Streda 15. novembra 2017
Piesne: ES č. 315, 668
Text: 1M 3, 24
„Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými
mečmi, aby strážili cestu k stromu života.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uvedené slová patria k tým, ktoré nie sú veľmi jednoduché ani na preklad a ani na prvé
pochopenie. Zároveň sú tieto slová súčasťou slov o treste, ktoré zaznievajú hadovi,
pokušiteľovi, ale aj Adamovi a Eve, tým, ktorí podľahli hriechu. Týmito slovami Hospodin
vyháňa ľudí z raja. Niektorí ľudia pri týchto slovách zvyknú povedať, že Hospodin je
neľútostivý, že sa správa príliš kruto. Veď najprv ľuďom dá raj, môžu ho poznávať a zakúsiť
takmer všetky jeho stránky, ale keď zrazu urobia (pre niekoho malicherný) prešľap, z raja ich
vyháňa a návrat im už neumožňuje. Takýto výklad však nie je celkom správny; veď nikde
nebolo povedané, že cesta späť do raja je zatvorená; avšak čítali sme, že On dal strážiť cestu
k stromu života. Cesta je strážená. Je pod dozorom cherubov, teda pod dozorom Božím. Čo to
znamená? Ak je strážený strom života, neznamená to, že je strážený aj vstup do raja? Nie. Aj
napriek hriechu Adama a Evy, ktorý sa stal naším dedičným hriechom, nám Pán Boh raj
neodoprel. Jediné, čo nám odoprel, je svojmocná večnosť, ktorá sa ukrýva za stromom života.
K životu večnému teda už nemôžeme len tak prísť, nemôžeme len tak získať status
nesmrteľnosti, o ktorom hovoril aj had Adamovi a Eve. A tak vidíme, že v celom príbehu
o raji hovoríme o živote a smrti: smrť ako následok hriechu a život večný reprezentovaný
stromom života, ktorý je však zatiaľ strážený. Aby sme nenačahovali ruku, aby sme nejedli zo
stromu života, poslal nás Hospodin von z raja. Čo však robíme my, ľudia? Neraz sa sami
snažíme dostať do raja, snažíme sa svojimi schopnosťami vytvárať svoj vlastný raj a aj svet so
svojimi praktikami sa snaží ponúknuť ľuďom svoj raj, avšak je to len karikatúra raja. Pán
Ježiš nám ponúka cestu k životu večnému. Nie je potrebné naše snaženie, On prichádza
k nám, On sa k nám skláňa a život večný ponúka. A sám v Evanjeliu podľa Marka hovorí:
„Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre
evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 34) To je cesta k životu večnému. Pán Boh nám ju
ponúka, ale nemôžeme k nej prísť sami, jedine milosťou skrze vieru v Božieho Syna Ježiša
Krista. Amen.
Modlitba:
Drahý Vykupiteľ, Ty si nám svojím dielom vydobyl stratený raj, za čo Ti aj dnes chceme
ďakovať a Teba oslavovať. Ďakujeme, že v Tebe máme istotu spasenia, že život nestratíme,
ale raj večný z milosti skrze vieru v Teba dostaneme. Amen.
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