Pondelok 15. februára 2016
Text: 1M 3, 1 – 19
1Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal
žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? 2Žena
odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, 3ale o ovocí stromu, ktorý je
v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! 4Had
však povedal žene: Vôbec nezomriete; 5ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť,
otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. 6Keď žena
videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie,
vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.
7Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a
urobili si zástery. 8Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného
vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy
záhrady. 9Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? 10On odpovedal: Počul
som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. 11Nato Boh riekol: Kto ti
oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? 12Človek
odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som.
13Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma
podviedol; nuž jedla som. 14Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil,
prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš
plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. 15Položím nepriateľstvo medzi
teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu
schvatneš pätu. 16Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v
bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad
tebou. 17A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo
som ti zakázal: Nebudeš jesť z neho! - pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej
budeš živiť. 18Ba tŕnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. 19V pote tváre
budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do
prachu sa vrátiš.
Piesne: ES č. 333, 356
Zamyslenie nad Božím slovom:
Začiatok pôstneho obdobia nás vedie k sebaskúmaniu. Človek však nerád nazerá do
svojho vnútra. Rád sa fintí, čačká, dbá na postavu, účes, dnes aj na úsmev. Príručky
zaoberajúce sa úspechom človeka a jeho vonkajším výzorom zaplnili pulty
kníhkupectiev. Je to podobne ako s jedlom: Čím zdravšie, tým menej chutné; čím
nezdravšie, tým príťažlivejšie, chutnejšie. O hriechu, jeho analýze, pôvode,
a predovšetkým dopade – ako o tom hovorí dnešné Božie slovo – sa svetskí autori
vyjadrujú skromnejšie. A pritom hriech najviac prekáža rozvoju človeka. Ak by sme si
odmysleli hriech, v okamihu sa nám zjaví obraz najkrajšieho života na zemi. Preto Božie
slovo venuje hriechu veľkú pozornosť. Na začiatku Biblie sa hovorí o stave bez hriechu,
potom prichádza hriech a nakoniec – pri poslednom príchode Krista – je zasľúbenie
o všetkom novom, bezhriešnom. Nachádzame sa v situácii, keď hriech panuje vo svete
skutočne globálne, dokonca programovo a účelovo. Pôvodca zla však nevedie otvorený
boj s človekom. On svoju ponuku vždy zabalí do najúžasnejšieho a najpríťažlivejšieho
obalu danej doby, a len tak ho ponúka človeku – ako to jablko. Ak má človek úctu
k Bohu, považuje hriech za čosi veľmi vážne. Dokonca zrakom Ducha Svätého presvieti
obal, aby videl jadro. Kto stratí dôveru v Pána Boha, ten aj ponúkaný hriech považuje za
tzv. novú príležitosť. Vzhľadom na to, že dnes viera v Pána Boha, a predovšetkým dôvera
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v Neho sa nenosia, ľudia sa neľakajú ani hriechu. A tak namiesto zákona Božieho, ktorý
rieši všetko, nastupuje zákon ľudí, ktorý je nedokonalý. V knihe Zjavenia je napísané, že
zlé mocnosti pochádzajú z nízkosti zeme, a preto hriech, ktorý sľubuje šťastie, zážitok,
nakoniec človeka sklamáva. Adam s Evou tiež verili, že potom budú vedieť viac, ale
výsledok je opačný. Skrývajú sa pred Bohom, stránia sa chvíľ prežitých s Ním. Boh by
nebol Bohom, Láska by nebola Láskou, keby nemal záujem o to, čo stvoril v dokonalosti
a k dokonalosti. Boh človeka oslovuje menom a volá ho. Prijmime toto volanie Božie aj
prostredníctvom tohto pôstneho času predovšetkým ku skúmaniu seba samých. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane Bože, za Tvoju vernosť. Veď Ty si nás nielen stvoril, ale nás v našom
živote aj hľadáš. Oslovuješ nás, keď sa vzdialime a zablúdime. Prosíme o Tvojho
Svätého Ducha, ktorý v nás znovu oživí túžbu po spoločenstve s Tebou. Amen.
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