
Domácí pobožnost 21. 2. 2021

První neděle postní

1. čtení: Žalm 139

2. čtení: Genesis 3; 8-24

Sestry a bratři, je to zvláštní představa – jak Bůh běhá po rajské zahradě, jako by hrál s Adamem a jeho ženou na 
schovávanou. Jak se vlastně může vševědoucí Bůh ptát „Kde jsi?“ Jak to, že je možné se před Bohem jen tak 
schovat? To byla představa dávných Židů o Hospodinu o tolik jiná, než ta naše? Byli tehdy lidé tak nechápaví, že je
tenhle rozpor nenapadl?

Nebo je to vypravěčský kompromis? Nutné zjednodušení, bez kterého by se nedalo snadno vysvětlit, proč nežijeme
v ráji – a že máme vůči Bohu dluh? To by ale opět znamenalo, že tehdejší čtenáři nebyli tak vyspělí, jako my – a 
tak si museli Pána Boha představovat více méně jako člověka.

Potom se ovšem musíme opět zabývat otázkou: Potřebuje dnešní člověk ke své víře takové naivní pohádky? Je 
hodnota toho příběhu taková, aby vyvážila trapný pocit z toho, že dospělý, vzdělaný a kriticky myslící člověk staví 
svou víru na vyprávění o mluvícím hadu a o Bohu, před kterým se dá schovat do křoví?

Jenomže je to trochu jinak – naivní a trapní jsme spíš my, když se nadutě stavíme nad tehdejší věřící. Když si 
myslíme, že lidé tehdy takové kritické otázky neměli a prostě přijímali biblické příběhy tak, jak jim byly 
předkládány, včetně všech zjevných rozporů. Ono je to dokonce přesně naopak – Bible předpokládá velmi 
pozorného a samostatně uvažujícího čtenáře  kterému není potřeba všechno vysvětlovat polopatě. Smyslem mnoha 
biblických příběhů je totiž právě to, aby se čtenář začal ptát „jak je to možné?“ My jsme dnes naopak zvyklí na to, 
že vše musí být dopodrobna vysvětleno a okomentováno, aby se všem otázkám a nejasnostem pokud možno 
předešlo. Uvažte třeba, kolik stran textu má smlouva o povinném ručení – a to se týká jednoho jediného auta.

O Bibli se někdy říká, že dává odpovědi na ty nejdůležitější otázky Možné to je, přesto jsem přesvědčený, že na 
řadu důležitých otázek, které nás napadají, odpověď nedává. Zcela určitě nás ale  Bible vede k tomu, abychom si ty
nejdůležitější otázky vůbec položili. Tenhle účel ale biblické příběhy plní, jak jsem říkal, jen když je čteme 
pozorně. Proto se měl (a má) každý bohabojný člověk soustavně věnovat čtení Písma, otevírat ho v různých 
životních situacích a brát vážně otázky, které se při čtení vynořují.

Naši židovští předci ve víře měli tu výhodu, že se nemuseli prokousávat překladem, který nás může při četbě někdy
vést na scestí. Bylo jim tedy např. hned jasné, že když se píše o Adamovi, tak se tím nemyslí jeden konkrétní 
člověk toho jména, ale člověk obecně. Adam totiž v hebrejštině znamená člověk. Když tedy Bůh volá na Adama 
„Kde jsi?“ tak oslovuje každého jednoho člověka. Tedy i mne. Bůh samozřejmě dobře ví, kde se Adam/člověk 
nachází. To kvůli nám klade Bůh tu otázku „Kde jsi, člověče? Kam ses to dostal? Co to děláš se životem, který 
jsem ti dal?“

Je také příznačné, že po porušení pravidel, stanovených Bohem, nepřichází ještě trest, ale právě „jen“ ta otázka. To 
přece také odpovídá naší zkušenosti – spousta svévolných a zlých skutků zůstává nepotrestáno, žádný blesk 
nesjede z nebe. Ale ta otázka „kde jsi, člověče?“, otázka zpochybňující naše jednání, naši samospravedlnost - ta 
někdy dostihne i toho největšího padoucha.

Někdo jí nazývá svědomí, někdo hlas Boží. Problém je, že se před tou otázkou - tak jako před Bohem - nelze 
schovat. Můžeme to ale zkoušet: můžeme ji vytěsnit, udržovat mysl neustále zaměstnanou tisícem jiných otázek 
(„kam pojedu na dovolenou?“ „brunetu nebo blondýnu?“ „co si myslím o volbách v Americe?“). Témat je 



nepřeberné množství a stále přibývají. Můžeme se taky zkoušet obhájit („dělají to všichni“, „neměl jsem jinou 
možnost“ „nemohl jsem tušit, že…“). Jenomže všechny pokusy zbavit se té neodbytné otázky, jsou stejně dětinské 
a ubohé, jako snaha Adama a Evy ukrýt se před Bohem kdesi v houští. Nakonec nám nezbude, než přiznat svou 
nahotu.

A co dál? I tady nám dnešní příběh ukazuje, jak je možné s nelichotivým zjištěním naložit – a sice, hodit to na 
druhé: To ostatní můžou za moje průšvihy „Žena mě navedla – a dal jsi mi ji Bože ty, na to prosím nezapomínej. 
Pěkná pomoc, to teda děkuju pěkně!“ Adam/člověk začíná být hysterický. Ničí vztah k bližnímu, k Bohu i k sobě 
samému. To všechno je ochoten obětovat, aby nemusel přiznat své selhání. Ale když si člověk neváží těchto tří 
základních vztahů - tak to už přece není žádný Ráj! Na cestu ven z Ráje se tak vydal člověk sám – kvůli své pýše, 
kvůli potřebě udělat i ze své nahoty (ze svojí nouze) ctnost.

Dnes jsme ale slyšeli ještě o jiném způsobu, jak je možné naložit se zjištěním, že před Bohem a jeho Slovem se 
nelze schovat. Je to přístup Žalmisty, který prosí „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj 
neklid“. To je cesta, kterou Žalmista nalezl poté, co se všemi způsoby pokusil obhájit, že on sám nejlíp ví, jak 
spravovat svůj život – že nestojí o Boží rady a vtíravé otázky. Jenomže všechny ty obhajoby se vždycky nakonec 
ukázaly jako naivní a trapné výmluvy. A tak Žalmista nakonec začne toužit po tom, aby mu Bůh mluvil do života, 
aby ho učil žít podle své vůle. Už nechce být sám sobě bohem. Protože jenom když člověk nad sebou uzná Boží 
vládu, tak žije pravdivě.

Sestry a bratři, postní období je skvělá příležitost, vylézt z úkrytu – omezit na čas to, co v našem životě slouží 
pouze k rozptýlení mysli a odvádí pozornost od Pravdy. A soustředit se na otázky, které v nás vyvolává setkání s 
Božím Slovem. Nemusí to být nutně příjemná zkušenost – ale je to cesta, která vede z života v klamu k životu 
věčnému. Amen

Modlitba: Pane Bože, někdy je v nás dost pochybností. Ptáme se, jestli jsi – a proč neděláš, co si přejeme. Různě 
se Ti vzdalujeme, odpadáme. Děkujeme za každou chvíli, ve které jsi s námi byl. Kdy to nebylo jen na nás. 
Děkujeme taky za svědectví víry lidí kolem nás – třeba nenápadné. Taky za jejich pochybení a hledání. I to je pro 
nás důležité. Prosíme za dny, které jsou před námi. Pomoz, ať do nich vnášíme pokoj a moudrost, ať dovedeme 
rozlišovat mezi dobrým a zlým, pomáhat tam, kde je to potřeba. Prosíme za lidi, pro které je tato doba hodně těžká,
za nemocné, nezaměstnané, osamělé. Prosíme také za tento sbor – ať dlouhá karanténa nezadusí nezadusí to dobré 
dílo, kterému jsi požehnal. Především prosíme abys byl ve všem s námi a my tě dokázali poznat.  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

Tipy na písně: EZ 440 Ozvi se Pane můj; D 607 Bůh je náš Pán a Král; S 307 Srdce čisté


