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„Had... povedal žene: Naozaj riekol Boh: nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena
odpovedala: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede
raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, aby ste nezomreli! Had však povedal žene: Vôbec
nezomriete; ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete
ako Boh;... Žena vzala z ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi... Vtedy sa obidvom
otvorili oči... Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Preto že si to urobil, prekliaty budeš... po
bruchu sa budeš plaziť po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu,
medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. Žene
riekol: veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol: ...pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť.“

Uvažovali ste niekedy o tom, ako by vyzeral svet, keby nebolo hriechu? Nemožno si predstaviť krajší život, ako je život bez hriechu. Nebolo by utrpenia, nemoci, smrti. Nebolo by závislosti, rozvrátených rodín, nebolo by násilia, zločinov
a dejiny ľudstva by neboli sprevádzané krvavými vojnami, terorizmom a podobne. Hriech narušil život prvých ľudí a narušuje aj náš život.
Ako vzniká hriech? Pokušením! Popud prichádza zvonku. Had sa ukazuje najprv
dobroprajným, preto ho ťažko odhaliť. Začína prekrúcaním Božieho príkazu
a ženu chce presvedčiť, že čo Boh povedal nie je pravda. Naopak: jedenie zo
stromu dá človeku rovnosť s Bohom. Žena vie aký je Boží príkaz, ale už nevie, či
ho treba pokladať za záväzný. Pokušenie ju urobilo neistou vo viere, podkopalo
dôveru v Božiu dobroprajnosť. Neistota, či Božie slovo platí, otvára cestu hriechu. Žena sa rozhodla proti Bohu a súčasne podaním ovocia, strhuje aj muža.
Hriech sa šíri tak, že zvedená osoba stáva sa zvádzajúcou. To je tragédiou, že
človek chce mať spoločníka v zlom skutku, cíti sa tak bezpečnejšie – nie som
v tom sám! Našeptávajúci hlas zvonku má úspech nielen preto, lebo človek je
slabý, ale preto, lebo je zaslepený klamom. Človek podozrieva Boha, že mu nedopraje múdrosť, chce sa stať niečím viacej, niečím, na čo nemá!
Adam a jeho žena – sú našim zrkadlom. Ani nám nestačí, čo Boh hovorí, chceme
žiť sami zo seba a nie z Božej lásky. Pokušenie prichádza zvonku i z vnútra, a nie
v podobe hada, ale azda v podobe priateľa. Čím nám je bližší ten, kto zvádza,
tým skôr získa našu dôveru. Pozor na to, lebo pokušenie sľubuje vždy opak toho, čo dáva. Človek sa musí držať Božieho slová, aj keď je to Jeho slovo zákazzom, lebo je akým si ochranným zábradlím. Keď na to nebudeme dbať, prelomí
sa to pomyselné zábradlie a rútime sa do priepasti.
Aká je „odmena“ hriechu? Hriechom je zvrátený poriadok Božieho stvorenia,
hriechom je porušený človek. Nič sa nesplnilo s toho, čo pokušenie sľubovalo.
Boh stvoril človeka pre spoločenstvo so sebou, ale človeka hriech núti oddeliť
sa, skrývať sa, hoci vieme, že pred Bohom sa skryť nie je možné. Keď Boh dáva
otázky ľuďom po porušení zákazu – klamú Ho! Ba robia Mu výčitky. Adam dos1

lova hovorí: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu...! To
ona! Zničená je láska, ktorá by vedela solidárne znášať trest. Vinník obviňuje
spoluvinníka v nádeji, že lepšie obstojí pri súde. Boh však vyhlasuje nad obidvoma. Mení prvotný poriadok. Pokoj sa mení na prácu v námahe, človek spozná
čo je nemoc a smrť. Žena svoje deti bude privádza na svet v bolesti. Doteraz
rovnocenná pomocníčka mužovi sa stáva utláčanou otrokyňou. Človek – ľudia,
budú žiť v neustálom strachu pred smrťou, kým sa nevráti do zeme, z ktorej bol
vzatý a ktorá ho živila. Odplata za hriech je smrť. Aj dnešný človek stojí pred neradostnou budúcnosťou. Hriech totiž ide s nami. A nielen s nami, ale aj za nami.
Lebo tento hriech sa bude množiť aj v našich deťoch. Aká hrozná predstava! Vidíme svoj hriech v našich vlastných deťoch! Poznávame sa v nich. Preto nás to
niekedy tak dráždi a hnevá. Radi by sme to zviedli na niekoho iného. To majú po
niekom inom z našej rodiny! – zvykneme hovoriť. Neklamme sa! Nie! Je to po
nás. Ak tvoje dieťa sa vyhýba Bohu, to nie je len jeho vec. To je aj tvoj hriech.
Pozerám sa sám sebe do očí, keď sa čudujem niečomu zlému pri svojom potomstve. To som ja bez Božej milosti. To som ja v hroznej dedičnosti hriechu. My
vieme čo je dedičný hriech, a život nám to dokazuje. Hriech sa množí v našich
deťoch. Čo robiť? Čo robiť, aby sa nemnožil hriech na tejto zemi?
Aká je cesta z hriechu? Všetko by vyzeralo beznádejne, keby nebolo milosti. Ale
u Boha táto milosť je – aj keď trestá. Človek nezomrie ihneď, ale Boh dáva čas
na plnenie pôvodného cieľa: naplniť zem, podmaniť si ju. Ďalším zábleskom
nádeje je Božia kliatba nad hadom, ktorý človeka zviedol. Boh chce bojovať
proti nemu a to je radostná zvesť – to je evanjelium. Boh nám chce ukázať východisko, že je možné ten prvotný zlý krok napraviť, vykročiť znovu a lepšie.
Iste radi počujeme túto radostnú zvesť. Boh posiela druhého Adama – Ježiša
Krista – ktorý nepodľahol pokušeniu – ako o tom hovorí dnešné Matúšovo
evanjelium v 4. kapitole o pokúšaní Ježiša na púšti. Prečítajte si ho. Ježiš ostal
poslušný. Ježiš, ktorý je rovný Bohu. Ten prišiel, aby nám umožnil návrat do raja – to znamená, že nám umožnil spoločenstvo s Bohom. O tom nám budú hovoriť nasledujúce nedele, nasledujúci pôst, do ktorého dnešnou nedeľou vstupujeme. Amen
Modlitba: Náš Pane Ježiši Kriste, Ty sám si prechádzal mnohým pokúšaním, ale
dokázal si mu odolať v dôvere v pomoc zhora od Otca nebeského a v spoľahnutí sa na Božie slovo. Pomáhaj aj nám v našich zápasoch s hriechom, zápasiť
v dôvere v silu a moc Tvojho svätého slova, ktoré dokáže premôcť všetky úklady
pokušiteľa, a po živote viery, lásky a nádeje budeme môcť prijať dar večného života, ktorý si zasľúbil tým, ktorý Ťa milujú. Amen
Odporúčané piesne: 96, 244, 493
Pri platení cir. dane sme prijali milodary vo výške: 240.- eur
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