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Sobota 18. júna 2016 

Text: 1M 3, 1 – 13 
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.  

Piesne: ES č. 543, 309 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnešný text je veľmi bohatý na udalosti a dynamiku zároveň. Dnes sa budeme nad ním zamýšľať 

z pohľadu mužov. Nachádzame v ňom zachytený jeden z prvých rozhovorov medzi Stvoriteľom 

a Jeho deťmi. Žiaľ, tento summit na najvyššej úrovni vôbec nedopadol dobre v náš prospech. 

A navyše, čo je pre nás mužov zvlášť bolestivé, prvýkrát sa v plnej nahote ukázala naša pasivita 

a zbabelosť. Pasivita v tom, že nie muž, ale žena vzala ovocie. Muž jej v tom nezabránil, ale 

navyše ešte aj sám ochutnal. A jeho zbabelosť bola v tom, že pri rozhovore s Pánom nedokázal 

vziať za svoje rozhodnutie zodpovednosť, ba čo viac, trápne sa vyhováral na ženu. ,,Človek 

odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som.“ Od tejto 

chvíle sa dejinami ľudstva vinie nielen dopad prvého hriechu, ale aj to, čomu sa u mužov hovorí 

pasivita a zranenie otcom, ktoré môže mať rôzne podoby – od absencie otca v rodine, či už preto, 

že zomrel, opustil rodinu, alebo trávi väčšinu času mimo domu, alebo sa v domácnosti vyhýba 

kontaktu s deťmi. A skutoční muži, otcovia, chýbajú nielen v našich rodinách, ale aj 

v našich chrámových zhromaždeniach. Absentujú vzory pre synov ako budúcich otcov aj dcéry, 

ktoré si podľa otca zvyknú vyberať životných partnerov. Ak naši synovia od svojich otcov 

dostanú počas detstva pozitívnu mužskú energiu, ak videli svojich otcov ako aktívnych, potom, 

keď budú dospelí, aj oni budú aktívni, aj oni budú konať. Žiadny rozumný syn nezavrhne príklad, 

ktorý mu dal jeho otec, pokiaľ skúsenosť, ktorú mal so svojím otcom, bola skúsenosťou otcovho 

úprimného vzťahu lásky a zdravého porozumenia pre neho ako muža. 

Prečo dnes toľko o mužoch a synoch? Zajtra bude Nedeľa otcov. V mnohých chrámoch budú 

otcovia spomenutí v kázni a pomodlíme sa za nich. Určite si pritom spomenieme aj na svojich 

otcov. Poďakujme za nich Pánu Bohu. A ak ich ešte máme živých a navyše sami sme otcami, 

prosme Všemohúceho, aby sme boli dobrými synmi nášho Otca nebeského. Synmi, ktorí sú 

aktívni a robia presne podľa vzoru Pána Ježiša: ,,Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem.“ (J 

5, 17) Máme teda pred sebou život a v ňom čas na to, aby sme konali veľké veci. Amen. 

Modlitba: 

Všemohúci Pane, ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktorého sa nám až doposiaľ dostalo 

z Tvojej milosti. Nie vždy sme boli mužmi podľa Tvojho srdca a dobrými otcami vo svojich 

rodinách. Odpusť nám toto zlyhanie a vylej na nás Ducha múdrosti, aby sme dokázali žiť 
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a pracovať podľa Tvojej svätej vôle. Amen. 

Plk. Mgr. Marian Bodolló, evanjelický a. v. farár, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej 

služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 

 


