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Biblické čtení: Genesis 3

Ten příběh určitě dobře znáte. Troufnu si odhadnout, že patří k těm vůbec nejznámějším, které v 
Bibli máme a že by byl většinou povědomý i lidem, kteří nechodí do kostela. Je to taky velmi 
oblíbený námět malířů a výtvarníků obecně: když malují rajskou Zahradu Eden, většina z nich 
ztvární právě Adama a Evu, jak trhají ovoce ze Stromu poznání, kolem kterého se většinou ještě 
obtáčí had. Ten příběh má v sobě zvláštní přitažlivost – a přitom patří mezi ty, kterým nejvíc 
hrozilo, že bude s rozvojem vědeckého poznání odsunut na vedlejší kolej jako přežitý mýtus, nebo 
uchováván pouze jako součást našeho kulturního dědictví. A tak k němu jistě i řada lidí přistupuje: 
„Je to hezký příběh a nadto poučný, ale to třeba pohádka o Smolíčkovi taky. S realitou ale nemá nic 
společného, my přece díky evoluční biologii víme, že to takhle nebylo – tedy leda že by Adam a 
Eva byli australopitékové – tvorové více podobní šimpanzům, než nám.“

Jak to tedy je? Je příběh Adama a Evy na stejné úrovni s pohádkami, bajkami a další poučnou 
literaturou, nebo je něčím výjimečný?

Ve skutečnosti Charles Darwin a spol. prokázali tomu příběhu velkou službu. Protože až když 
začalo být jasné, že to nemůže být popis historie, tak jsme se (aspoň někteří) konečně přestali 
zabývat nesmysly jako: kde ležela zahrada Eden, kde vzaly děti Adama a Evy partnery (nespáchaly 
snad incest?) nebo co to bylo u všech všudy za hada, že uměl mluvit. Právě když uznáme, že to 
nemůže být příběh prvních lidí, můžeme si teprve položit otázku, kvůli které má smysl, aby se stále 
vyprávěl – tak o kom ten příběh vlastně je? Snad o nás? O mě?

Přesně tak – to já . A ty taky. My všichni zaměňujeme Ráj za chvilkovou bohorovnost. Nemůžeme 
se vymlouvat na nějaké předky, kteří nám pěkně zavařili. Jsme to my, když chceme sami 
rozhodovat, co je dobré a co špatné. Když v různých omezeních, na která narážíme, vidíme jenom 
překážku v našem rozvoji. Že by tu mohl být nějaký řád, který nás přesahuje? Že by i to, co nám 
zrovna komplikuje život, mohlo mít nějaký smysl? To je otázka, kterou si často zapomínáme 
položit. Vždyť co jsou zákony, morální zvyklosti nebo vazby, které nás poutají k druhým lidem, 
proti té naléhavé potřebě být jako bohové? Nenechat se ničím omezovat…

Jenomže tenhle božský pocit dřív nebo později pomine – a obvykle spíš dřív. Protože se objeví nové
omezení, které nám brání žít už konečně naplno. A tak prorazíme další bariéru, obejdeme další 
systém, zradíme další důvěru… Jenomže je to všechno marnost – nakonec každému spadnou brýle 
mámení a on spatří holou – přímo nahou pravdu. Někdy proto, že něco vyplulo na povrch, jindy nás
doběhne naše vlastní svědomí a jindy se prostě věci vyvinou úplně jinak, než si člověk 
představoval.

Ráj je pryč a cesta do něj je trnitá. Trnitá? Ne snad zavřená? Tak si to často představujeme, ale Bible
říká něco trochu jiného: Východně od zahrady v Edenu usadil Hospodin cheruby s míhajícím se 
plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Po střežené cestě je možné jít, ale je nutné 
splňovat nějaké podmínky (třeba mít propustku, nebo se vyvarovat určitého chování). A právě tak je
to s naším hledáním Ráje – překračováním hranic a popíráním pravidel se do něj nelze dostat. Ale 
Cesta existuje – je to cesta kříže, kterou nám ukázal Ježíš Kristus. Vlastně i tahle cesta je o 
překračování hranic, ale těch vlastních – jít po ní znamená neustále zkoušet, jak daleko lze zajít ve 
službě, v obětování se, v lásce, v odpouštění… Je to cesta nepohodlná, riskantní a často ta nejméně 
lákavá. Ale ten, kdo po ní jde, dojde ke stromu života věčného.



Modlitba: Náš Pane, děkujeme za všechny tvé dary. Za to, že jsme se probudili do dnešního dne, za 
to že žijeme v zemi, kde je i v době epidemie dostatek jídla, že je tu bezpečno. Děkujeme za tvé 
Slovo, že v něm můžeme slyšet povzbuzení, načerpat z něj odvahu. Prosíme tě o moudrost, 
abychom těmi tvými dary neopovrhovali. Prosíme také za ty, kdo jsou v těchto dnech ohroženi na 
životě, ať už je příčinou nemoc, hlad nebo válka. Pane, smiluj se nad těmito trpícími, třeba právě 
skrze naši pomoc. Slyš také, když k tobě spolu s bratry a sestrami po celém světě voláme: Otče náš,
který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i 
na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i 
moc i sláva na věky. Amen

V rámci domácí pobožnosti je možné zazpívat také píseň. Na faře je možné si půjčit kterýkoliv z 
užívaných zpěvníků (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá). Zde je několik návrhů: EZ
200 V tvé síle Pane Bože můj, EZ 176 Někdo mě vede za ruku, D 672 Dej nám moudrost, odvahu, 
S 140 Široká brána


