
4. Katecheze – Dějiny spásy – Starý zákon

V dnešní katechezi bychom velmi stručně probrali, jak Bůh ve Starém zákoně připravuje 
lidstvo a zvláště vyvolený národ na příchod Mesiáše.

Jak jistě víte, Bible (=Písmo sv.) se skládá ze Starého a Nového zákona. A oba dva obsahují 
ne jednu, ale spoustu knih (SZ 46, NZ 27, celkem 73) – a jsou to knihy různých žánrů, typů, 
ale i různé délky. Jsou tam knihy historické, prorocké, naučné – i básnické. Více o skladbě 
Bible a orientaci v ní v závěru dnešní katecheze.

Starý zákon (SZ) začíná Stvořením světa a člověka a pojednává o tom, co bylo před Kristem. 
V Novém Zákoně (NZ) se naplňují Boží přísliby, které dal lidstvu ve SZ (o tom příště).

O stvoření, pádu do hříchu a prvním Božím příslibu spásy jsme mluvili minule. Budeme tedy 
pokračovat dál:

Adam s Evou konali za své hříchy pokání, dnes je ctíme jako svaté (svátek mají na Štědrý 
den). Ale do katastrofy uvrhli celé lidstvo – všechny své potomky. Jeden hřích na sebe 
nabaluje další, je z toho lavina. Adam a Eva měli syny Kaina a Ábela. Jejich příběh snad 
znáte – Kain záviděl Ábelovi, že Bůh přijal jeho oběť a Kainovu nikoliv. Ve zlosti, závisti, 
žárlivosti bratra nakonec zabil. První vražda v dějinách, bratrovražda. Bůh dal ale i Kainovi 
novou šanci, dal mu na čelo „Kainovo znamení“, které sice označovalo jeho provinění, ale 
zároveň ho chránilo před pomstou a varovalo, že kdo Kaina ze msty zabije, sám trestu 
neunikne.

SZ obsahuje plno zajímavých a zároveň poučných příběhů. Ovšem moc bych nedoporučoval 
začíst číst Bibli od první po poslední stránku jako příběh. Zpočátku, dokud jsou tam příběhy o
stvoření světa, potopě, babylonské věži, Abrahámovi apod., tak by to ještě šlo. Jenže pak se 
člověk může zadrhnout na popisech rodokmenů – ten zplodil toho a ten toho a ten se tal 
předkem toho a toho národa… Dalším zádrhelem pak může být seznam přikázání, předpisů a 
zákazů především v knize Leviticus (3. kniha Mojžíšova) a trochu i v jiných. Ani četba 
prorockých knih není vždy snadná. Možná se pousmějete, ale i dospělým lidem, kteří by 
chtěli s četbou Bible teprve začít, bych doporučil, aby si nejprve přečetli „dětskou“ či 
ilustrovanou bibli, kde jsou vytáhnuty ty nejdůležitější věci a převyprávěny příběhy poněkud 
srozumitelněji. Člověk tak získá přehled o biblických příbězích, o jednotlivých postavách, 
kdo to byl Abrahám, Mojžíš, král David a další známé i méně známé biblické postavy, jaké 
byly jejich životní osudy. Nebude se v tom pak tolik ztrácet. Teprve pak bych doporučil 
sáhnout po „opravdové“ Bibli. A nejlépe od Nového zákona, od evangelií. Po přečtení NZ 
bych pak přikročil k postupné četbě SZ.

Zpět tedy ke stručnému přehledu o tom, co nalezneme ve SZ, jak Bůh připravuje lidstvo na 
příchod Vykupitele.

Lidé se tedy postupně propadají čím dál víc do hříchu. Čím dál tím víc se vzdalují od Boha. 
Bůh sešle potopu na celou zemi, zachrání se pouze spravedlivý Noe a jeho rodina (manželka, 
tři synové s manželkami) a zvířata – pár od každého druhu, aby byl zachován život na zemi. 
Noe podle Božích pokynů postavil archu – obrovskou loď, v níž nalezli záchranu. Zbytek 
lidstva, ale i zvířat se utopil.

Dalším známým příběhem je stavba babylonské věže. Lidé ve své pýše se rozhodli, že dokáží 
Bohu, že něco znamenají, postaví věž až do nebe – a tak si chtěli dokázat, že se vyrovnají 



Bohu. Ale Bůh dopustil, že se jim zmátly jazyky – do té doby všichni mluvili jedním 
jazykem, ale během stavby došlo ke zmatení jazyků, tím pádem se nemohli dorozumět – a 
stavba se zadrhla, lidé se rozešli a šli si každý po svém. Nešlo zde – a ani v jiném biblickém 
příběhu – o to, že by Bůh chtěl pro lidi zlo, že by se chtěl mstít, neměl je rád, že by chtěl být 
krutý. Jestliže Bůh sesílá trest, pak proto, aby jako Nebeský Otec ukázal nám, svým dětem – 
takto ne, to je špatně. Trest má léčivý a výchovný cíl. A samozřejmě také napravit porušenou 
spravedlnost.

Jednou z klíčových postav SZ je Abrahám. Celý jeho příběh vyprávět nebudu. Byl už 
poměrně vysokého věku, když ho Bůh povolal, aby opustil svou rodnou zem a vydal se na 
cestu do země, kterou mu Hospodin slíbil ukázat a dát do dědictví. Protože mu Abrahám 
uvěřil a byl ochoten vydat se (zdánlivě bláznivě, nesmyslně) na cestu a opustit své jistoty, 
Bůh mu slíbil, že jeho potomstvo rozmnoží jako hvězdy na nebi a písek na mořském břehu. 
Že se stane praotcem velkého národa. A to přesto, že už byl starý a jeho manželka Sára také (a
byla neplodná).

Po letech se jim narodil syn Izák (kromě toho měl se služkou Hagar syna Izmaela, ten se ale 
Abrahámovým dědicem nestal). Bůh seslal další zkoušku – přikázal Abrahámovi obětovat 
milovaného syna Izáka – aby vyzkoušel jeho oddanost, víru, poslušnost (lidské oběti pravý 
Bůh ve skutečnosti nepožaduje, ba přímo zakazuje, zde však jde o zkoušku – Bůh ve 
skutečnosti nechtěl, aby Abrahám Izákovi ublížil). Na poslední chvíli poslal Bůh anděla, aby 
Abraháma zadržel.

Abrahám, jeho syn Izák a vnuk Jákob (Jakub) jsou nazýváni praotci Izraelského národa, který 
si Bůh ve SZ vyvolil – ne proto, aby spasil jen tento národ, ale aby se z tohoto národa narodil 
Spasitel pro lidi ze všech národů, kmenů, ras, jazyků a všech dob. Vyvolený národ – to 
neznamená, že by si je Bůh vyvolil pro nějaké jejich zvláštní vlastnosti, že by byli lepší, že by
byli třeba morálně výše než ostatní národy v jejich době okolo nich – to teprve Boží zákon a 
Boží výchova je tak nějak zkultivovaly.

Tento vyvolený národ si pak Bůh vedl dějinami a připravoval na příchod Spasitele. Jistě znáte
– alespoň trochu – příběhy o tom, jak se Abrahámovi potomci dostali do Egypta, Josef (jeden 
z 12 Jákobových synů, od nichž pochází 12 izraelských kmenů) se dostal do otroctví v Egyptě
(prodali ho tam vlastní bratři) a po různých peripetiích zachránil Egypt – a vlastně celé široké 
okolí – před hladomorem. Dokud žila generace, která pamatovala Josefa, byli Egypťané 
Židům vděční. Ale další generace Egypťanů pak Židy zotročila, zhruba 400 let byli Židé 
v otroctví. Z Egyptského otroctví je vyvedl Mojžíš, kterému pak Bůh na hoře Sinaj dal 
Desatero přikázání na dvou kamenných deskách.

Do země zaslíbené putoval národ 40 let po poušti. Stále znova a znova reptali a bouřili se 
proti Mojžíšovi – a v konečném důsledku proti Bohu. Zapomněli, jak byli utiskováni, jak 
volali k Bohu, aby je vysvobodil – a když jim poslal Mojžíše, který je na svobodu vyvedl, 
neuměli v ní žít. Rychle zapomínali, jak se o ně Bůh zázračně postaral, např. když je provedl 
suchou nohou přes Rudé moře, zatímco se egyptské vojsko utopilo. Postaral se o stravu, o vše 
potřebné k životu – a přesto, když se opět vyskytla obtíž, místo důvěry se opět dopustili 
reptání a vzpoury. Ne jednou, dvakrát. 

Když se Mojžíš z hory Sinaj, kde mu Bůh dal Desatero, pár dní nevracel, ulili si ze zlata tele, 
které prohlásili za svého boha – Mojžíš se naštval, když se vrátil, roztřískal desky 



s Desaterem, rozdrtil zlaté tele, nasypal do vody a nechal lidi vypít. Pak se znova vrátil na 
Sinaj a vyžádal si od Boha nové desky s Desaterem.

Mojžíš nakonec přivedl vyvolený národ na hranice Svaté země, ale sám do ní nevstoupil. To 
se stalo pod vedením Jozua. Izraelité dobyli a obsadili Svatou zem (nazývá se také Země 
zaslíbená, Kanaán, později Izrael podle Izraelského národa).

Následovala doba soudců – jejich hlavním posláním nebylo ani tak soudit, rozsuzovat (to také
někdy dělávali), ale především to byli jednorázoví vůdci, velitelé národa v době ohrožení, 
nebezpečí, války. Jinak si dvanáct kmenů žilo vpodstatě svým vlastním životem, neměli 
nějakého náčelníka, krále, vůdce. 

Stále dokola (a nejen v době soudců) se opakoval vzorec: lidé se svými hříchy od Boha 
vzdálili, dopouštěli se zla; Bůh dopustil trest, nechal na ně dopadnout důsledky jejich zlých 
činů (nejčastěji útlak od okolních národů, válka, podrobení…). Lidé se vzpamatovali, litovali 
hříchů, prosili Boha za odpuštění a za vysvobození, za pomoc. Bůh jim seslal soudce (později 
proroka), který je vysvobodil, zvítězil nad nepřáteli, zajistil mír. Nějakou dobu sekali latinu, 
ale nejpozději druhá, třetí generace zase odpadla… A vše se opakovalo v bledě modrém.

Pak si Izraelité vyžádali (spíše „vydupali“) krále – navzdory varování soudce a proroka 
Samuela, který je varoval, že tím skončí svoboda, kterou mají, že král od nich bude vybírat 
daně, požadovat robotu, oseká jim práva, zatíží povinnostmi… Ale Izraelité trucovali jako 
malé děti – všechny okolní národy mají krále, my chceme taky!

Tak krále dostali a varování proroka Samuela se naplnilo – někteří králové tvořili světlé 
výjimky, ale většina králů byla takových, jak Samuel varoval – a navíc vedla národ spíše na 
scestí. Prvním králem byl Saul, následoval David, z jehož rodu se narodil Spasitel Ježíš 
Kristus. Jeho synem byl moudrý král Šalomoun (dobře začal, ale v průběhu života se – 
především pod vlivem svých pohanských manželek odklonil od Boha – a to navzdory tomu, 
že jinak byl moudrý).

Po Šalomounově smrti došlo k rozštěpení národa na Severní – Izraelské království a Jižní – 
Judské království. Davidova dynastie vládla na jihu. V 8. stol. př. Kr. dobyla Asyrská říše 
Severní království a obyvatelstvo bylo odvlečeno do vyhnanství a nahrazeno jinými – 
pohanskými – národy. Později asyrský král byl nucen uznat pod návalem katastrof, že Bůh 
Izraelitů musí v té zemi být uctíván, proto dovolil části vyhnanců se vrátit, ti se smísili 
s pohanskými přistěhovalci. Obnovili kult jediného pravého Boha tak, jak byli schopni si 
vzpomenout, že to jejich předkové dělávali (měli i vlastní verzi Bible – SZ, v němž byly 
vlastně jen Knihy Mojžíšovy). Tak vznikl národ nazývaný Samařané neboli Samaritáni. 
Přestože si zachovali víru v jediného Boha, Židé je považovali za odpadlíky a nenáviděli je, 
stranili se jich ještě víc než pohanů (k tomu se dostaneme i příště, až budeme probírat NZ).

Jižní království ještě pokračovalo cca dvě staletí, než je dobyli Babyloňané. Opět byla velká 
část obyvatelstva odvedena do zajetí. Po několika generacích, když Babylonskou říši 
přemohla Perská říše, se zajatci mohli vrátit (cca 70-80 let trvalo babylonské vyhnanství). 
Izraelský národ získal jakousi autonomii v rámci Perské říše, pak si zase vybojoval autonomii 
v rámci říše Alexandra Velikého a jeho nástupců a pak v rámci Římské říše. To už se blížíme 
k době, kdy se narodil Pán Ježíš.

Ve všech těchto zvratech v dějinách Bůh svůj národ (a samozřejmě celé lidstvo) neopouštěl, 
naopak, prostřednictvím proroků si je stále vedl, vychovával – a to i za pomoci trestů. Stále 



jim posílal své proroky, kteří jim připomínali Boží zákon, upozorňovali, když ho překročili, 
kárali, vyzývali k nápravě, varovali před trestem. A když trest dolehl, naopak zase poskytovali
útěchu, povzbuzovali k pokání, nápravě a slibovali, že se Bůh o svůj národ postará. Proroci 
nemluvili a nepsali jen tak, co je napadlo, bylo to z Božího vnuknutí.

Když se řekne „prorok“, často si lidé představí jakéhosi věštce, jasnovidce, který předpovídá 
budoucnost. Jejich poslání bylo jiné (viz výše). I když občas i nějakou tu předpověď pod 
vlivem Božího vnuknutí pronesli – poměrně často předpovídali blížící se trest v podobě války,
porážky nebo jiné katastrofy.

A pak také předpovědi, proroctví ohledně Mesiáše (Hebrejsky Pomazaný Hospodinův; řecky 
Kristus). Izraelité stále očekávali příchod Mesiáše, Vykupitele, Spasitele. Představovali si, že 
to bude mocný král z Davidova rodu, který obnoví Davidovu říši a zajistí vítězství nad 
okolními národy, tím zajistí mír, prosperitu, blahobyt. Různé předpovědi proroků to trochu 
nabourávaly. Ale tomu až tak moc pozornost nevěnovali – některá proroctví jsou 
komplikovaná, vyžadují obrazný výklad, a tak si možná říkali – kdo ví, co tím Bůh chce říci. 
V proroctvích můžeme nalézt např. místo narození Mesiáše – Betlém; že bude pocházet 
z Davidova rodu; narodí se z Panny atd. Při četbě evangelií občas narazíme na odkaz, že to či 
ono se stalo podle předpovědi proroků ze SZ.

Dále SZ obsahuje množství tzv. předobrazů – nějaká událost, věc či osoba „předobrazuje“, 
naznačuje, předpovídá skutečnost, která se naplní v NZ. Např. Izák, který měl být obětován 
Abrahámem, si nesl na svých zádech dříví, na kterém měl být obětován. Pán Ježíš nesl 
dřevěný kříž, na němž byl obětován. Josefa prodali jeho bratři do otroctví za 20 stříbrných. 
Jidáš „prodal“ Pána Ježíše za 30 stříbrných. Josef, který v Egyptě nevinně trpěl a jeho utrpení 
pak posloužilo tomu, že zachránil před hladomorem Egypt, okolní země i své bratry, kteří 
proti němu zhřešili – a odpustil jim. Pán Ježíš za nás trpěl, svou smrtí nás vykoupil, zachránil 
– a hříchy, kterými jsme jej zranili, nám odpustil. Takových a podobných předobrazů je ve SZ
plno.

To vše je jen velmi stručný úvod k tomu, co lze ve SZ nalézt. Příště bychom se podívali na 
NZ.

A teď si ještě vysvětlíme, jak se v Bibli orientovat.

Jak víte a jak bylo řečeno v úvodu, Bible se skládá ze SZ a NZ. Každý z nich obsahuje mnoho
biblických knih. SZ byl v originále sepsán hebrejsky (některé části aramejsky a řecky), NZ 
řecky (Matoušovo evangelium pravděpodobně hebrejsky nebo možná aramejsky a záhy 
přeloženo do řečtiny).

Existují různé české překlady a vydání Bible – historická i současná vydání, asi 
nejrozšířenější je v současné době tzv. Ekumenický překlad (spolupracovali na něm zástupci 
z různých církví), pak je Jeruzalémská Bible, která je přesnější; tzv. „Bible pro 21. století“ – 
tragicky špatný překlad – sice jednoduchý na čtení, ale naprosto nepřesný, zavádějící. 
Poměrně dobrým překladem je „Liturgický překlad“ – ten, který se čte při mši sv. – ale SZ 
není přeložen kompletně, pouze NZ a ze SZ ty části, které se čtou při liturgii.

Některá vydání Bible neobsahují tzv. „deuterokanonické knihy“ – sedm knih, které patří do 
SZ. Katolická (a pravoslavná) církev je uznává za nedílnou součást Písma sv. Většina 
evangelíků je „vyškrtla“ v 16 stol. a později z Bible (zřejmě podle příkladu Židů, kteří tak 



učinili koncem 1. stol. po Kristu – a to zřejmě proto, že nebyly v originále napsány hebrejsky, 
ale řecky).

Seznam biblických knih včetně jejich zkratek naleznete v Bibli zpravidla na začátku či na 
konci (obsah, vysvětlivky, seznam zkratek…).

SZ obsahuje knihy historické (např. 5 knih Mojžíšových, Jozue, Soudců…), prorocké 
(Izaijáš, Jeremijáš, Ezechiel, Daniel, Pláč (Danielův) – to je 5 velkých proroků + 12 malých 
proroků – podle délky knihy, ne podle důležitosti) a pak knihy básnické a poučné 
(=mudroslovné) – např. Žalmy, Job, Přísloví, kniha Moudrosti…

(Židé dělí svou Bibli – která pochopitelně obsahuje jen SZ bez deuterokanonických knih – na 
Zákon (Tóra – 5 knih Mojžíšových), Proroky (Nabiím) a (ostatní) Spisy (Ketúvím)).

NZ obsahuje 4 evangelia + Skutky apoštolů (historické knihy NZ), listy (dopisy) apoštolů 
neboli epištoly (sv. Pavel 14 listů, Jan 3 listy, Petr 2 listy, Jakub a Juda po 1 – celkem 21 listů 
– vlastně odpovídají naučným knihám ze SZ) a Zjevení sv. apoštola Jana (=Apokalypsa) – 
jediná prorocká kniha NZ.

Jak jsem naznačil, každá biblická kniha má svoji zkratku – ty se mohou různit podle vydání. 
Dokonce mohou být různé názvy. Např. 1.-5. kniha Mojžíšova se také označují cizími 
(řeckými) názvy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium – od toho jsou zkratky 
např. 1. Mojž nebo Gn. 2. Mojž nebo Ex atd.

Nebo např. 1. a 2. kniha Kronik (1. a 2. Kron) se v ekumenickém  překladu nazývají 1. a 2. 
Paralipomenon (1. a 2. Par).

V NZ je takovou záludností 1. a 2. list sv. Pavla Soluňanům (1. a 2. Sol), které se 
v ekumenickém vydání nazývají Tesalonickým (1. a 2. Tes) – Soluň je město v Řecku (řecky 
Thesaloniki).

Protože vydání Bible je mnoho (některá obsahují třeba jen NZ nebo jen část knih), liší se 
velikostí formátu, písma… nelze se orientovat tím, že vám řeknu: Naleznete to v Bibli na 
straně 126.

Proto se zavedl v průběhu dějin jiný způsob orientace. Knihy se dělí na kapitoly a ty na verše. 
Z toho se poskládá „biblická souřadnice“ – např. Mt 16,18 – nikoliv 16 celých 18, ale 
Matoušovo evangelium, 16. kapitola, 18. verš. Zpočátku to může vypadat komplikovaně, ale 
časem to člověk vstřebá a zjistí, že je to vlastně docela praktické. Používáním se v tom člověk
vycvičí, zdokonalí. I v těch názvech a zkratkách a rozdílech v různých vydáních se dá časem 
získat „praxi“. Chce to trpělivost. 


