil Bůh) této perikopy.69 

 

Bůh, Pán,  יםֱאֹלִה  

Stvořitel je v Gn 1,1-2,4a nazýván ֱאֹלִהים (Elohím) Bůh, Pán. Je odlišný od všech 

předchozích bohů, kteří byli uctívání v náboženstvích starého Východu. Téměř v celém 

semitském světě jménem El70 bylo označováno všeobecně jakékoliv božstvo, ať pravé 

                                                 
      64  „Slovo vytvoriť znamená urobiť Mirčo z už existujúceho materiálu, a týká sa člověka. Slovo 
stvoriť znamená urobiť niečo spolu aj s matériou, lebo niet žiadnej paralelnej věčnej existencie popri 
Existenci, lebo Existencia je len jedna.“ In: BALKO, Imrich, Veda o stvorení. Prečo my a vesmír sme (?). 
Nadácia J. Korca, Nové Zámky 2010, s. 55. 
      65  V hebrejštině je blízký výraz klekat na kolena, koleno, požehnán, žehnat se, dobrořečit, 
pochválit, kapitulace, podrobení. Srov.: PÍPAL, Blahoslav, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. 
Kalich, Praha 2006, s. 30. 

66  „Odráža to teologické presvedčenie autora, že stvorenie a požehnanie úzko súvisia, veď 
pochádzajú s jedného Božieho prameňa.“Komentáre k Starému zákonu, I. zvazok. Teologická fakulta 
Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 2008, s. 58. 

67  Srov. DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím5 

1981, s. 363. 
68  Srov. RAHNER, Karl. VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Vyšehrad, Praha 2009, s. 309. 
69  „Slovo stvořil predchádza vo vete slovo Boh, lebo stvorenie svedčí o Božej existenci a samotná 

skutočnosť, že člověk existuje jako stvorená bytosť, je dokazom Boha Stvoriteľa.“ In: Komentáre k 
Starému zákonu, I. zvazok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 2008, s. 58. 

70  El - elohím: výraz elohím je plurál, tj. bohové. Bible hebrejská tento výraz (Elohím) používá 
jako označení jediného pravého Boha. 
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či falešné, ale i jeden jediný Bůh.71 Na rozdíl od pohanských bohů nemusí svou vládu 

obhajovat, není jen duchovním principem odtrženým od hmotného světa jako bůh 

filosofů. Právě naopak, je to osobní Bůh72, který se sklání k člověku a koná všechno  

pro jeho dobro. Když promluví, vše nastává podle jeho slov. Bůh mluví, tvoří, odděluje, 

žehná, přimlouvá se k lidem, kteří jsou schopni mu naslouchat, ale přitom on sám 

zůstává neviditelný a nijak se nesměšuje s tím, co vytvořil.73  

Toto jméno se pro označení Boha Izraele ve Starém zákoně vyskytuje v počtu použití 

až na druhém místě.74  

 

Řekl  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים   Bůh (Pán) řekl.     

Tato věta se při stvoření vyskytuje desetkrát (v. 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29.), 

stvořitelským slovem začíná první a každý další den. Počet může odkazovat k De-

kalogu. Sloveso  ַוּיֹאֶמר (řekl) uvádí přímou řeč a je to nejčastější obrat, který se 

vyskytuje ve Starém zákoně.   

Bůh promluví a věci začnou být. Nezmiňuje se žádná pralátka. Tvoří pouhým slovem 

a prostřednictvím věčné moudrosti (Žl 148,5; Př 8,22-27).75 Hebrejština má víc 

významů pro výraz davar – znamená nejen slovo, ale taky samotnou věc, čin, děj, heslo 

návrh, pojem promluvení, případ.76 Této jemné jazykové nuance si všímá rabínský 

komentář.77 

 

 

                                                 
71  Srov. DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím5 

1981, s. 43. 
72  Užití jména Jahve neboli Hospodin by v Gn 1 mohlo strhnout zvěst této kapitoly na úroveň (…) 

pohanských mýtů. Proto se zde v odvaze a jistotě víry musí říci, že Bůh je stvořitel. Jest jen jediný Bůh, 
není jiného (Iz 48,12).“ In: Výklady ke Starému zákonu. Česká biblická společnost, Kalich 1991, s. 1.7 

73 Srov. Výklady ke Starému zákonu. Česká biblická společnost, Kalich 1991, s.20. 
74  Srov. Komentáre k Starému zákonu, I. zvazok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 

kniha Trnava 2008, s. 58. 
75 „V Písme má Božie slovo stvoriteľský a efektívny ráz: tvorí to, čo vyjadruje, čím má ráz aj pro-

rockého slova, ktoré vyjadrí budúcnosť a súčasne ju realizuje (Iz 55,10-11).“ In: Komentáre k Starému 
zákonu, I. zvazok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 2008, s. 58. 

      
76

  PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Kalich, Praha 2006, s.37. 
     77  „Božie slovo má moc stvoriť reálný svet. Aj ľudské slová dobré i zlé, majú schopnost 
ovplyvňovať skutočnosť a treba ich podľa toho používať.“Komentáre k Starému zákonu, I. zvazok. 
Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá kniha Trnava 200, s. 62. 
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Buď světlo ְיִהי אֹור        

Po oznámení příkazu, následuje formule splnění אֹור-ַוְיִהי  (a světlo bylo) a následně 

konstatování, že to, co se stalo, je dobré.   ְִהיי  – „buď“ je první slovo Boží v Písmu, 

zároveň první příkaz, který je v zápětí vykonán. Vzniká první stvořené dílo – světlo.78 

Světlo poukazuje na Boží konání ve světě, který bez něj zůstává chaosem a tmou. 

V Písmu se často používá jako metafora pro spásu (Iz 9,1), příkazy a Boží slovo          

(Ž 56,14; 119, 105; Prís 6,23) Boží přítomnost (Ex 10,23), nebo Boha samotného         

(1 Jn 1,5).79  

Perikopa nese zřetelné stopy kněžského pramene (P), což vede k závěru, že text byl 

používán liturgicky při svátcích světla chanuka. Jednotlivé dny nepředstavují postup 

stvoření, ale postup meditace zbožného Žida nad Božím darem stvoření, který začíná   

od denního světla. Při jednotlivých dnech se rozsvěcuje další svíčka na chanukovém 

svícnu. 

Podle rabínského komentáře má světlo – אֹור, intenzivní duchovní povahu. Stejnou 

výslovnost, ale jiný pravopis (alef je zaměněn za ajin) má slovo kožešina, kůže. Obě zní 

stejně, a tato blízkost nabízí vysvětlení, že první člověk je oděn ve světlo. Jakmile pojí 

ovoce ze stromu poznání, stane se ze světla kůže, která ho omezuje v prostoru i čase. 

V principu, je však člověk oděn nikoli v kůži, nýbrž ve světlo - jak se o Bohu praví, že 

se odívá ve světlo jako v šat (Žl 104,2).80 

 

1.7 Blízké paralely 

Nejbližším je paralelní vyprávění Gn 2,4b-25, které vypravuje o stvoření jiným 

způsobem. Odlišuje se sledem úkonů stvoření, rozdílnou terminologií, která pochází      

                                                 
78  „Světlo je prvotina stvoření. Je to nepředstavitelné, protože se nemluví o žádném světelném 

zdroji. Světlem tu není míněno nestvořené věčné Slovo (J 1,4n.9), ani záření kosmické nebo sluneční. 
Světlem je oblast, v níž přebývá Bůh (Žl 104,2), pak i oblast všeho dobrého, co Bůh dává (Iz 9,1). 
Starozákonní podání chce na tomto místě zdůraznit, že k tomu, aby vzniklo světlo, Stvořitel nepotřebuje 
žádný objekt, žádné slunce, že světlo se nerodí ze tmy, že není odleskem božstva, že k tomu, aby bylo 
světlo, stačí jeho slovo. Světlo je dar a div.“ In: Výklady ke Starému zákonu. Česká biblická společnost, 
Kalich 1991, s. 20. 

79  Srov.: Komentáre k Starému zákonu, I. zvazok. Teologická fakulta Trnavském univerzity, Dobrá 
kniha Trnava 2008, s. 63. 

80  Srov.: WEINREB, Friedrich. Symbolika biblického jazyka. Hermann a synové, Praha 1995, s. 
89. 
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z jiné teologické tradice. Stvořitel je označován tetragramem  ְהָוהי  (Hospodin, Adonaj) 

nese zdvojené jméno ְיהָוה ֱאֹלִהים    Hospodin Bůh, Pán (Elohím Adonaj).   

 Kněžský pramen, z kterého vychází Gn 1, má sklon zdůrazňovat Boží transcedenci, 

stvoření člověka je dílo Božího slova. Jahvistický pramen v Gn 2 vykresluje 

stvořitelskou činnost Boha antropomorficky (Gn 2,7n). Používá přitom vyprávění, které 

ho jasně odlišuje od předchozího slavného hymnu. 

Gn 2 vychází již od dokončeného stvoření a do popředí vystupuje stvoření na zemi. 

Obsahově je výpověď více soustředěna především na člověka, který je vrcholem            

a cílem, pro nějž stvořil Bůh všechno ostatní.  Člověk je charakterizován jako „prach ze 

země“ oživený „dechem“ od Boha. Dýchá dechem Božím, má v sobě něco božského.  

Na rozdíl od Gn 1, kde Bůh neustále promlouval ke všemu stvořenému, zde Bůh 

promluví jen jedenkrát (Gn 2,16n) a jeho slova jsou věnována výhradně člověku.   
V jednání Stvořitele se projevuje neustálá péče o dobro člověka. V Gn 1 Stvořitel 

několikrát označoval své dílo za dobré (vv. 4.10.12.18.21.24), velmi dobré (v. 31). To 

znamená, že stvořené odpovídalo Božím záměrům, aby dobře sloužilo člověku. V Gn 2 

se tato formule objevuje jen jednou a to v negativním slova smyslu – „není dobré“ (Boží 

samomluva – Gn 2,18n). Po něm hned následuje sloveso „učiním“, a v zápětí je vy-

konána náprava stavu, s kterým nebyl spokojen.  

Poprvé v Písmu zaznívá hlas člověka (Gn 2,23), je to lidské zvolání, které souhlasně 

přitakává Hospodinově dílu.  

 

1.8 Biblický a teologický význam  

Gn 1 vypovídá o Bohu jako Stvořiteli světa a pána dějin. Zpráva o stvoření ukazuje 

Boha jako jedinou příčinu stvoření vesmíru a lidstva. Jeho tvořivé slovo, kterým se 

projevovalo všechno Boží jednání, se týká člověka a jeho spasení. Je to Stvořitel, který 

navazuje kontakt se svým stvořením. Tvoření se tím stává činem neustále pokračujícím 

v čase. „Není to pouze čin uskutečnění na začátku, ale čin, který je neustálým začátkem 

samotné podstaty tvoření, začátkem dialogu mezi Bohem a člověkem, začátkem toho 

nepřerušeného řetězce slov a skutků, který nazýváme dějinami spásy.“81 

 

 

                                                 
81  CHIOLERIO, Marco. Blaze tomu, kdo slyší tato slova. Paulínky, Praha 1997, s. 44n. 



28 

2 Exegeze Jan 1,1-18 
 

2.1 Exegeze Jan 1,1-18   

 
2.1.1 Nejstarší dochované formy řeckého textu  
 

Původní text Jan 1-18  se dochoval v téměř kompletním stavu. Nejstarší textovou 

podobou jsou zlomky papyru pocházejícího z konce 2. století, které obsahují Jan 1-14 

(P 66), další pak Jan 1-11 (P 75).82  Pak následuje několik rukopisů ze čtvrtého století    

a následných období.83 

Předmětem odborných diskusí je i v současné době různý přístup k překladům 

některých slov či slovních spojení.84  Vybrala jsem několik příkladů z českých překladů 

(ČEP, Jeruzalémská Bible, Bible 21, poslední vydání Bible Králické z r. 1957), které 

text posunují jiným směrem. 

 
 
2.1.2 Vymezení textové jednotky  
 
Jan 1,1-18 vytváří začátek evangelia podle Jana,85 bezprostředně na něj navazuje 

perikopa Jan 1,19-34, která se od něj výrazně odlišuje svým narativním charakterem. 

Spojujícím motivem mezi oběma částmi je postava jednorozeného Syna a Jana Křtitele.  

Prolog Jan 1-18 je oslavným hymnem86  na neviditelného Boha. Někdy je 

označovaný jako duchovní evangelium.87  Jeho teologie je velmi rozvinutá, možná         

i díky pozdější dataci svého vzniku. Někteří badatelé ho považují za dodatečně 

připojený.  Hlavní téma Prologu - božské „Slovo“ se explicitně v dalších částech 

                                                 
82  Srov.:  CARSON, D.A., MOO J. Douglas. Úvod do nového zákona. Návrat domů 2008, s. 236. 
83  Z počátku třetího století pochází zlomek  P 45, který je silně poškozen (obsahuje rovněž další tři 

evangelia a Skutky, rovněž neúplné). Ze čtvrtého století se zachovaly velké uniciály a z následných století 
mnoho minuskulí. In: Srov. CARSON, D.A., MOO J. Douglas. Úvod do nového zákona. Návrat domů 2008, 
s. 236. 

84  Např. Jan 1,18 – jedinečný (sám) Bůh – jednorozený Bůh/Syn; Jan 1,13 – on se narodil (Ježíš) – 
ti se narodili (lidi). 

85  Sbírce novozákonních spisů mu předchází Lukášovo evangelium. 
86  Z větší části byl jeho text převzat ze starokřesťanského hymnu, který byl rozšířen o historickou 

dimenzi Ježíšova lidství a Janova svědectví. Verše 6-8, 12-13, (17-18) jsou pravděpodobně komentářem 
evangelisty.  In: Srov. RYŠKOVÁ, Mireia a kol. Stručný úvod do Písma sv. Nový Zákon. Scriptum, Praha 
1991, s. 99.  

87  Duchovní: Termín pneumatické, duchovní použil Klement Alexandrijský. Literární kritika ho 
dlouho řadila spíše mezi knihy teologické než historické a při rekonstrukci Ježíšova života ho nebrala 
v úvahu, považovala ho za nevěrohodné. 
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evangelia již nevyskytuje. Implicitně však toto téma tvoří teologický základ pro celé 

evangelium.  

I když je hymnus svébytnou jednotkou, lze v něm rozlišit základní kategorie času, 

místa a osoby, které ji v textu ještě jasněji vymezují. 

2.1.2.1 Čas 
První verše Prologu jsou zasazeny mimo náš čas – do „času“ preexistence věčného 

bytí Slova (Ježíše) u Otce, následuje vstup do lidských dějin, kdy Slovo se stane tělem  

a přebývá v přítomném světě mezi současnými lidmi.  

2.1.2.2. Místo 
Z uvedeného vyplývá, že změna místa se úzce váže na změnu času. Z místa 

preexistence se děj posouvá do světa. Dějištěm se stává místo, které je charakterizované 

jako vlastní – kde ho vlastní nepřijali a jiní přijali. Závěr jen nepřímo naznačuje změnu 

místa děje zpět do náručí Otce. 

2.1.2.3 Osoby 
Autor potřeboval předmětným způsobem vyjádřit skutečnost, která přesahuje běžné 

lidské vnímání. Svoji jedinečnou zkušenost s Ježíšem vyjádřil metaforicky. Pravá 

identita subjektů, které zde vystupují, je proto pro nepoučeného čtenáře skrytá. Slovo 

(vv. 1.14), světlo (vv. 4.5.9), život (v. 4), člověk jménem Jan (6), vlastní, kteří ho 

nepřijali (v. 11),  Boží děti (v. 12), Bůh (vv. 1.2.13),  jednorozený Syn (vv. 14.18), Otec 

(vv. 14.18). Dále je zmíněn Mojžíš (17). 

Následující perikopa Jan 1,19-34  určuje blíže totožnost člověka jménem Jan – je to 

Jan Křtitel - „hlas volajícího na poušti“, který podává svědectví o Ježíšově příchodu      

a poznává v něm „beránka Božího“; „většího“, toho, na kterého „Duch sestoupil jako 

holubice“, Syna Božího. 

Zároveň tak dává kód na rozšifrování předcházející perikopy. „Slovo“, „světlo“, 

„pravé světlo“, „jednorozený Syn“ a „Slovo“, které se stalo tělem, je jedna osoba, Ježíš 

Kristus.  
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2.1.3 Původ a prostředí vzniku  
 
Prolog vytváří úvod i integrální součást evangelia podle Jana. V křesťanském 

prostředí nabylo řecké slovo evangelium88 (zpráva, radostná zvěst) zvláštní význam. 

Evangelijní poselství, dříve, než bylo písemně zapsáno a definitivně fixováno do po-

doby čtyř kanonických evangelií,89 bylo několik desetiletí hlásáno ústně apoštoly, jejich 

žáky a následovníky.90 Byla to autentická svědectví o Ježíšově životě, velikonočních 

událostech, zjevení Kristova božství určena křesťanům na konci prvního století91 

žijících v tzv. janovských obcích.92 Prostřednictvím radostné zvěsti Bůh promlouval 

k lidem. Do té doby bylo slovo Boží hlásáno ústy proroků, ale nyní Bůh promluvil skrze 

Syna,93 jeho osobu, činy a slova. Těm, kteří uvěřili v pravdivost této zprávy, a začali se 

chovat podle toho, co hlásal, se razantně změnil život.94 Hlásané Boží slovo se zde 

projevilo ve své tvořivé poloze. „Nebylo jen vnějším sdělením, ale znamenalo 

přetvoření celé osobnosti toho, kdo jej přijal.“95   

Svůj počátek evangelium odvozuje z historické skutečnosti – z příchodu 

jednorozeného Syna Božího na svět. On „sám je Evangeliem, jeho slova i celá jeho 

                                                 
88  Evangelium: z řec. euangelizó, (eu – dobře, správně; angló – zvěstuji). V profánní řečtině dobrá 

zpráva, např. o vítězství, zároveň označovalo i odměnu za tuto dobrou zprávu anebo dokonce děkovnou 
oběť za dobrou zprávu. V biblickém jazyce – zvěstování radostného poselství, poselství spásy; proroci 
jím poukazují na dovršení mesiánských příslibů. Srov. In: PETROSILLO, Mario. Křesťanství od A do Z. 
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998. s.53. V rabínské literatuře označuje toto slovo 
jakoukoliv zprávu, v Janovských spisech se vyskytuje jen 1x ve Zj. 

89  Novozákonní spisy vznikaly až do 2. století, kdy byly všechna čtyři přijatá jako autentická, 
jejich kanonizační proces se uzavřel až ve 4. století. Za dobu sepsání Janova evangelia považuje většina 
autorů konec 1. stol. (90-100 po Kr.). 

90  Autor: Janovo evangelium prošlo delším procesem vznikání. F. Porsch vylučuje, že bylo 
sepsáno Janem, synem Zebedeovým, bratrem Jakubovým (Mk 1,19n; 3,17) a milovaným učedníkem 
v jedné osobě, jak určila křesťanská tradice. Mělo by se mluvit o autorech z okruhu janovské školy. In: 
Srov. PORSCH, Felix. Nový zákon. Malý stuttgardský komentář, Kostelní vydří 1998, s. 16-17. 

91  Datace vzniku: přesná doba jeho sepsání se u různých autorů odlišuje.  Za dobu sepsání může 
být na základě četných odkazů pokládán konec 1. stol. (90-100 po Kr.). 

92  Janovské obce, malé skupiny křesťanů, jimž byli tradice Izraele cizí, nebo je i nepřátelsky 
odmítali. Proto byli vylučovány ze synagog. Spory vedli taky sami mezi sebou. Příznačné je jejich 
jedinečné chápání Ježíše. In: Srov. MOLONEY,  Francis. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. 
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, s. 26. 

93  Žid. 1,1-2. 
 94  Adresáti: není možné určit jediného adresáta. Evangelium mělo pomoci překlenout období, kdy 

se rané křesťanství muselo vyrovnávat s odlukou od judaismu. Lidé potřebovali slyšet slova, které by je 
vedla  k plnějšímu životu víry v Ježíše Krista jako Božího  Syna (J 1,18). Prioritou nebylo vysvětlovat 
základy víry. Situaci dále komplikovala paralelní existence rozmanitých náboženství helénistického a 
řeckého světa a rodícího se gnosticismu. S tím souviselo praktikování různých náboženských praxí, které 
nepřispívaly ke smířlivě atmosféře. Evangelium bylo psáno v tomto pluralitním prostředí pro pluralitního 
adresáta.  

95  Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Praha: Česká 
biblická společnost, 52008, s.1116. 
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činnost“96. Pojem evangelium znamená obsahově „radostnou zvěst“ o něm ústně 

hlásanou, ale i formálně knihu, kde je tato Boží zvěst zapsána.  

 

2.2 Struktura  a dynamika textu Jan 1,1-18 

 
Jaká je funkce Prologu v evangeliu pomůže osvětlit jeho celková struktura, ve které 

lze taky vysledovat vzájemnou vnitřní souvislost prologu a celého Janova evangelia.  

Tři stupňové schéma v Prologu podává obraz Slova, začíná jeho bytím u Boha      

(vv. 1n), pokračuje zasazením do dějin celého stvoření (vv. 9n), které v něm bere 

počátek (vv. 3.10). Dále naznačuje směřování Slova - Ježíše zpět k Otci, v jehož náručí 

na závěr spočine (v. 18).  

Třístupňové schéma zjevování Slova v navazující části evangelia vykazuje podobné 

prvky. Spojovacím článkem je postava člověka, kterého poslal Bůh (v. 6), tj. Jana 

Křtitele. Tento Boží posel podobně jako v Prologu ohlašuje pro všechny příchod toho, 

kterého ještě neznají (Jan 1,23.26), vzápětí ho představuje (Jan 1,29.34). Je to beránek 

Boží, Syn Boží. Vyprávění, které následuje, popisuje jeho život zasazený do krátké 

etapy lidských dějin.97 Závěr odkazuje na jeho směřování zpět k Otci, Bohu všech svých 

bratrů, jak zde označil všechny, co mu uvěřili (Jan 20,17). Schéma celého evangelia 

výstižně shrnuje verš Jan 16,28: 

„Vyšel jsem od Otce (Prolog 1,1-18) 

a přišel jsem na svět (Kniha znamení a skutků 1,19-12,50). 

Teď svět opouštím a navracím se k Otci“ (Kniha slávy kk. 13-20 (21)). 

Z uvedeného vyplývá, že funkcí Prologu ve skutečnosti není být předmluvou 

evangelia, nýbrž uvádí do evangelijní christologie. Logos (Slovo) je v něm chváleno      

a oslavováno jako prostředník stvoření, světlo spásy a zdroj pravého poznání. 

V Ježíšově osobě se Slovo stalo tělem – žije jako člověk pozemskou existenci, v níž se 

božská podstata stala viditelnou – „spatřili jsme jeho slávu“ (v. 14). Milost a pravda, 

které se dějí skrze vtělené Slovo, tj. Ježíše, stojí nad Zákonem, jenž byl zprostředkován 

Mojžíšem. (v. 17)“98 

 

                                                 
96

  ZIÓLKOWSKI, Zenon. Nejtěžší stránky Bible. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, 
s. 259. 
    97  U Jana je popis veřejného působení Ježíše ve světě nejdelší ze všech evangelistů – pokrývá 
období 3 let (synoptikové jeden rok). 

98  Srov.: TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. Trinitas, Svitavy 2003, s. 573. 
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Mnozí badatelé přistupovali při určování struktury Prologu tak, že se zaměřili na po-

hyb Slova a to v čase od předpozemského bytí Slova u Boha ke stvoření, vstupu do dějin 

lidstva, vtělení, a oslavení vtěleného těla Logos (vv. 15-18). 

 

Struktura v pojetí Felixe Porsche99 je rozložena do dvou částí. První část (1,1-13) je 

ódou na význam Slova pro veškeré stvoření. V různých českých knižních vydáních NZ  

můžeme sledovat jemné odstíny překladů této Boží tvůrčí aktivity – „bez něho nebylo 

učiněno“ (BK), „nepovstalo“ (ČEP, B21), „nebylo“ (BJ). 

Druhá část (1,14-18) je odpovědí obce, zároveň je to vyznání víry. Obě části spojuje 

dějinné působení Slova, jako základu všeho stvořeného – (vv. 3.14). Není nic, co by 

nespadalo do pole mocného stvořitelského díla Slova. „Především není oddělena 

skutečnost stvoření od skutečnosti spásy, nejsou odděleny dějiny světa od dějin spásy. 

Vše působí a prostupuje moc Božího Slova.“100 

 

F. Porsch nevidí výchozí bod v teologické spekulaci o věčném, předpozemském bytí 

Slova, v tom, jak se to stalo, že se stal člověkem. Důležitější je konkrétní zkušenost 

zástupu věřících s postavou Ježíše, který zjevuje Boha ve svém těle (v 14). Této 

zkušenosti vděčí za nynější poznání Boha, které je autentické a spolehlivé (v 18).101 

Boží slovo se stalo člověku vnímatelným a začalo působit svoji tvořivou silou - tato 

zkušenost s Ježíšem pozemským a vzkříšeným ústí ve vytvoření nového člověka, 

křesťana a nové obce – Církve.  

 

F. J. Moloney předkládá Prolog Janova evangelia rozdělený podle paralelní struktury 

do tří částí:102   

I. Slovo, které je v Bohu, se stává světlem světa (vv. 1-5) 

II. Vtělení Slova (vv. 6-14) 

III. Nositel zjevení: jednorozený Syn směřuje k Otci (vv. 15-18) 

Pro paralelní strukturu je příznačné, že každá strukturovaná část obsahuje sdělení, 

které se objeví v další části, ale bývá jinak formulované. Zároveň se nemusí vyskytovat 

ve všech částech struktury.  

                                                 
99  Srov.: PORSCH, Felix. Nový zákon. Malý stuttgardský komentář, Kostelní vydří 1998, s. 23. 
100  PORSCH, Felix. Nový zákon. Malý stuttgardský komentář, Kostelní vydří 1998, s. 23. 
101  Srov.: PORSCH, Felix. Nový zákon. Malý stuttgardský komentář, Kostelní vydří 1998, s. 23. 
102  Srov.: MOLONEY,  Francis. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Karmelitánské nakladatelství, 

Kostelní Vydří 2009, s. 60. 
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Můžeme zde najít čtyři základní sdělení, jejichž výpovědní hodnota se postupně 

rozrůstá. Následující pojednání bude zaměřeno na linii, která se dotýká projevování 

tvůrčího Božího slova/ Slova v textu:  

Prvním je sdělení, které se zabývá tématem Logu, Slova – objevuje se ve všech třech 

částech ve verších 1-2 (Slovo je zde nestvořené, má mimočasový počátek v Bohu),     

vv. 6-8 (ohlašované Slovo je již zjeveno a nyní Bůh pověřil člověka jménem Jan 

s posláním vydat svědectví o přicházejícím). Ve v. 5 Jan podává svědectví o při-

cházejícím Slově, Ježíšovi. Další rovina výpovědi se objevuje ve striktním vyhranění se 

Jana vůči tomuto přicházejícímu. Staví ho před sebe, na přední místo. Využívá přitom 

inverzi protikladu – i když přišel později, byl zde dříve.   

Druhým je sdělení o zjevení, které Slovo přináší, přichází do světa. Vyskytuje se jen 

v I. a II. části – ve verších 3-4 (všechno stvoření se děje jen skrze Slovo) a v. 9 (toto 

Slovo je pravým světlem, které již přichází do světa). 

Třetí sdělení se zabývá odezvou světa na zjevení. Ve všech třech částech lze 

sledovat, jak svět na Boží oslovení reaguje - vv. 5.10-13.16.  

Čtvrtý sdělení se zaměřuje na předmět víry. Nachází ve druhé a třetí části ve verších 

14 (vtělené Slovo, sláva Syna) a 17-18 (Zákon, milost a pravda, jednorozený Syn 

v náručí Otce 

Teologie a christologie je pouze sdělená. Čtenář se dozvídá, kdo je Ježíš, co vykonal, 

jak na něj reagoval svět, ale o tom, jak se tento Boží čin v dějinách lidstva odehrál, zde 

není zmínka. O tom budou pojednávat další části evangelia, které následují po úvodním 

Prologu. 

 

2.2.1 …Dal moc se stát božími dětmi 
 
Pozornost si zaslouží i koncentrická struktura, která se snaží systematicky uspořádat 

vztahy mezi jednotlivými prvky textu. Podle ní odpovídají první verše posledním. 

Podobně pak, když přiřadíme k dalším veršům na začátku verše od konce, dávají nám 

logický smysl, který obsah prvních veršů rozvíjí. Toto členění má výhodu v tom, že 

témata se u Jana objevují opakovaně, ale s novým motivem a pro pochopení různých 

souvislosti je někdy lepší neizolovat při výkladu jednotlivé prvky textu.  

V případě Prologu pak můžeme sledovat jak Slovo, které bylo u Boha (a Boha nikdo 

neviděl… (jen) ten o něm podal zprávu) přišlo na svět ve vtělení, aby se vrátilo zpět 
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k Bohu a ukázalo tak lidem cestu k němu. V následující tabulce103 uvádím přehledně 

seřazenou koncentrickou strukturu, středem které je verš 12. Podobně, jako F. Porsch 

(viz výše), vidí poselství Prologu v přerodu člověka. I tato struktura situuje jeho střed 

do verše 12. Jednu z důležitých výpovědí Prologu vidí v protikladu veršů 11 a 12, tedy 

ve dvojí reakci lidi na kontakt se Slovem/slovem Božím. U některých Boží stvořitelská 

moc nalezla odezvu a s vírou přijali Slovo. „Žijí z nového božského počátku a jako Boží 

děti mají podíl na božském životě Slova.“104 

 

Kromě christologického ohniska (slovo, Světlo, jednorozený Syn, který sestupuje 

z nebe a poté znovu do nebe vystupuje), má tedy Prolog ohnisko eklesiologické, které 

upírá pohled na skupinu věřících (Božích dětí).105  

 

A. 1,1   Na počátku bylo Slovo a to 
Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 

1,2   To bylo na počátku u Boha. 
 
 

A’. 1,18   Boha nikdo nikdy neviděl. 
Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí 
Otcově, ten o něm podal zprávu. 

B. 1,3   Všechno povstalo skrze ně a 
bez něho nepovstalo nic. 

B’. 1,17   Neboť Zákon byl dán skrze 
Mojžíše, milost a pravda přišly skrze 
Ježíše Krista. 

 
 

C. 1,3   To co jest   1,4   v něm, bylo 
život a ten život byl světlem lidí.   1,5   To 
světlo svítí v temnotě a temnota ho 
nepohltila. 

 
 

C’. 1,16   Všichni jsme dostali z jeho 
plnosti, a to milost za milostí. 

D. 1,6   Byl člověk poslaný od Boha, 
jmenoval se Jan.   1,7   Přišel jako svědek, 
aby svědčil o tom světle, aby všichni 
uvěřili skrze něho.   1,8   On sám nebyl 
tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. 

 
 

D’. 1,15   Jan o něm vydával svědectví 
a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: 
‘Ten, který přijde po mně, má větší 
důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ 

E. 1,9   Bylo světlo pravé, které 
osvěcuje každého člověka; to přicházelo 
na svět.   1,10   Na světě bylo a svět 

E’. 1,14   A Slovo se stalo tělem a 
přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho 
slávu, slávu, jakou má od Otce 

                                                 
103  Rozdílné písmo: kurzíva - písmo je použito se záměrem zvýraznit vzájemný vztah mezi těmito 

částmi. 
104  PORSCH, Felix. Nový zákon. Malý stuttgartský komentář., Kostelní Vydří 1998, s. 25. 
105  Srov.: BROŽ, Jaroslav. Prolog k Janovu evangeliu. Určeno pouze pro studijní účely posluchačů 

KTF, Praha 2010, s. 3-5. 
 



 

35 

povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. 
 
 

jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

F. 1,11   Do vlastního přišel, ale vlastní 
ho nepřijali. 

 
 

F’. 1,13   kdo se zrodili ne z krve, ani 
z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. 

G. 1,12   Všem, kdo ho přijali, 
 

G’. 1,12c   …těm, kdo věří v jeho 
jméno, 

H. 1,12b   dal moc stát se Božími dětmi, 
 
 

2.3 Rozbor veršů 

 
A – A’ (1,1-2) – (1,18) 

A (1,1-2)  
εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος  
ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 
 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a Bůh bylo to Slovo.  
Toto bylo na počátku u Boha.106 

 
 
 Čtyři krátké výroky ve dvou verších podávají v gramaticky jednoduchých větách 

informaci o Slovu – Logu. Rytmicky za pomocí slovesa ην (byl) vyjadřují vztah Slova 

k Bohu. První verš oznamuje existenci Slova, které zde bylo již na počátku – tedy 

věčné, nestvořené a klade ho do těsné blízkosti k Bohu. Ve třetím výroku prvního verše 

je blízkost k Bohu upřesněna. Slovo je totožné s Bohem. Druhý verš jasně potvrzuje 

předchozí výroky.  

Lze zde vidět paralelu s osnovou první knihy Starého zákona – na začátku bylo 

podobně krátkými výstižnými větami sděleno, co Bůh stvořil – nebe a zemi. Až potom 

promluvil a začal tvořit svým slovem. U Jana se Boží jednání neprojevuje mluvením, 

oslovením po kterém následuje stvořitelský Boží čin. Neslyšíme Boží slovo, ale Slovo 

Boží se nám postupně odkrývá, Bůh se projevuje v bytí dvou osob Boha a Slova. Bůh 

jedná ve světě pouze skrze toto Slovo, které na sebe bere podobu lidské bytosti. 

Z dalšího textu evangelia postupně vyplyne, že tímto Slovem je Ježíš Kristus. Jan chtěl 

tímto označením vyjádřit Ježíšovo nejvnitřnější bytí, jeho božskou podstatu. Slovo je 

nestvořené, je v neustálém kontaktu s Bohem, je naprosto rovnocenné Bohu – je Bůh. 

V koncentrické struktuře těmto veršům odpovídá verš 18. 

 
                                                 
106  Vlastní překlad. 
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A’ (1,18) 
θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης  θεος υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος 

εκεινος εξηγησατο 
Boha žádný nikdy neviděl, jednorozený Bůh Syn jsoucí na hrudi Otce onen 

vyprávěl.107 
 

Objevuje se  kontrast. Jan se pokouší vyjádřit nevyslovitelné – promluvit o poznání 

nepoznatelného. Člověku nebylo umožněno, aby Boha viděl, ale je zde osoba, která      

o něm může mluvit nezprostředkovaně, protože s ním je v bezprostředním kontaktu 

v podobě jednorozeného Syna Božího.108 Touto osobou, kterou Bůh zjevuje sebe sama  

a komunikuje bezprostředně s člověkem, je pozemský Ježíš, který může jedinečným 

nanejvýš autentickým způsobem εξηγησατο109 odkrývat Boha tomuto světu.     

 
B – B’ (1,3/1,17) 

B  (1,3) 
παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 
Všechno v něm (skrze ně) vzniklo a mimo něj nevzniklo nic, co vzniklo.110 
 

Je zde inverzní výrok – (skrze ně všechno – bez něj nic). Jeden výrok potvrzuje 

druhý a přitom zdůrazňuje jeho platnost. Zdůrazňuje, že παντα (veškerenstvo), všechno 

stvoření začalo existovat skrze něj – Slovo, Ježíše (1,3).  

Řecký výraz pro být, který je zde použit εγενετο (γινομαι – stávat se, vznikat, 

nastávat) zde má obecný význam. Sloveso ειμι být (ην - 3. osoba singuláru indikativu 

aktivní formy imperfekta), které se až dosud objevovalo, vypovídá o bytí samotného 

Logu, Boha, a až do verše 10 bude použito výhradně ve spojeních týkajících se Boha 

samotného jako života (4), světla (5.7.8.9), bytí (v. 10). Toto jemné zacházení se slovem 

dává vyniknout rozdílu mezi stvořeným a nestvořeným. Stvořené i „Nestvořené“ se zde 

uvádí v imperfektu. Rozdíl je v tom, že „Nestvořené“ bylo (existovalo) coby nestvořené 

již v samotném počátku a vzhledem k budoucnosti je tedy věčné.  Skrze ně vzniká 

(povstává) stvořené (v. 3), které má svou vyhrazenou životnost, je božské podstaty, ale 

není to Bůh sám.  

 

 

                                                 
107  Vlastní překlad. 
108  doslovný překlad – μονογενης  θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος -  „jedinečný Bůh“, který je 

v náručí Otcově - „jednorozený Bůh“ (dnešní kritické vydání řec. textu dává přednost této variantě). 
109  Exegésato – v překladech: řekl (ČEP), podal zprávu (ČKP), vylíčil (B21), uvedl nás na cestu (de 

la Potterie). 
110  Vlastní překlad. 
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B’ (1,17) 
οτι ο νομος δια μωυσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο 
Že zákon skrze Mojžíše byl dán, milost a pravda skrze Ježíše Krista se stala.111 
 

Boží slova se ve starozákonní době dostávala k člověku prostřednictvím Mojžíše      

a dalších proroků, kterým se Bůh zjevoval. Mojžíšovi byl zjeven Zákon, byla to Boží 

slova, kterými Bůh promlouval ke svému vyvolenému národu. V určitém protikladu zde 

vystupuje Ježíš. Toto jméno v evangeliu zaznívá poprvé. Jednorozený (jedinečný, 

jediný) Ježíš vidí a zjevuje Boha (1,18), a tím se stává prostředníkem všech požehnání, 

která Bůh udílel a udílí na základě smlouvy. Přináší naplnění milosti a pravdy.112        

Od této chvíle bude platit: Kdo vidí mne, vidí Otce.“113 Téma milosti se v dalších 

částech evangelia explicitně již nevyskytuje. Implicitně se nalézá v celém evangeliu.  

 

C – C’ (1,4-5/1,16) 

C (1,4-5) 
εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων  
V něm byl život a život byl světlo lidí.  
και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν  
A světlo ve tmě září a tma ho nepohltila.114 
 

Život a světlo je v dalších částech evangelia uvedeno ve spojitosti s věčným životem 

(6,40.54-58), světlem světa (8,12). Tvůrčí Boží Světlo a Život je spojnice Prologu 

s následujícími částmi evangelia. V nich již nebude zmíněn Logos, ale čtenář se bude 

setkávat s Ježíšem, který promlouvá o světle a životě. Ježíš sám je život a dává život 

(10.10.28), označuje sebe samého za světlo (8,12; 9,5), vybízí k víře ve světlo 

(12,35n.46), víra v něj přináší život (3,15n.36; 20,31), stejně tak život přinášejí i jeho 

slova (5,24; 6,63.68). Ke člověku tak prostřednictvím Božího Slova přichází Boží slovo, 

aby přineslo osvícení znamenající život. Život přišel jako světlo, umožňuje vidět.                

Také ve Starém zákoně můžeme najít místa, která slova život a světlo spojovaly se 

slovem Božím – když se budu držet slova Božího, budu žít (Ž 119,17).   

Kontrast světla a tmy (v. 5) je metaforickým obrazem, kde tma může znamenat 

nepřátelsky naladěné prostředí, zatímco světlo je použito pro označení Ježíše. Tma 

                                                 
111  Vlastní překlad. 
112  Plný milosti a pravdy: „dobrotivosti a vědění o Bohu, které nám sdělil: tohoto obratu se ve 

Starém Zákoně užívalo o Bohu na vyjádření jeho milosrdné lásky a věrnosti v plnění toho, co lidem slíbil 
(Ex. 34,6; Oz 2,21n).“ In: Nový Zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny 
se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Česká liturgická komise Praha 1989, s. 283.   

113  Jan 14,9n. 
114  Vlastní překlad. 
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Slovo ου κατελαβεν nepohltila (nezmocnila se ho, neuchvátila, tmy ho neobsáhly). 

Světlo není pohlceno tmou – může být předobrazem vítězné zachraňující moci světla, 

podle některých obraz sahající až ke zmrtvýchvstání. 

 

C’ (1,16) 
οτι και εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος  
Že z plnosti jeho jsme všichni byli obdarováni (obdrželi, brali) a milost za milost 

(milostí).115 
 
V této koncentrické struktuře tvoří verš 16 protipól světlu a životu. Nabízí se 

vysvětlení, že k darům světla a života dostávají ti, kteří Ježíše přijali, dar και χαριν αντι 

χαριτος116 milosti, Boží shovívavosti, přízně. Zde se projevuje další forma Božího 

stvořitelského působení, kdy Bůh přichází k člověku a obdarovává ho jen tak, bez toho, 

že by si to zasloužil a tím ho proměňuje. Dává mu svobodnou volbu, jestli jeho dar 

přijme. Přijetí daru znamená proměnu obdarovaného, Bůh si ho tvoří ke svému obrazu. 

Obdarovaný se začíná chovat podle vůle Boží.  

 

D – D’ (1,6-8/1,15) 

D – (1,6-8) 
εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θεου ονομα αυτω ιωαννης  
Objevil se člověk, poslaný (poslavší) od Boha, jménem Jan.  
ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι 

αυτου  
Ten přišel se svědectvím, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něj.117 
 
Začíná druhá část hymnu, kde nastává přelom. Charakterizuje ho jiný styl jazyka      

a zároveň změna prostředí. Od dosavadních nadčasových výpovědí o Slovu autor 

přechází k narativní výpovědi o člověku jménem Jan. Ten přichází od Boha a je pověřen 

úkolem tlumočit Boží slova a tím vydávat svědectví o světle, tedy Ježíši Kristu. Zaznívá 

zde jasné vyhranění Jana vůči světlu, o kterém má svědčit – Jan není oním světlem, ale 

jeho svědkem118. Ukazuje k pravému světlu, k Ježíši.  

 

 

 

                                                 
115  Vlastní překlad. 
116  V překladech milostí za milostí (ČEP) – ve smyslu větší intenzity, milost za milost (BK, B21, 

JB) – ve smyslu, že by měl člověk darovanou milost odplácet jinou? Další možnost je ve dvojím významu 
slova χαρις, tj. poděkování a přízeň. Tedy milost zdarma udělená za pouhé poděkování. 

117  Vlastní překlad. 
118  Srov.: Jan 1,29-34; 3,28. 
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D’ (1,15) 

ιωαννης μαρτυρει περι (o)αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος (tento) ην ον ειπον ο 
οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν (vpředu) μου γεγονεν οτι πρωτος (první) μου ην 

Jan svědčil o něm a volal řka, že tento je, o kom jsem říkal, že je za mnou 
přicházející, ale stává se větší (předním), protože je první (přednější), než já jsem119. 

 
Koncentrická struktura pomáhá k jasné definici postavy Jana. Evangelium podle Jana 

označuje jménem „Jan“ vždy Jana Křtitele. Apoštol Jan není uváděn jménem, ale 

označením „učedník“, kterého Ježíš miloval“. Jan Křtitel vždy bedlivě dbá o to, aby 

nedošlo k jeho ztotožnění s Ježíšem. Vyhlašoval, že je vyslancem a „mluvčím“ Boha – 

všem přináší slovo, svědčí o světle. Zdůrazňuje se tak odlišnost stvořeného Božího 

slova od tvůrčího Božího Slova – Boží Slovo není vyslancem Boha, od počátku bylo     

u Boha, je Bohem samým. Slovo samo je Světlem, kterým bylo všechno stvořeno. 

Janova slova o Ježíšově prvenství (byl dříve než já) se budou opakovat v další části 

evangelia (1,20n.26n.30n.34) 

 
E – E’ (1,9-10/1,14) 

E  (1,9-10) 
ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον  
Bylo pravé světlo, které ozařuje každého člověka, přicházející do světla. 
εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω 
Ve světě bylo a svět skrze to povstal svět a to nepoznal. 
 

Oba odstavce oslavují Slovo ve světě – jako pravé Světlo, které svítí na zemi pro 

každého člověka. Přišlo na zem a stvoření, které jím dříve bylo stvořeno, ho ve své 

svobodě volby, která mu byla při stvoření darována, odmítlo. Světlo ve světě nebylo 

přijato. Odcizený svět se uzavírá před Boží přítomnosti a odmítá svého původce. Toto 

odmítnutí je předzvěstí nepřátelství, které se bude objevovat v celém evangeliu.  

 

E’ (1,14) 
και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου 

δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας   
A slovo se stalo tělem a začalo přebývat mezi námi a spatřili jste slávu jeho a slávu 

jako jednorozeného od otce, plný milostí a pravdy. 
 
Tento verš je pokládán za vyvrcholení Prologu. Nastává změna osoby vyprávěče – 

stává se jím skupina lidi označená „my“, kteří dosvědčují, co sem jim stalo při setkání 

s jednorozeným Synem. Boží Slovo se zhmotnilo, stalo se tělem, a zároveň se tím 

                                                 
119  Vlastní překlad. 
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zviditelnilo. Ve skutečném lidském těle začalo být přítomné mezi lidmi jako 

jednorozený Syn Otce. Od chvíle, kdy Bůh vstoupil do světa lidí, bude stejně jako 

člověk snášet všechny radosti i strasti, které k lidskému životu patří. Z textu zaznívá 

Boží ujištění, že je skutečně s člověkem a s ním i Boží milost a pravda.  

Toto setkání převyšující lidskou zkušenost je vyjádřeno slovy εθεασαμεθα την δοξαν 

αυτου (mohli spatřit jeho slávu). Motiv slávy zde vychází ze starozákonního 

hebrejského pojmu כבך (k-b-d).120 Zaslíbená sláva je znamením blízkosti Hospodinova 

promluvení, jeho sebezjevení. Hospodinova sláva naplnila chrám, ale byla zahalena 

v oblaku, takže ji nebylo vidět.121 V Janově evangeliu se sláva zjevila prostřednictvím 

jednorozeného Syna. Spatřil ji větší počet svědků označených „my“, kteří rozpoznali, že 

vtělené Slovo nahrazuje chrám (Jan, 2,21). Tento chrám je místem Boží přítomnosti, 

kterou mohou spatřit všichni, kdo vtělené Slovo, Světlo vpustí do svého života. 

Jednorozený Syn je zde dále charakterizován jako plný milosti a pravdy, což 

odkazuje na starozákonní pozadí, kde milost a pravda nejsou věcí nehybné Boží 

povahy, nýbrž je to jakýsi „rukopis“ Hospodinova jednání.122 Zároveň tato metafora      

o slávě, milosti a pravdě potvrzuje, že i když jako vtělené Slovo přebýval na zemi, 

nebyl připraven o svou božskou kvalitu.   

 
 
F – F’ (1,11/1,13) 
 
F –  (1,11) 
εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον  
Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali.123 
 

Koncentrická struktura posouvá příběh ze světa těch, kteří ho poznali a projevovali 

mu úctu (tím, že ho vyznávali), do světa jeho vlastních, kteří ho však nepřijali. Znovu se 

zde objevuje téma poznání – nepoznání, přijetí – nepřijetí. Ve verši 10 nepoznání          

a nepřijetí přicházelo ze světa, nyní se týká těch nejbližších, starozákonního lidu 

                                                 
120  Hebrejské כבך (k-b-d) sláva – v základním významu označuje „tíži“, „závažnost“ a slouží jako 

základní postižení Hospodinovy „božskosti“, jeho majestátu. (…) Boží sláva je biblickým označením pro 

situace, kdy je nezaměnitelně a nepochybně patrné, že je přítomen a jedná Bůh sám. In: srov. Roskovec, 

Jan. Prolog Janova Evangelia (J 1,1-18) – poznámky k výkladu a překladu. Listy filologické 2010, roč. 

133, č. 1-2, s. 135. 
121  Srov.: Král 8,11. 
122  Srov.: Roskovec, Jan. Prolog Janova Evangelia (J 1,1-18) – poznámky k výkladu a překladu. 

Listy filologické 2010, roč. 133, č. 1-2, s. 137. 
123  Vlastní překlad. 
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Božího, kterým je Izrael.124 Cyklicky se toto téma protikladu, které rozděluje zástupy, 

bude objevovat i v dalších částech evangelia (9,16; 10,19). Stvořitel marně otevírá náruč 

tvorstvu, které stvořil. I když sestoupil mezi něj na zemi, nechtějí o něm slyšet.  

 
F’ (1,13) 
οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ θεου 

εγεννηθησαν   
Ti, kteří ani z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže nejsou narozeni, ale z Boha.125 
 
Po tom, co Slovo nebylo přijato (vv. 9-11), se další text zabývá těmi, kteří na Slovo 

reagovali přijetím, vírou (1,12-18). Dostává se jim „zrození z Boha“. Doslovný řecký 

překlad tohoto textu blíže určuje, kdo jsou Boží děti – jsou zrozené z Boha, ne z krve, 

ani z vůle těla a muže. Šíře janovské formulace je natolik univerzální, že je zřejmé, že 

se Božím dítětem může stát každý člověk.  

 
G – G’ (1,12a/1,12c) 
οσοι δε ελαβον αυτον (…) τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου   
Těm, kdo ho přijali, (…) kteří věří v jeho jméno. 
 
Tato koncentrická struktura rozděluje 12. verš na tři části. Ze souvětí je vypuštěna 

jedna část, která tvoří centrum celé struktury. Zbylé dvě části jsou postaveny do vzá-

jemné paralely. Dochází tak ke zdůraznění obsahu verše, který sděluje první zásadní 

informaci o těch, kteří ho přijali. Jsou to ti, kteří věří v jeho jméno. Spojení „věřit v jeho 

jméno“ se u Jana objevuje i na dalších místech – 2,23, 3,18; 1 Jan 5,13. Vždy je spojeno 

s Ježíšem.  

 
H (1,12b) 
εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι  
dal jim moc stát se dětmi Boha  
 
Podle uvedené koncentrické struktury je výpověď εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα 

θεου γενεσθαι  (dal jim moc stát se dětmi Boha) ústřední části Prologu. Zde se projevuje 

Boží Slovo/slovo ve své tvůrčí podstatě. Ti, kteří se setkali s Božím Slovem „znovu se 

narodili“, stali se Božími dětmi. Stát se jimi může každý, kdo poznal a přijal nabídku, 

kterou na svět přineslo Slovo, Světlo.126 Od chvíle, kdy darované Boží slovo začnou 

brát jako závazné pravidlo pro své chování, jejich život se začne radikálně odlišovat    

                                                 
124  Žl 135,4. 
125  Vlastní překlad. 
126  Srov.: BROŽ, Jaroslav. Prolog k Janovu evangeliu. Určeno pouze pro studijní účely posluchačů 

KTF, Praha 2010, s. 5. 
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od běžného lidského pozemského života.127 Boží stvořitelská moc právě nalezla odezvu 

- Bůh svým darem víry právě stvořil nového člověka, Boží dítě, křesťana. Zároveň 

můžeme mluvit o zrodu Církve, společenství Božího lidu. 

 

2.4 Stylistické prostředky, filologie, sémantický rozbor  

 
Prolog Janova evangelia se vyznačuje zdánlivou jednoduchostí formy a zároveň 

přesnými teologickými formulacemi, kterými předkládá základní témata křesťanské 

víry. Styl a teologie v něm tvoří vnitřní jednotu. Jedinečný slavnostní poetický styl je 

postaven na pravidelném rytmu, kde řádky jsou přibližně stejné délky a tvoří jednu 

strofu básně (1-14). Jejich teologické obsahové úrovni a jisté zralosti víry, svědčí i to, že 

při prvních koncilech jimi argumentovali církevní otcové, když se vyjadřovali o učení 

církve, zvláště o Boží Trojici. Z jazykového hlediska je řečtina čtvrtého evangelia spíš 

převodem hebrejského uvažování do společné koloniální řeči než nějakou klasickou 

formou. 

 

2.4.1 Rozbor vybraných použitých klíčových slov 
 
Objevují se významové protiklady tma – světlo, přijít mezi vlastní – být odmítnut 

vlastními, svět skrze něj povstal – svět ho nepoznal, nezrodit se z vůle těla (myšleno 

z vůle člověka) – zrodit se z Boha. 

K podrobnějšímu rozboru jsem vybrala, podobně jako v předcházejícím rozboru 

starozákonního textu, první větu Janova evangelia, a slova, která se dotýkají stvořitelské 

Boží moci. 

Úvodní slova Prologu  εν αρχη ην ο λογος „na počátku bylo Slovo“ mluví o určitém 

preexistenčním stavu světa, kde existovalo jen Slovo – Logos.  

Bylo - ν. Použité je imperfektum slovesa být - ν „bylo“. Tato gramatická kategorie 

staví podmět věty, ο λογος „Slovo“ do polohy mimo hranice času; Není známý ani 

prostor, ve kterém se Slovo, Logos vyskytoval. Druhá část věty doplňuje, že neexistoval 

sám o sobě, vztahoval se k Bohu ο λογος ην προς τον θεον. Význam předložky προς „k, 

ke, u“, vyjadřuje určitou dynamiku, aktivní směrování. Směrování k Bohu, blízkost 

Boha. Verš končí και θεος ην ο λογος „a Bůh byl to Slovo“. Slovo Bůh před slovesem 

„být“ nemá člen, čím se upozorňuje na jemný rozdíl – je zdůrazněná jedinečnost Slova  

                                                 
127  Srov.: Jan 1,13 – řada momentů, které přirozeně-pozemský život určují, jsou vyloučeny. 
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i Boha, ale zároveň je přítomná jednota daná jejich blízkosti (v. 1a). Můžeme to přeložit 

i ve smyslu „slovo bylo božské podstaty, božského charakteru“.  

 

Slovo - ο λογος. Funkce slova je něco vyjádřit, sdělit. Slovo je nositelem zjevení, 

zjevuje stvořitelský čin a tak podává zprávu o Bohu. Bůh jedná ve světě pouze skrze 

toto Slovo. Dějinná podoba Slova, která vstoupila do světa, je Syn Boha, Ježíš Kristus 

(v 17).128  Syn je uveden jako jediný (1,14.18), kdo je identický se Slovem, Logem a už 

od počátku se podílel na stvoření světa (1,1-3). 

 Logos přišel na svět a svoji přítomností umožnilo akt stvoření života, přineslo 

světlo, samo je světlem ve světě (vv. 3-4).  

V Ježíšově osobě se Logos stává „tělem“ και ο λογος σαρξ εγενετο, znamená to vstup 

do lidského bytí, tj. žije jako člověk v celé jeho stvořenosti a pomíjivosti. V této 

pozemské existenci se však božská podstata stala viditelnou – „spatřili jsme jeho slávu“. 

Světlo - το φως - metaforika světla temnoty. Slovo jako zprostředkovatel života je 

světlem, Stejně tak se světlem pro křesťany stává jeho dějinná podoba – Ježíšův život.  

Boží Slovo – Ježíš ve své dějinné podobě - bylo odmítnuto těmi, kterým bylo posláno 

(Izrael), ale přesto ho tma nepohltila, nepřestalo být světlem a svítí. Ti, kdo v něj věří 

(jednotlivci, obec) ho mohou zažívat jako světlo. Svědkem toho Slova je Jan (Jan 

Křtitel), o jehož další historické činnosti zde není ani zmínka. Autor předpokládal, že 

čtenář ví, o koho se jedná; jeho jediná funkce je vydat svědectví tomuto světlu – tedy 

Ježíši Kristu (v. 29-34). Jan nebyl tím světlem,129 pouze předchůdcem, vyvoleným, 

vydal svědectví o pravém světle tedy Ježíši Kristu, který přijde. Poslušné naplňování 

této funkce ho zařazuje do „dějin spásy“ – Bůh ho vyvolil, aby šířil zprávu ve světě 

„mezi vlastními“, aby byli připraveni „pravé Světlo“ rozpoznat a přijmout. Bůh mu 

vkládá do úst slova podobně jako starozákonním prorokům. Na lidech pak zůstává, zda 

světlo přijmou a tma ho nepohltí anebo si vyberou druhou možnost, jež spočívá 

v odmítnutí. Lidská svoboda, kterou dal Bůh člověku při stvoření, zůstává neporušená. 

Světlo zde nehraje úlohu pochopení něčeho, stejně tak tma se neshoduje s neznalostí. 

Světlo zde vyjadřuje svobodnou volbu člověka přijmout přítomnost Života a Světla 

(Ježíše) do svého života anebo se k této skutečnosti postavit negativně. V Prologu je 

náznak obou postojů - nepřátelská odpověď vlastních (v. 11) i přitakání jiných, které 

                                                 
128  V NZ je Ježíš označen jako Logos na třech místech (Jn 1 1-18; 1 Jn 1 1; Zj 19 13), vždy 

v janovských spisech.  
129  Zde můžeme sledovat jemný odkaz na rozhovory Jana Křtitele s učedníky …najít v NZ „Kdo 

jsi?...“. 
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zaznívá v dalších verších (vv. 12-14). Těm, kdo ho přijali, dalo Boží slovo moc stát se 

Božími dětmi – to znamená znovu se narodit k definitivnímu, nepomíjivému životu. 

 

Doxa - δοξα  – sláva. …και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου  

Jedná se o vyjádření božské kvality – slávy130, kterou vtělený Logos, jednorozený 

Syn dostal od svého Otce. Ani přebývání mezi lidmi ho o tuto kvalitu nepřipravilo – 

proto je plný milosti a pravdy (v. 14). Z této plné milosti člověk přijímá milost             

za milosti. 

 

2.5 Teologický přínos   

 

Vybraná perikopa evangelia podle Jana je autorem zamýšlena jako úvod k dalšímu 

textu; v tomto případě k narativně podanému příběhu o Ježíšovi, ale v některých 

christologických otázkách je širší než celé evangelium.  

Kniha je sdělením o hluboké víře autora v to, co Bůh vykonal prostřednictvím Ježíše. 

„Písmo se naplňuje v Ježíši jako božím živém Slovu.“131  

Autor reaguje na problém své doby, kdy se křesťanství stávalo součástí kultur a bylo 

potřeba hledat odpovědi na fundamentální otázky, např. o božské a lidské podstatě 

Ježíše. Evangelium je jen otevřelo, nepokoušelo se je řešit. J. Moloney upozorňuje, že 

odpovědi na celou řadu christologických otázek typu: je Ježíš Syn člověka, Syn Boží     

a Slovo Boží; on a Otec jedno jsou, on je v Otci a Otec v něm, formulovaly až 

ekumenické koncily132 o téměř čtyři sta let později. Čtvrté evangelium jim sloužilo jako 

podklad pro diskuse, používali Janův slovník. 133 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130  Doxa: vzhledem k tomu, že doxa je u Jana v podstatě jen překladem hebrejského kábód, dá se 

usuzovat, že nejde jen o metaforu, ale i o skutečnou vážnost, jíž se i pozemský Ježíš za života těšil.  
131  POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona, Vyšehrad, 2013,. s.593.     
132  Ekumenický koncil v Efesu (r. 431) a v Chalcedonu (451). 
133

  MOLONEY,  Francis. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Karmelitánské nakladatelství, 

Kostelní Vydří 2009, s. 32-33. 
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3 Gn 1-2,4a, Jan 1,1-18 ve vzájemném vztahu 
 

3.1 Vztah Starého a Nového zákona 

 
Podle závěrů Papežské biblické komise lze Nový zákon plně pochopit jedině           

ve světle Starého zákona.134 Vzájemný vztah mezi oběma zákony dokládá samotné 

Písmo.135 Nový zákon uznává božskou autoritu starozákonních svatých Písem 

židovského národa, které jsou neoddělitelnou součástí křesťanské Bible.136 „Bez Starého 

zákona by Nový zákon byl nerozluštitelnou knihou, rostlinou zbavenou kořenů               

a odsouzenou k uschnutí.“137 Neznamená to však, že autoři psali Novozákonní spisy 

s prvořadým úmyslem vykládat Tóru. Jejich cílem bylo předávat evangelium Ježíše 

Krista.138 Svoji zkušenost s Kristem se snažili učinit srozumitelnou kromě jiného také 

prostřednictvím starozákonních textů, jež chápali jako knihy o historii, která 

předcházela příchodu Ježíše (Řím 1,1-4). Bůh, který inspiroval knihy obojího Zákona   

a je jejich původcem, moudře ustanovil, aby byl Nový zákon ukryt ve Starém a Starý 

aby byl zjevný v Novém.139 

 

3.2 Porovnání perikop Gn 1,1-2,4a – Jan 1,1-18  

 
V Prologu evangelia podle Jana se vnitřní pouto se Starým zákonem projevuje 

například v reáliích, které jsou v něm zmiňovány.140 Někdy Prolog přímo odkazuje      

na určité místo Starého zákona, které používá stejnou terminologii141. Nový zákon se 

vyjadřuje v pojmech Starého zákona. Význam použitých slov někdy zůstává stejný, ale 

často se odlišuje,142 a tím posouvá sdělení do jiné roviny chápání.  

                                                 
134  Papežská biblická komise. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, s. 39. 
135  Např.  Řím 3,20; 7; 8; 2 Kor 3,6; Gal 3,19; 4,1-9. 
136  Srov.: např. DV 2,7 Dei Verbum. Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dokumenty II. 

Vatikánského koncilu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.  
137  Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Papežská biblická komise, Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2004. s. 141. 
138  Srov.: POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Vyšehrad 2013, s. 61. 
139  DV 16., Srov. sv. Augustin, Quaest. In Hept. 2, 73: PL 34, 623. 
140  Historické reálie: zmínka o Zákoně, Mojžíšovi, Janu Křtitelovi. 
141  Terminologie  Jan 1-18 např. „na počátku“ – první slova jsou chtěnou odezvou prvního verše 

Genese.  
142  Význam slov: např. PŘEBÝVALO. 
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Formálně jsou obě perikopy úvodem k větším celkům. Gn 1,1-2,4a 

ke starozákonnímu Písmu a zároveň k celé křesťanské Bibli, Jan 1,1-18 ke čtvrtému 

evangeliu. Pro jejich zaznamenání byl využit stejný literární útvar. Gn 1,1-2,4a je 

poetickým oslavným hymnem, jehož hlavním předmětem je chvála Boha jako Stvořitele 

všeho. Jan 1,1-18 je komponován také jako hymnus, chvalozpěv na velikost Ježíše 

Krista, vyjádřením radosti a díků nad vtělení Slova a důsledkem pro člověka. 

Jedno ze základních společných témat obou pojednávaných perikop je Boží zjevení. 

 

3.3 Boží zjevení ve Starém zákoně   

 
V 1,1-2,4a se Bůh zjevuje slovem. Je ten, který mluví, ale přitom je neviditelný. 

První krok vždy činí Bůh směrem ke stvořenému, dává řád a symetrii. Hned první věta 

nese informaci o tvůrci světa a stavu, který zde panoval.  Svět je dílo jeho slova, které je 

autoritativním výrokem, suverénním rozkazem univerzálního vládce. Není to magická 

formule bohů ze staroorientálních kosmogonických mýtů. Člověk, vrchol jeho 

stvořitelské činnosti, není stvořen proto, aby nahradil ve službě nižší bohy, ale dostává 

účast na stvořitelské moci (Gn 1,28). Dovršením stvořitelského díla je šabat, sedmý den, 

kdy Bůh přestal konat, dokončil své dílo. Člověk, který byl stvořen k obrazu Božímu, 

by měl v sedmý den napodobovat tento obraz a tedy zastavit, přerušit svoji činnost. 

Zakončení díla však neznamená dokončit ho ve smyslu konce, ale „dokončit začatou 

věc, doplnit ji o chybějící část a teprve v tomto smyslu ji ukončit.“143 Tzn. doplnit práci 

odpočinkem, nezabývat se jen hmotným světem. Člověk byl stvořen k jinému druhu 

života, a proto má vstoupit do šabatu144 a pobývat se svým Stvořitelem. 

 

 

                                                                                                                                               
 Přebývalo SZ:  narážka na Stan úmluvy, v němž Bůh dával najevo svou přítomnost za jejich 
bloudění v poušti (Ex 40,34). Srov.: Nový zákon. Praha: Česká liturgická komise, 1989, s. 283.  

 Přebývalo Jan 1,14: používá jen o přebývání Božím. Po neviditelné a hrozivé přítomnosti Boha 
ve Stanu nebo SZ chrámě, je tu díky vtělení Slova osobní a viditelná přítomnost Boha mezi lidmi. In: 
Srov. Jeruzalémská Bible. Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Evangelia, Praha: Krystal 
2006, s. 195. 

143  ZIÓLKOWSKI, Zenon. Nejtěžší stránky Bible. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, 
s. 128. 
144  „Na vrcholu stvoření je člověk, který si umí udělat šabbat, zastavit se a odpočinout, nejen aby 

nabral nové síly, ale aby neustále oživoval vztah se svým vzorem, aby se s ním setkal a neustále si 
uvědomoval svou vlastní pozici stvoření. Je to den díkuvzdání a chval.“  Srov.: CHIOLERIO, Marco. Blaze 
tomu, kdo slyší tato slova. Paulínky, Praha 1997, s. 52. 
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3.4 Boží zjevení v Novém zákoně 

 
V Jan 1,1-18 se Bůh se zjevuje jinak jako v Genesis 1,1-24a. Přichází na svět 

v podobě Slova (v. 1), života (v. 4), světla (vv. 4n), vtěleného Slova (v. 14), které bere 

na sebe podobu lidské bytosti – jednorozeného Syna (v. 14), Ježíše Krista (v. 17). Ježíš 

je vtělením Slova, prostřednictvím kterého vzniklo všechno stvoření (v. 3), zjevil se 

v něm život.145  Bůh tomuto stvoření nepromlouvá přímo, ale zprávu o něm přináší Ježíš 

(v. 18b). Ježíš, Boží Syn, tak vystupuje jako hlasatel Božího slova, jediný 

zprostředkovatel Boha, kterého nikdy nikdo neviděl (v. 18a). Přináší evangelium jako 

„moc Boží pro spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, Řeka, (Řím 1,16; Sk 

3,26). Vtělením Slova se Bůh zjevuje, stává se viditelným a vstupuje do dějin lidstva. 

Zároveň však nepřichází o božskou podstatu, která je v něm ukrytá podobným 

nečekaným způsobem, jakým se Slovo stalo tělem.   

O Božím zjevení v Jan 1,1-18 dále přímo v textu svědčí blíže nedefinovatelná 

skupina, nejméně dvou osob, která mluví v plurálu první osoby (v. 14b). Může to být 

skupina věřících z janovské školy, která uchovává očité svědectví „milovaného 

učedníka“, může to být odkaz na formující se církev anebo odkaz na výjimečné zjevení 

třem učedníkům – proměnění na hoře (Mt 17,2). 

Zdůrazněna je víra, (Jan 1,12), která z těch, kdo věří v Boha, stvoří Boží děti,146 což 

znamená, že se znovu narodí k definitivnímu nepomíjivému životu. K životu, o kterém 

mluvil jednorozený Syn v náručí Otce. Zde můžeme vidět paralelu s Gn 2,1-3. Obě 

perikopy ukazují cestu, kterou se člověk může dostat nejblíže k Bohu a přebývat v jeho 

přítomnosti – přerodem v Boží děti a přebýváním s ním v den šabatu. 

 

 

 

                                                 
145  Život: Boha můžeme chápat analogicky resp. metaforicky jako život vůbec a jako stále novou 

prapříčinu života. In: srov. RAHNER, Karl. VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Vyšehrad, Praha 
2009, s. 485. 

 Kristus je věčné Slovo a má tedy život od věčnosti (v. 4). Každý, kdo uvěří v Krista, přechází 
podobně jako on ze smrti do života (Jan 5,24) a má tak podíl na Božím životě, který mu byl kdysi cizí (Ef 
4,18). In: Srov. DUPLACY, Jean a kol. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím5 

1981, s. 647. 
146  Boží děti: podle SZ je dítětem Božím Izrael jako celek. NZ se dívá jinak – svou přirozeností je 

sice Synem Božím jen Ježíš Kristus (Řím 8,29), ale všem lidem přísluší stát se Božími dětmi (Gal 3,26) a 
připodobnit se tak Ježíši Kristu – v něm smíme říkat Bohu „Otče“ (Gal 4,6). In: Srov. RAHNER, Karl. 
VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Vyšehrad, Praha 2009, s. 58. 
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3.5 Porovnání prostřednictvím vybrané pasáže 

 
Rozsah této práce neumožňuje zabývat se širokým spektrem vzájemných vztahů, 

náznaků a odkazů, které se v obou vybraných perikopách vyskytují. Proto vyberu 

ukázku novozákonního úryvku,147 na kterém budu dokládat vzájemnou souvislost 

podrobněji. 

 
3.5.1 Jan 1,17 
 
οτι ο νομος δια μωυσεως  εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο 
Že zákon skrze Mojžíše byl dán a milost a pravda skrze Ježíše Krista se stala.148 

 
 

Tento novozákonní verš zmiňuje starozákonního vůdce a proroka Mojžíše, Zákon,    

a zároveň se zde objevuje jméno Ježíše Krista. Je zde vztah, soulad i napětí mezi 

Mojžíšem a Ježíšem, ale také Zákonem, který byl určen pro vyvolený lid a Ježíšovou 

„dobrou zprávou“ určenou pro každého. 

 

3.5.1.1 Zákon - milost a pravda (východisko Jan 1,17) 
οτι ο νομος δια μωυσεως μωσεως εδοθη 

 

Vztah mezi Zákonem na jedné straně a milostí a pravdou na druhé, zde lze chápat 

jako vztah vnitřní souvislosti mezi Starým a Novým zákonem.149 Protikladem Zákona je 

vláda milosti, zahájená příchodem Ježíše Krista (Řím 6,15; Jan 1,17).  

 

3.5.1.2 Zákon 
Židovský Zákon150 je jednoznačným učením, daným ve jménu Božím. Je úzce spojen 

se smlouvou, kterou Bůh učinil s vyvoleným lidem Izraele a ke které připojil ještě 

zaslíbení (Ex 23,22-33; Lv 26,3-13; Dt 28,1-14). „Zákon je rozhodující a všudy-
                                                 

 147  NZ verš: „Z pohledu SZ není tato souvislost prokazatelná.“ In: POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. 
Úvod do Nového zákona. Vyšehrad 2013, s. 62. 

148  Vlastní překlad. 
149  Ostrá antiteze mezi Zákonem, který byl dán Mojžíšovi a milostí, která se děje v Kristu se 

objevuje také v Řím 3,19-31. Zároveň je to názorná ukázka Ježíšova přístupu ke SZ – staví se proti 
tradici, která Zákon zanedbává, ale on sám ho přijal od Otce a zachovává. Uznává Mojžíšův Zákon, který 
nemá být zrušen, ale naopak naplněn.  Jeho naplnění – milost a pravda – se děje skrze vtělené Slovo. 

150  Zákon: hebrejský význam znamená pokyn, tj. poučení a zároveň směrnici. Je nejvyšším zdrojem 
moudrosti. Řecký význam je užší a víc právně zaměřený. Je jím myšleno učení Boží, návod k jednání pro 
člověka. Je to soubor přikázání a zákonů od doby Mojžíšovy (Řím 5,20).   
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přítomný v celém SZ a lid je neustále konfrontován s jeho požadavky.“151 

 

3.5.1.3 Milost 
 
η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο 

 

V Novém zákoně je rozhodující milost152 (Jan 1,17; Řím 6,14n). Je to Boží dar, který 

na rozdíl od Starého zákona, není určen jen vyvolenému lidu, ale je zde pro každého 

člověka.  

Řecké χαρις a jeho latinský překlad gratia můžeme do češtiny přeložit stejným 

slovem – milost.153 Pěkně jsou zde spojeny původní dva významy originálu, tj. okol-

nosti obdarovávání a účinek u příjemce: Řecký výraz charis začíná „zářivým projevem 

krásy, pokračuje vyzařováním dobroty a ústí do darů, které jsou dokladem této 

dobroty154“. 

Hebrejský výraz „ḥen“ chápaný jako milostivý projev přízně i milost nalezená         

na straně příjemce spěje následně do krásy takovéhoto jednání155. 

 

3.5.1.4 PRAVDA 
Zde je příklad společného terminologického východiska Starého a Nového zákona, 

které termínu ponechává jeho původní význam.  

Evangelista nevycházel při použití slova pravda z řecky myšleného pojmu pravda, 

jako objektivní pravdivosti nějaké skutečnosti, výpovědi či nauky, ale z biblického 

                                                 
151  DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím5 1981,   
s. 588. 
152 Milost: absolutně nezasloužená přízeň Boha vůči člověku, ale také působení této přízně, při níž 

se Bůh člověku zjevuje.“ In: RAHNER, Karl. VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Vyšehrad, Praha 
2009, s. 214. 

153  gratia lat., vděk, krása, půvab, přízeň, přátelství, blahovůle, náklonnost, láska. In: PRAŽÁK, J., 
NOVOTNÝ, F. Latinsko-český slovník. Česká grafická akc. Společnost „UNIE“5, Praha 1919, s. 581. 

 charis řec., radost, půvab, přízeň, laskavost, milost, vděčnost, dík. In: BARTOŇ, Josef. Uvedení 
do novozákonní řečtiny. KLP, Praha 2009, s. 148. 

 hen hebr., původný význam – nezištná přízeň vysoko postavené osoby a svědectví milostivého 
působení této přízně. In: Srov. DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská 
akademie, 19815, s. 226. 

154  Srov. DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 
19815, s. 226. 

155  Tamtéž. 
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chápání tohoto pojmu.156 Pravda je tím, co se ukáže v budoucnosti; co má trvání, stálost, 

budoucnost. A to platí zejména o věčném jako nepomíjejícím, trvalém, konečně 

platném, posledním.  

 

3.5.1.5 Ježíš – Mojžíš (východisko  Jan 1,17) 
 
Ježíšovo jméno v daném kontextu stojí v protikladu k Mojžíšovi – naplnění Zákona, 

tedy milost a pravdu přináší pouze Ježíš, jako jednorozený, (jedinečný, jediný) Syn 

pevně spojený s Bohem – Otcem. Ježíš je zde označen za jediného interpreta, vykladače 

Boha.157 

 

Mojžíš je prostředníkem smlouvy a Zákona, který mu Bůh zjevil (Ex 24,3; 34,27). 

Jako nositel Božího slova je považován za proroka158, který svou zkušenost s Bohem 

zapsal do  Mojžíšova Zákona. V něm jsou Boží slova zapsána lidskou řeči, aby člověk 

porozuměl a pochopil Boží záměr, který má Bůh s lidmi.159 Pochopení plného smyslu 

Božího záměru zprostředkovává Ježíš Kristus (Mt 5,17; Lk 24,27; Řím 16,25-26; 2 Kor 

3,14-16).160 

 

3.5.2 Světlo  
 
Oddělení světla od temnot bylo prvním činem Stvořitele, které se vynořilo 

z původního chaosu (Gn 1,1-5). Světlo je prvním stvořením. Nemluví se o světelném 

zdroji, není odleskem božstva, nerodí se ani z temnot, které se s ním střídají (Žl 45,7)    

a společně mu zpívají chvalozpěv (Žl 19,2n.148,5; Dan 3,71n). Tím jsou popřeny 

mytologické představy.161 Světlo se stává symbolem všeho dobrého (Job 30,25n;          

Iz 5,19n; Jer 4,22), co Bůh dává,162 je to oblast, v níž přebývá (Žl 104,2). Záměrné 

                                                 
156  Pravda: Hebrejský pojem pravdy vyjadřuje něco, co se stalo nebo stane. Skutečnost a pravda by 

tedy byly totožné. Ale pravda není to, co lze nalézt např. tak, že pronikneme pod věc hlouběji. Srov. 
KASPER, Walter. Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad, Praha 1996, s. 62.  

157  RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Karolinum, Praha 2008, s. 281. 
158  Oz 12,14; Dt 18,15.18. 
159  Boží záměr: „Bůh je původcem tvůrcem všeho, co se stalo, co se děje nyní a co se stane později 

(Jdt 9,5n). Cílem předurčeným od věčnosti je spása, kterou přináší Kristus všem lidem.“ In: DUPLACY, 
Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 51981, s. 591n. 

160  Srov.: DV 14-15. 
161  Srov.: DUPLACY, Jean a kol. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 

19815, s. 496. 
162  Symbol dobroty: např. světlo živých (Kaz 11,7); symbol Boží přítomnost, tvář zářící dobrotou 

(Žl 4.7; 31,17; 89,16); vytrhuje z nebezpečí (Žl 13,4). 
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odmytologizování je zřejmé také u nebeských těles, která mají sloužit (Žl 104,9)            

a  zároveň svým rytmem dávat pravidelnost a řád stvořenému, tedy i člověku. Mají být 

znamením,163 ne však, aby si z nich člověk věštil budoucnost, ale aby mu připomínala 

jeho výsady.164 

 

 

V Jan 1-18 tma světlo nepřemůže (v 5). Slovo, jako zprostředkovatel života se stává 

Světlem, stejně jako se jím stává jeho dějinná podoba – Ježíšův život (Jan 1,4). Těm, 

kdo v něj věří, Světlo svítí i navzdory tmě. Temnota znemožňující vidění je prosvícena 

jeho světlem a uprostřed nepoznání a nepřijetí se objevuje víra, vidění neviditelného.  

Vírou je rozpoznána neviditelná Boží sebesdělující přítomnost v lidské historii Ježíšově. 

Kdo skutečně poznává Ježíše, vidí Boha samého, vidí ho v Ježíšově postavě jakožto 

zjevovatele pravdy.165 Na konci dějin spásy bude světlem nového stvoření Bůh sám    

(Zj 21,5.23)166. 

 

                           

 
 

                                                 
163  Řád: počátek synagogálních bohoslužeb (podle východu a západu slunce), stanovování svátků 

např. nový rok u židů, Velikonoce. 
164  Srov.: BIČ, Miloš. Starý zákon, překlad s výkladem. První kniha Mojžíšova, Genesis. Kalich, 

Praha 1968. 
165  Srov.: Roskovec, Jan. Prolog Janova Evangelia (J 1,1-18) – poznámky k výkladu a překladu. 

Listy filologické 2010, roč. 133, č. 1-2, s. 130. 
166  Srov.: DUPLACY, Jean a kol.. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 
19815, s. 495. 
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Závěr 
 

Tato práce se zabývala slovem Božím, které je lidským způsobem zaznamenáno 

v Písmu svatém, v knihách Starého i Nového zákona. Vybrány byly dva úryvky, které 

stojí na začátku knihy Genesis a v evangeliu podle Jana, s úmyslem interpretovat jejich 

obsah v jejich vzájemném vztahu pomocí moderních exegetických metod. Cílem tedy 

bylo najít původní smysl vybraných úryvků a zároveň je interpretovat pro současnost.  

Při práci jsem se snažila, aby se v rámci možností setkávala rovina literárně-

historická (kontext doby, svatopisci, následné redakce) s rovinou duchovně teologickou 

(pouto mezi exegezí a spirituálním významem slov se projevovalo při objasňování toho, 

co mohl text říci původně při svém vzniku a co může říci dnešnímu člověku). Brala 

jsem v úvahu také rovinu pastorační, která může působit na případného čtenáře tohoto 

textu. Zde si dovolím připomínku. Neměli bychom zapomínat, že v biblickém textu 

nejde ani tak o to, co se odehrálo mezi Bohem a stvořením, ale zejména o to, co se 

odehrává mezi Bohem a současným autentickým člověkem.  

 

Při práci jsem vycházela, mimo jiné, z církevního dokumentu, který upozorňuje na více-

rozměrnost lidské řeči (Výklad Bible v církvi, 1993). Boží slovo se neváže jen             

na epochu dějin, ale míří od minulosti do budoucnosti. Je třeba se snažit chápat, jak 

může Boží slovo používat ke sdělení lidské slovo. Jak může toto slovo obdařit 

postupující dějiny smyslem, který přesahuje přítomný okamžik. 

 

Dále považuji za vhodné vybrat alespoň jeden konkrétní příklad, jako názornou ukázku 

toho, k jakému výsledku lze při pozorném naslouchání Božímu slovu dojít. 

Ozřejmili jsme si, že vyprávění o stvoření, jak je vylíčeno v knize Genesis, je teo-

logickou výpovědí zachycující počátek veškerých dějin. Ukazuje, že celý svět je Božím 

vlastnictvím a stává se legitimním prostorem pro život člověka. Jen vyvolený Boží lid 

však ví o této skutečnosti a dodržuje Šabat, který také patří k řádu stvoření. Zároveň 

jsme se na tuto zprávu podívali z horizontu čtvrtého evangelia. Koncentrická struktura 

nám pomohla objevit eklesiologické ohnisko Prologu – život lidi není jen způsobem 

lidské existence, ale může mít i novou povahu života Božích dětí (Jan 1,12n). Tyto Boží 

děti se rodí vírou, kterou reagují na Boží oslovení, zjevení. Výsledkem je pak život nové 

povahy, život v Pravdě. A tak Stvořitel, který se ve Starém zákoně projevuje jako ten, 
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který všechno svým slovem tvořil na zemi, se v Novém zákoně projevuje jako Slovo, 

které bylo sesláno lidem, aby je upozornilo na vertikální rozměr jejich bytí.  

 

Podobné spojitosti a vzájemné obohacování jsem se pokoušela nacházet i v dalších 

vybraných prvcích textů, především v těch, které se týkaly stvoření, slova/ Slova 

Božího. V práci se pak jednotlivé části setkávaly v neustálém dialogu, který vypovídá   

o rozmanitosti obou Písem křesťanské Bible, od jejich dokonalé shody až po silné 

napětí.  

 

Oba porovnávané úryvky byly oslavnými hymny, ódami na stvoření. Evangelium 

podle Jana má dva literární závěry, a tak bych nyní i já ráda spojila tyto dva prvky         

a dovolila si svoji práci zakončit odlehčujícím poeticko-narativním závěrem. 

  

 V úvodu této práce jsme zmínili Ducha svatého. Vznášel se nad vodami v době, kdy 

se z chaosu začalo oddělovat první stvoření. A my jsme se vydali na cestu. Postupovali 

jsme časem a před očima se nám střídaly pestré výjevy – Bůh se projevoval svým 

stvořitelským činem. Živé i neživé stvoření jsme pozorovali tak, jak se před našima 

očima z Písma svatého vynořovalo; vystavovali jsme ho našemu zkoumání. Objevovali 

jsme dávno probádaná, ale pro nás často neznámá zákoutí, a vždy se našla nějaká 

skulinka, kde bylo něco nového a něco, co jsme potřebovali objasnit. Hledali jsme 

vysvětlení v kolébce vzniku – v jistotě známého, blízkých tváří, důvěrně známé krajině 

a mentalitě. A s potěšením jsme se dívali, jak stará známá slova rozkvétají v nové          

a obráceně – nová slova potřebují stará k tomu, aby byla pochopena a mohla dále 

rozkvétat svým životem. Je přirozené, že vztah starého a nového není vždy harmonický. 

A tak jsme se proplétali rovnými i klikatými cestami, kde se křižovaly dějiny a kde lze 

lehce zabloudit. Vyptávali jsme se na správnou cestu různých lidí a dostávali jsme 

někdy i protichůdné odpovědi. Někdo by to mohl považovat za náhodu, ale my 

považujme za Boží dar už samu skutečnost, že jsme dokázali jemně naslouchat 

vzdálenému neviditelnému… Nyní, když se nacházíme v cíli, si díky tomuto 

naslouchání uvědomujeme, že skutečným autorem pravdivé cesty k Bohu nikdy není 

člověk, nýbrž Duch svatý. 

…A viděli jsme světlo, které svítí a nezabrání mu v tom ani nejhlubší tma. Již dobře 

víme, že svítí jen pro některé, i když je zde pro všechny… Uvěří jen někteří, Boží děti – 

tak tomu bylo vždy. 
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Dobrodružství objevování je za námi. A nyní nastává ticho. Mistr Eckhart napsal, že 

to nejvznešenější, co člověk může v tomto životě dělat, je mlčet: mlčet a nechat 

promlouvat a jednat Boha. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 
CÍRKEVNÍ DOKUMENTY – SEZNAM ZKRATEK 
  
 
DV – Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum (z 18. listopadu 1965), in: 

Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
 
LG – Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium (z 21. listopadu 1964), in: 

Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002. 

 
 
Další zkratky: 
SZ   Starý zákon 
NZ   Nový zákon 
B 21  Bible 21 
BJ   Bible Jeruzalemská 
BK   Bible Kralická 
ČEP  Český ekumenický překlad 
LXX  Septuaginta 
ad.   a další 
k.   kapitola 
kk.   kapitoly 
např.  například 
př. Kr.  před Kristem 
srov.  srovnej 
stol.  století 
tj.   to je 
v. verš 
vv.   verše   
DV   věroučná konstituce II. Vatikánského koncilu 
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SEZNAM BIBLICKÝCH ZKRATEK STARÉHO ZÁKONA 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gn –1. kniha Mojžíšova Ex – 2. kniha Mojžíšova 

Lv – 3. kniha Mojžíšova Nm – 4. kniha Mojžíšova 

Dt – 5. kniha Mojžíšova Joz – Kniha Jozue 

Sd –  Kniha Soudců Rt – Kniha Rút 

1 Sam – 1. kniha Samuelova 2 Sam – 2. kniha Samuelova 

1 Král – 1. kniha Královská 2 Král – 2. kniha Královská 

1 Kron – 1. kniha Kronik 2 Kron – 2. kniha Kronik 

Est – Kniha Ester Ezd – Kniha Ezdrášova 

Neh – Kniha Nehemiášova Tob – Kniha Tobiáš 

Jdt – Kniha Judit 1 Mak – 1. kniha Makabejská 

2 Mak – 2. kniha Makabejská Job – Kniha Job 

Žl – Kniha Žalmů Př – Kniha Přísloví 

Kaz – Kniha Kazatel Pís – Píseň písní 

Mdr – Kniha Moudrosti Sir – Kniha Sirachovcova 

Iz – Kniha proroka Izaiáše Jer – Kniha proroka Jeremiáše 

Pláč – Kniha Žalozpěvů Bar – Kniha proroka Barucha 

Ez – Kniha proroka Ezechiela Dan – Kniha proroka Daniela 

Oz – Kniha proroka Ozeáše Jl – Kniha proroka Joela 

Am – Kniha proroka Ámose Abd – Kniha proroka Abdiáše 

Jon – Kniha proroka Jonáše Mich – Kniha proroka Micheáše 

Nah – Kniha proroka Nahýma Abk – Abakuk 

Sof – Kniha proroka Sofoniáše Ag – Kniha proroka Aggea 

Zach – Kniha proroka Zachariáše Mal – Kniha proroka Malachiáše 
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SEZNAM BIBLICKÝCH ZKRATEK NOVÉHO ZÁKONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mt –  Evangelium podle Matouše Mk – Evangelium podle Marka 

Lk – Evangelium podle Lukáše Jan – Evangelium podle Jana 

Sk – Skutky apoštolů Řím – List sv. apoštola Pavla Římanům 

1 Kor – 1.list sv. apoštola Pavla 

Korinťanům 

Gal – List sv. apoštola Pavla Galaťanům 

2 Kor – 2.list sv. apoštola Pavla 

Korinťanům 

Flm – List sv. apoštola Pavla Filemonovi 

Ef – List sv. apoštola Pavla Efesanům Flp – List sv. apoštola Pavla Filipanům 

Kol – List sv. apoštola Pavla Kolosanům 1 Sol – 1. list sv. apoštola Pavla 

Soluňanům 

1 Tim – 1. list sv. apoštola Pavla Timoteovi 2 Sol – 2. list sv. apoštola Pavla Soluňanům

2 Tim – 2. list sv. apoštola Pavla 

Timoteovi 

Tit – List sv. apoštola Pavla Titovi 

Žid – List Židům Jak – List sv. apoštola Jakuba 

1 Petr – 1. list sv. apoštola Petra 1 Jan – 1. list sv. apoštola Jana 

2 Petr – 2. list sv. apoštola Petra 2 Jan – 2. list sv. apoštola Jana 

Jud – List sv. apoštola Judy 3 Jan – 3. list svatého apoštola Jana 

Zj – Kniha Zjevení sv. apoštola Jana  
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