Zlo v raji ?
Gen 3: 1 – 9; Jób 1: 6 – 12; Iz 14: 12 – 15; Ez 28: 11 - 18
Téma - Tajomstvo zla
Ľudský pokus o dobrý život je v celých dejinách znova a znova nahlodávaný zlom. Chceme
dobro, no konáme zlo. Ideály sú v trvalom rozpore s praxou. Tým hlavným problémom nie
je chyba, či omyl. Z omylu sa môžeme poučiť, chybu možno napraviť. Problémom je
vedomé zlo. Ak predkladáme ako pravdu to, o čom vieme, že je lož, ak konáme to, o čom
vieme, že je zlé, ocitli sme sa uprostred tajomstva. Meno toho tajomstva je ZLO. Zlo
podľa vzťahu k človeku môžeme rozlíšiť ako vonkajšie človekom nezapríčinené zlo – zlo,
ktoré sa nám stáva, a zlo etické, človekom zapríčinené zlo – zlo, ktoré konáme. Naše zlo je
často podmienené a vyvolané zlom mimo nás. Stane sa nám zlá vec, utrpenie, choroba,
ohrozenie, bránime sa pred bolesťou, zranením, a to zlo odrážame von na iného človeka či
iných ľudí. Dnešnú nedeľu svoju pozornosť zameriame na zlo, ktoré je mimo nás, zlo, ktoré
k nám preniká ako pokušenie a môže sa stať podnetom k nášmu zlu.
Zhrnutie
Čudný raj: Je raj miestom dokonalého dobra? Miesto,
kam nemá prístup zlo? Tradične si to takto
Korene
predstavujeme. Biblický obraz je však prekvapivo iný.
Boh Adama stavia do raja, aby ho strážil. Pred čím ho
Na ranných bohoslužbách
mal strážiť? Hrozilo tam nejaké zlo? Nuž, priamo
v prvej polovici roka
v strede okrem stromu života Boh vysadil strom
listujeme prvými
poznania dobra a zla. „V deň, v ktorý by si z neho jedol,
kapitolami knihy Genesis
určite zomrieš.“ Mohli by sme ten strom nazvať
a dívame sa na korene
stromom smrti. Prečo Boh postavil priamo do stredu
našej identity.
raja jedovatý strom? Na strome nechal šepkajúceho
hada, ktorý človeka nahovára k zlu a človeka stvoril
slobodného, schopného tomu zlu podľahnúť. Podobný
obraz – obraz neba nám ponúka autor knihy Jób. V parlamente anjelov má svoj mandát aj
satan. Vedie s Bohom spor o človeka, uzatvára s ním stávku a Jóbovi sa dejú zlé veci.
Čudná stávka: Podstata stávky medzi satanom a Bohom je spor o človeka. Podľa satana je
človek Bohom cvičené zviera. Je dobrý, kým ho Boh požehnáva. Je dobrý, lebo Boh je
k nemu dobrý. V okamihu, keď o svoje materiálne dobro príde, skončí aj jeho dobrota. Boh
naopak trvá na tom, že človek je schopný nezištnej lásky a dobra aj vtedy, keď všetko stratí,
aj keď sa všetko obráti proti nemu.
Obraz raja a neba v Starom zákone sa nápadne podobá svetu, v ktorom žijeme. O čom to
celé je? Ak sa človek má stať nezištne dobrým, musí žiť vo svete, v ktorom byť dobrý sa vždy
nevypláca, vo svete, v ktorom musí vzdorovať nespravodlivosti a zlu. Preto je v strede raja
strom smrti, preto v nebi na radu anjelov prichádza satan.
Tri hlasy v raji.
V raji počujeme tri hlasy: Hlas Boha – Slovo, ktorým Boh tvorí svet. Hlas Adama – reč,
ktorou človek pomenúva a pretvára svet. Tretí hlas – hlas hada. Hlas lži. Ľudský jazyk
otvára možnosť lži. Jazyk v nás je obrazom Boha, ak je poddaný a zaviazaný pravde. Ak sa
náš jazyk otvorí lži, stáva sa obrazom satana.

Prameň lži.
Prvá lož hada: Budete ako bohovia. Genetický kód padajúceho anjela. Bol stvorený ako
najvyšší anjel, aby svoje najvyššie dobro nachádzal v nekonečnom nestvorenom Bohu.
Obráti svoju túžbu sám k sebe. Sám v sebe hľadal naplnenie, stred sveta, zmysel bytia.
Keďže bol stvorený z ničoho, nenašiel v sebe nič. Obrátil sa teda pod seba. Aby sa naplnil
vôľou iných ľudí, ktorých si podmanil svojou mocou. Obrátil sa k veciam sveta, aby svoju
prázdnotu naplnil ich vlastnením.
Druhá lož: Otvoria sa vám oči. Ak chcete poznať pravdu, nestačí poznať dobro, musíte
spoznať zlo. Ako môžeš vedieť, aké je to nepokradnúť, ak nepokradneš, aké je to
nezosmilniť, ak nezosmilníš, aké je to nezabiť, ak nezabiješ.
Poznaním zla sa naše oči neotvárajú, ale zatemňujú. Zakúsené zlo mení našu podstatu,
zbavuje nás slobodného úsudku – zakaľuje srdce strachom, žiadostivosťou, vášňou,
žiarlivosťou, závisťou, nenávisťou, posadnutosťou. Zakalené srdce sa stáva slepé voči
pravde. Iba čisté srdce vidí veci také, ako naozaj sú. Iba čisté srdce vidí Boha. Srdce
zakalené zlom vidí svet bez Boha.
Otázky
Aká bolesť, pokušenie, trápenie, choroba, nedostatok - neodstrániteľné zlo rastie v záhrade
tvojho života? Vieš to zlo prijať od Boha ako výzvu k premene od pudového egocentrizmu
k duchu nezištnej lásky? Ako si uchovávať dôveru v Božiu lásku vo svete, v ktorom
nepretržite čelíme ľudsky nezavinenému zlu?
Aplikácia
Skúmaj svoje myšlienky, slová, reč. Rozjímaj nad úžasným zázrakom jazyka:
Si vo svojej reči, vo svojom myslení trvalo oddaný pravde, alebo tu a tam uzatváraš koalíciu
s polopravdou, či s vedomou lžou?
Pomenuj strom pokušenia v záhrade svojho srdca:
Aké ovocie na tom strome rastie, aký omamný jed ťa ohrozuje? Aké slová ti šepká v srdci
had skrytý v korune stromu smrť?
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