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Biblické čtení: Gn 3; 1-5

1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal
jíst ze všech stromů v zahradě?“ 2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. 3Jen o plodech
ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči
a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ 6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom
slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

Co nás dělá lidmi? A proč se na to vlastně ptát? Mají takové filosofické otázky nějaký význam pro život? Ptáme
se, protože to pro nás není jen tak - žít. Vidíme to právě i v příběhu o vyhnání z ráje. Tam je vlastně popsaná
naše situace – nejsme v ráji. Nic není ideální, málokterá nabídka v sobě neskrývá nějaký háček.
Na to právě doplatili Adam s Evou, když se setkali s první reklamou v dějinách. Připravil ji had pro zakázané
ovoce z rajského stromu: „Otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé“. A hned tahle první reklama
je klamná - slibuje něco, ale nabízí ve skutečnosti něco jiného. Adam s Evou slyšeli: „budete jako Bůh“. To zní
přece skvěle! A nad tím, co to znamená „znát dobré a zlé“ už moc nepřemýšleli. Ale to se právě stalo: Poznali,
že dobré a zlé existuje. A to je konec ráje – konec rajské nevinnosti. Nedokážeme svět vnímat neutrálně – že je
prostě takový. Uvědomujeme si, přímo bytostně cítíme, že něco je dobré nebo zlé, černé nebo bílé, užitečné
nebo škodlivé,
krásné nebo ošklivé, příjemné nebo nepříjemné. Jenže si nemůžeme vždycky vybrat. A někdy prohlédneme až
příliš pozdě. Z toho vzniká napětí, strach, zuřivost, pocit bezmoci,… Máme poznání, ale pokaždé podle něj
nelze jednat – jsme jenom „jako Bůh“, nejsme bozi.
A co teď? Není cesty zpět. Jako když nás hodí do vody, musíme plavat. Jako když nás postaví za kormidlo lodi,
musíme vyplout. Jako když přestaneme být děti a odejdeme z domova do velkého světa. A tolikrát bychom si
přáli vrátit se tam, kde je bezpečí a kde někdo neomylný všechno rozhodne za nás. 
Člověk, který ztratil ráj, ve kterém všechno bylo jedno (snad až na jeden strom) musí převzít odpovědnost sám
za sebe. A tak si vytváříme plány a životní pravidla - takhle je to (doufám) dobře, když budu dělat tohle a
tamtoho se vyvaruju, tak obstojím...
A co je na tom vlastně špatného? Je tenhle způsob života horší, než rajská naivita? Past leží opět v oné touze být
jako  Bůh  -  svrchovaně  trvat  na  svém  pohledu,  vytěsnit  všechny  ostatní,  s  poslední  platností  a  autoritou
rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé, co je pravda. Padáme do téhle pasti,  protože už nechceme tápat a
bojovat v mezipolí mezi dobrem a zlem, přebíhat zmateně mezi nimi, nechceme narušovat jejich hranici, cítit,
jak nás to zraňuje, když se spleteme, nebo musíme volit zlo, protože nejsme schopni prosadit dobro. A tak
člověk  zatouží  uniknout  z  tohoto  zápasu,  postavit  se  nad  něj.  Ztotožní  svůj  pohled  s  dobrem a  pravdou,
prosazuje ho jako ten jediný. A to třeba i bezohledně, cynicky, násilně… podlehne hadí reklamě.
Jenže být trochu jako Bůh není možnost, ale nutnost – my takoví být musíme ve chvílích, kdy nad námi není
žádná moc, která by rozhodnutí učinila za nás. Pokušení spočívá v touze být úplně jako Bůh. Dnes je to navíc
tak snadné a přirozené, připadat si jako Bůh. Zvykli jsme si začínat a končit u sebe sama. Myslet naprosto
přednostně na to, co chci já. Doba přeje účelovému, pragmatickému
myšlení. A taky lhářům – je tak snadné říkat, co se mi hodí, i když je lež prokázána, stejně snadno nachází
úrodnou půdu. A bylo to snad někdy jinak?
Jak ale nepodlehnout pokušení, být docela jako Bůh? O tom je vlastně celý zbytek Bible, s mnohými příklady
dobré i špatné praxe. Při četbě zjistíme, že nejvíc pomáhá: 1) střízlivost – nezapomínat, že jsou tu taky jiní,
neopít se vlastní důležitostí. 2) rozum – ten nám pomáh uvědomit si a nacházet jiné úhly pohledu, porovnat,
seřadit, vyhodnotit. Rozumný člověk nemusí slepě trvat na svém přesvědčení. Uvědomit si jiné pohledy může
být i dost osvobozující – zbavit člověka sebelítosti, ukřivděnosti, zloby… splynutím střízlivosti a rozumu je tzv.
Zlaté pravidlo, kterému učil Ježíš „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.“ Znamená to pohled
jiných lidí nejen vnímat, ale taky na chvíli přijmout – zkusit se na sebe podívat jakoby očima toho druhého. To
se pak člověk mnohdy nestačí divit, co vidí! Snažit se, aby se ,můj pohled a tvůj pohled nekřížily, ale potkávaly
– to může být pro život velmi obohacující. Mimo jné se přesně tohle děje, když někoho milujeme. A když se
tohle daří, tak (navzdory všem očekáváním) se člověk skutečně začíná podobat Bohu – být trochu jako On.

Modlitba: Pane, prosíme za tento svět. Vlny zlého se zdají být tak silné. Vlny dobrého se v nich často ztrácí.
Prosíme za ty, které vlny zlého strhávají do hlubin. Prosíme za ty, kteří po zlých vlnách surfují. Prosíme za ty,
kteří je vyvolávají. Prosíme, veď nás k střízlivosti,  ke správnému užívání rozumu, který jsi nám daroval. Ať
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dokážeme dávat přednost druhým před sebou, ať se stále znovu učime lásce.  Dej nám k tomu soustředěnou
mysl, odhodlaného ducha a otevřené srdce. Prosíme slyš nás také, když společně takto 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

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá, BTS = Buď Tobě Sláva): EZ 500, D 607 Bůh
je náš Pán a Král, S 24 Byl boj na nebi

Sborová oznámení: 

Vzhledem k nařízením Vlády ČR a Synodní rady ČCE, neprobíhají v současnosti žádná „živá“ sborová setkání.
Bohoslužby se nebudou konat nejméně do konce výjimečného stavu, tj. 20. listopadu (a s nejvyšší 
pravděpodobností ani potom). Každou neděli od 10:15 jste ale srdečně zváni k rozhovoru u kávy a čaje, který 
povedeme přes internetovou platformu zoom. Odkaz, stejně jako další užitečné informace, naleznete na 
stránkách našeho sboru klaster.evangnet.cz

K náboženství se mladší i starší děti sejdou v pondělí 9. 11. od 17h. V úterý se od 18 hodin sejde staršovstvo. 
Příští Biblická hodina bude ve středu 11. 11. od 18h Vše bude probíhat rovněž online. Odkazy na tato setkání 
jsou rovněž na stránkách sboru.

Farář Jan Lavický je vám nadále k dispozici k rozhovoru - po předchozí domluvě je to možné i naživo, 
doporučená forma je nicméně telefonicky.

Pamatujte, prosíme, v modlitbách na ty, koho postihla nemoc nebo jiná tíživá situace.

Dnes uplynulo 400 let od bitvy na Bílé hoře. Pokud máte někoho blízkého, s kým jste své sporu kvůli své víře, 
dnes je dobrá příležitost mu třeba zavolat, vyjádřit respekt, třeba se i omluvit. Můžeme tak přispět k tomu, aby 
toto neslavné výročí přineslo také něco dobrého a aby ho neopanoval sentiment ukřivděnostii.

Budeme také rádi, když budete i v tomto čase pamatovat na sbírky a přispějete na potřeby sboru – číslo účtu je
2600386516/2010.  Do  15.  11.  probíhá  sbírka  na  Jubilejní  toleranční  dar  –  z  těchto  prostředků  poskytuje
Jeronýmova Jednota bezplatné půjčky sborům na nákladné stavební práce a opravy.

Nouzový stav komplikuje mj. také rozvoz sborových dopisů a vybírání saláru – vyžaduje osobní kontakt s
velkým množstvím lidí. Proto se zatím oboje pokusíme řešit na dálku: Sborový dopis je možné si stáhnout
na stránkách klaster.evangnet.cz,  nebo ho obdržet  mailem. Pokud máte možnost  dopis  vytisknout  a  zanést
někomu ve svém okolí, kdo nemá přístup k internetu, prosíme udělejte to. Roznos dopisů je a výběr saláru jsou
časově dost náročné, proto chceme oboje vykonat naráz, až to situace umožní. Pokud máte ale možnost zaplatit
salár převodem na účet (viz výše), prosíme využijte tuto možnost.

Narozeniny v následujícím týdnu oslaví: Jáchym Havlíček, Šimon Jan Špaček, Václav Kánský nejml., Oldřich
Lochman a Jan Lavický. Všem gratulujeme a přejeme Boží požehnání do dalších let.


