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Biblické texty:  
 

1.Mojžíšova 3,8-15: Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za 
denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví 
v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v 
zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti 
pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk 
odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem 
jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a 
já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode 
všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš 
prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu 
a ty jemu rozdrtíš patu.“ 

 
2.List Korintským 4,13-5,1:  Ale máme ducha víry, o níž je psáno: ‚Uvěřil jsem, a proto 
jsem také promluvil‘ – i my věříme, a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil 
Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je 
kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A 
proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto 
krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k 
viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Víme 
přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný 
dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 
   
Marek 3,20-35: Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba 
pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 
Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů 
vyhání démony.“ Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět 
satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, 
nebude moci obstát. A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s 
ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho 
siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude 
lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu 
svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ To pravil, protože řekli: 
„Má nečistého ducha.“ Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k 
nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a 
hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli 
v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj 
bratr, má sestra i matka.“ 

 

Některé příběhy a vyprávění v Bibli vnímáme tak, že jsou už skoro nesrozumitelné. Je však 
moudřejší očekávat, že jednou k nám promluví. Jen krátce ke čtení z knihy Genesis. Vyprávění, 



které pojednává o každém z nás. Člověk dosahuje jakéhosi nového poznání, kterého dosahuje 
velmi podezřelým způsobem, totiž tím, že překročí Hospodinovi instrukce. Jí ovoce ze stromu, 
ze kterého mu to Bůh nedovolil. Výsledek toho poznání je negativní až destruktivní, protože se 
rozpadá vnitřní integrita člověka, obraz v nás ve vztahu k Bohu i k člověku.  
Lidé o sobě získali mylný dojem, že jsou nazí, před Bohem se skrývají. Už nemají radost, že 
s ním budou mluvit a setkají se s ním, místo toho se bojí, mají strach.  
Začali Boha vnímat jinak, jako někoho, kdo je bezdůvodně přijde ohrožovat. Rozbil se jim 
obraz o sobě i obraz Boha. Bojí se a musí se před ním skrýt. Mají jiný úhel pohledu, jiný způsob 
myšlení. 
 
Čtení z evangelia si také shrnuji do myšlenek, které se uplatní ve víře lidí dnes i té mé.  
Nebránit dobrému, i když ho dělá někdo nám nesympatický. 
Vysvětlit Ježíše chtějí lidé i dnes, ti, kteří v něm nechtějí přijmout Spasitele, Božího Syna. 
 
Všeobecně je přijímaná téze, že židovství přineslo víru v jednoho boha, tedy monoteistické 
náboženství. Je to pravda, ale prosazovala se postupně. A tak dnes slyšíme o Belzebulovi – což 
bylo božstvo Pelištejců/ Filištýnských (Goliáš). 
Belzebula žádá král Achazjáš (2Kr) o pomoc, když se poraní pádem. Prorok ho kárá a sděluje 
mu, že se nejen neuzdraví, ale zemře, když důvěru místo v Hospodina dal Belzebulovi. 
Belzebul byl pán území, určité říše, proto pak Pán  Ježíš užívá podobenství o rozděleném 
království/říši. 
 
Božstvům je dávána důvěra, která nemá být. Hospodin je výlučně slaven a oslavován. To platí i 
dnes, že. 
Platí to nejen o vládách a zemích, ale o člověku samotném. O někom se říká, že jedná 
rozporuplně. Křesťan tak jednat nemá. Přesto se to děje, a proto jsme pro sebe navzájem 
někdy nečitelní a pro lidi mimo církev nevěrohodní.  
 
Všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti 
Duchu svatému, nemá odpuštění na věky. Rouhání proti Duchu svatému nás může vést 
k dlouhému přemýšlení a vymýšlení, co to tedy je za provinění? Je něco, co se nedá odpustit?  
To mu nikdy neodpustím. Možná jsme to my sami někdy v životě vyslovili. Z knih známe, že 
ani na smrtelné posteli neodpustil. Útěšná myšlenka nám tak uniká: Všecko bude lidem 
odpuštěno.  
Vnímám to podobně jako např. přikázání Desatera „Nezabiješ“ – je to nepřekročitelný příkaz a 
přesto Bohem odpustitelný. 
Pokud odmítneme Boží ruku ku pomoci, pak nám zbývá jenom beznaděj. 
 
Bratr a sestra – patříme k Ježíšovi a k Bohu. Činíme-li Boží vůli, pak patříme do Boží rodiny, 
jsme jeho sestry a bratři, jeho matkou. Vždycky je důraz na pozitivní jednání, myšlení, ne na 
výlučnost, bezchybnost. Když v touze po tom být bezchybní a výluční zklameme, a to se 
nevyhnutelně stává, nespoléháme-li na Boží odpuštění, pak se propadneme do beznaděje. 
Život bez naděje – strašná představa. Někdy vyžadujeme nebo aspoň chceme, aby druzí byli 
bezchybní. A jsme zklamáni, že nejsou, ale ani je neodsuzujme do beznaděje. Dávejme jim nové 
možnosti k pozitivnímu jednání a uvažování. Někdy je to hodně těžké, trvá nám to dlouho, ale 
dnešní čtení evangelia nás k tomu směřuje. Spolehněme na to, že je to dobrý směr a vede 
k dobrému cíli – k životu dobrému, pravdivému a krásnému.  
 

 

 


