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Úvod
Životní období
Šest dní stvoření se přiblížilo ke konci. Během prvních pěti dnů se svět změnil z chaosu
v dokonalou krásu. Temnotu nahradilo světlo. Vodám byl vymezen jejich prostor – tak jak
to nařídil Bůh. „Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“ (Jb 38,11)
Na souši se objevily louky plné barev a vůní. Ptáci všech možných druhů kroužili nad loukami a ryby a mořští živočichové plavali ve svém vodním domově. Na zemi skákaly, běhaly
a plazily se nejrůznější druhy zvířat, tak jak je Stvořitel vytvořil. A potom Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jedinečnou bytost mezi vším, co bylo na zemi stvořeno.
Těsně před začátkem první soboty Bůh se zalíbením pohlédl na stvoření a viděl, že to
bylo „velmi dobré“ (Gn 1,31).
Pokud by zde skončil celý příběh, pak by dokonalý svět s dokonalými lidmi existoval dosud. Jen si to představme: Adam a Eva by měli hodně dětí, vnoučat a pravnoučat, dívali by
se, jak rostou. Každá další generace by přinášela obrovskou radost nejen prvním rodičům,
ale i Bohu. Takový scénář si však my, kteří žijeme v hříchem poznamenaném světě, umíme
představit jen velmi těžko.
Naši představivost totiž formoval svět zcela odlišný od toho, který Bůh na počátku
stvořil. Jak moc se liší tyto dva světy – svět před hříchem a svět po pádu do hříchu? Zde je
jeden z příkladů. „Při pohledu na vadnoucí květinu a padající list cítili Adam a jeho žena nad
těmito prvními známkami rozkladu hlubší lítost, než jakou dnes lidé pociťují nad svými
mrtvými. Když košaté stromy shazovaly své listí, uvědomili si strašnou skutečnost, že smrt
je údělem všeho živého.“ (PP 62; NUD 22) My již dnes na padající listy takto nereagujeme, protože celý život žijeme ve světě naplněném hříchem. Smrt a utrpení vnímáme jako nedílnou
součást životního cyklu, jak jej dnes prožíváme.
A právě tomuto tématu se budeme věnovat celé čtvrtletí: Cyklus života, jak ho vnímáme
v našem padlém světě. Budeme se mu věnovat v kontextu, jehož jsme každý z nás více či
méně součástí – v kontextu života rodiny.
V Edenu byli lidé stvořeni, aby žili v rodině. První manžel a manželka, jejich děti, které
měly další děti ... a tak pokračovaly dějiny světa až do dnešních dnů. Mnoho biblických
příběhů – od Adama a Evy přes patriarchy nebo historii Davidova rodu – se odehrává právě
v kontextu rodiny a rodinných vztahů. V celém Písmu se právě rodiny podílejí na vytváření
celé struktury postupně se odvíjejících událostí. Není na tom nic překvapujícího, protože
v různých životních obdobích se i v našem životě uskutečňují různé události v rodinných
souvislostech.
Navzdory všem mocnostem a silám, které byly v minulosti a jsou i v současnosti namířeny proti rodině (praktikování polygamie v dobách patriarchů příliš stability do rodinného
života nepřinášelo), a navzdory moderním pokusům předefinovat, co rodina ve skutečnosti
je, původní koncept rodiny stále přetrvává. A je k tomu důvod. Rodina byla přece na počátku existence lidstva. A i dnes je často tou největší silou, která formuje životy lidí – dobrým,
ale i špatným směrem. V rodině se učíme, jak se vyrovnat s různými obtížemi, které do našeho života v různých obdobích našeho života přicházejí.
Claudio a Pamela Consuegrovi slouží jako vedoucí oddělení Křesťanského domova
v Severoamerické divizi. V církvi společně pracují na různých pozicích již více než třicet let.

