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Genesis 8,15-22 (2. listopadu 2014) 
 
15

I promluvil Bůh k Noemu: 
16

„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 
17

Vyveď               
s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se 
na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí.“ 

18
Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. 

19
Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. 

20
Noe 

pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři 
oběti zápalné. 

21
I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, 

přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. 
22

Setba   
i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“ 

 

 Bylo potřeba začít znova. Bohu bylo líto, jak to s lidmi vypadá, kam až to zašlo a rozhodl se to smazat. 
Téměř všechno. Co se na zemi dělo tak strašného? Výtvory lidské mysli i srdcí byly v každé chvíli jen zlé. To byl 
důvod Boží lítosti. Proto přišla očista země. Nastolení nového řádu - další verze. Kdyby si však někdo sliboval, že 
nová verze Božího programu s názvem Země nebude již obsahovat uvedenou chybu, která dovedla Boha             
k lítosti, tak nebude uspokojen. Přece to, že se v lidské mysli rodí zlé věci, se nezměnilo. Lidská mysl, lidské 
srdce je semeništěm zlých myšlenek. A jak já rád zdůrazňuji: Často jenom shoda šťastných okolností může       
za to, že se zrovna z našich zlých myšlenek nestaly činy a že právě my (já nebo vy) nejsme na doživotí                 
za mřížemi.  

 Setkal jsem se kdysi s člověkem, jehož vzpomínky na dětství nebyly vůbec veselé - a to doslova, neměl    
v paměti v oddělení dětství žádnou radost, nula. Matka ho každé ráno budila se slovy: Ty, hajzle malej, vstaň      
z postele. Nikdy ho nepohladila. Sehnout hlavu uměl naopak naprosto instinktivně vždy, když se k němu shora 
někdo přiblížil. Viděl jsem taky spícího člověka ve strachu ležet na rohožce u dveří s nožem v ruce - muže, který 
v životě neměl jediného přítele, sám mnoho lidí zmlátil a jednoho zabil. Včera jsme někteří v dokumentu o válce 
v Čečně viděli na vlastní oči desítky matek, kterým byli zabiti synové, řada z nich brutálně umučena. Viděli jsme 
muže, k němuž přišli do domu uprostřed noci vojáci a vybrali si jednu z jeho dcer, kterou zvrhle mučili a pak 
zavraždili. 

 Šťastný život je výsada, nemáme na něj nikdo z nás nárok. Přežít není povinnost zakódovaná v řádech 
světa. A zlo v lidských myslích a srdcích nezmizelo. Nadále se v myslích všech nás rodí. Je skutečně ničím 
nepodloženou výsadou, když se ze zla, které je v každém člověku, nestanou zlé činy. V jiných okolnostech,     
pod vnějším tlakem či v nesnesitelném utrpení bychom patrně všichni byli schopni udělat to, o čem zpravidla 
jen čteme či na co lidé koukají v televizi jako na krimi zprávy. 

 Moje máma mě v dětství nesčetněkrát pohladila a nesčetněkrát se na mě usmála - díky tomu nemám 
černé můry. Proč zrovna já je nemám? Čím jsem si to zasloužil? Proč mně vojáci nevybili pažbou zuby a mohu 
tady v klidu stát a vy sedět? Je to jako náhoda. A jenom blahobyt a přátelskost lidí kolem nás nám umožňuje 
bezmyšlenkovitě spoléhat na stejnou šťastnou náhodu i pro zítřek. Jeví se to, jako by to byla jistota.                  
Ale naprosto není - to dojde každému, když začne přemýšlet, a nemusí k tomu být zrovna moudrý stařec. 

 Jestli bylo záměrem nového stvoření po potopě odstranění zla z lidských srdcí, tak se to nepodařilo. Já 
myslím, že to záměrem nebylo. Nejen kvůli tomu, že je těžké si představit, že by se Bohu něco nepodařilo. Spíš 
kvůli tomu, že by musel Bůh stvořit úplně jinou verzi člověka. Člověka nesvobodného, nesvéprávného,                 
z podstaty manipulovaného. Ale takového člověka Bůh nestvořil - zřejmě nestál o poslušný bezchybný stroj     
na krásu a štěstí.  

 Chtěl zachovat člověka ve verzi člověk svobodný a schopný rozhodování. A jestliže má mít člověk 
schopnost se rozhodovat, musí mít i možnost se rozhodnout nesprávně. To zakládá lidskou svobodu. Ne jen 
možnost udělat víc rozdílných věcí či udělat cokoliv - v tom netkví lidská svoboda - to zvládne dobře 
naprogramovaný stroj: samostatně volit mezi nespočtem řešení. Ke svobodě patří možnost zvolit špatně           
a zároveň to, že to člověk udělat nemusí. Rozhodnu se, že neudělám to, co mohu. To je vrcholná svoboda 
člověka - a na ní zjevně Pán Bůh nic i v novém stvoření po potopě nemění.  

 Proto se nemůžeme divit, že Bůh i po generální očistě Země, povzdechne: Každý výtvor lidského srdce je 
od mládí zlý. To zůstává. Ach jo. Musí to být. Nebo spíš jako by říkal: Chci to tak, aby tahle potíž zůstala.              
A přesto - dodává Stvořitel - a přesto už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku. Už nikdy nezhubím všechno 
živé, jak jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.  
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 Rytmus, který dávám Zemi, už do konce trvání Země nepřeruším žádnou očistnou lázní. Čistky se už 
nekonají. Všechno do jednoho pytle už nebude smeteno. Jakoby tím dal impuls k založení cechu advokátů - 
žádná kolektivní vina se již nebude aplikovat - každý na svou odpovědnost - každý bude muset obhajovat svoje 
jednání. Člověče, svoboda i se vším zlem, které umožňuje, ti zůstala - ale přidávám ti individuální odpovědnost. 
Už za tebe a za to, co se zrodí v tvé mysli, nemají trpět jiní. Už za to nemá trpět ani příroda (která též dostala 
velký výplach). Budeš trpět jen ty za to, co způsobíš. - To je obrovská záruka nového Božího řádu - Boží 
spravedlnosti - na to se budou lidé moci odkazovat do konce svých dnů. Před Božím soudem je to zákon,          
na nějž bude spoleh.  

 Lidé si to zakrátko sami sobě tak zašmodrchají, že jeden si to vyžere za tisíc jiných a tisíce dalších zas 
ponesou následky zlého rozhodnutí jednoho člověka. A nejen lidé ztratí pojem spravedlnosti, oni to dokážou 
zpřevrátit i přírodě. Nebude platit jen to odvěké, že příroda (prostředí) ovlivňuje člověka. Lidé budou stejně 
silně ovlivňovat své prostředí. Na to všechno dojde - na to všechno došlo - avšak tohle nejsou Boží řády. Boží 
řád je, že si to každý člověče sám zodpovíš. Žádné paušalizace. Každý život je v tomto Božím řádu jedinečná 
právní kauza. 

 Potopa - nebo-li očistná lázeň zeměkoule - vlastně nevyřešila to, co se lidem mnohdy zdá jako ta 
nejnaléhavější věc k vyřešení: totiž zlo v člověku (v nás). To zůstává. Ne, že by to nešlo spláchnout - nebuďme 
příliš namyšlení pozemšťané - vymýt mozek a zaúřadovat v lidském srdci - to by byla pro Stvořitele malina. 
Vždyť si to kolikrát dokážeme udělat navzájem a důkladně. Člověk člověku se stane bohem a vymyje mu mozek, 
vykrade srdce. Na potopě má být však vidět, že takhle to Pán Bůh už dělat nechce. Nemluvě o tom, že by to ani 
člověk člověku neměl chtít dělat - vymývat mozek ve jménu odstranění špatných myšlenek. 

 V celé biblické knihovně, která následuje po tomto potopním soudu Zeměkoule, se ukazuje, že Pán Bůh 
se rozhodl proměňovat lidská srdce jinou metodou. Pragmatik by řekl: daleko složitější metodou a zdlouhavější, 
ovšem musel by též pragmaticky přiznat, že je to metoda svým způsobem radikálnější (hlubší - chcete-li).  

 Bůh bude dál člověka tvořit! Není s námi hotovo! Bude to práce ne na věčnost - to by nebyl Bůh, kdyby 
něco musel tvořil celou věčnost - ale bude to trvat po všechny dny země. Vlastně kvůli nám se to tak potáhne - 
ukáže se to jako Boží milost pro člověka, že je nové stvoření rozfázováno na všechny dny země. Člověk bude 
moci být zachován ve svobodné verzi, a zároveň bude mít šanci, že svoji svobodu přežije. Že ho to nutně 
nezabije. Bude mít šanci se ještě správně rozhodnout. Bude mít šanci nezrealizovat vše, co se urodí v jeho 
svobodné mysli či zlém srdci.  

 Ten nový "popotopový" řád je dosti otevřená záležitost. Vždycky zůstává možnost, že se člověk Božím 
řádům vzepře - vymkne se z dobrého stvořitelského rytmu - a tím se bude mnohé komplikovat a protahovat. 
Ovšem to všechno nastavený Boží rytmus (Boží operační systém) unese. Bůh řekl: den a noc, setba a žeň, teplo 
a zima (dobro a zlo) - bude a přesto nejede vlak, to člověk nedokáže zrušit.  

 V té otevřenosti tvoření země zůstane i ta druhá (blažená) možnost. Že se bude člověk (byť jen tu           
a tam) Bohu přibližovat a v dobrém užívat nařízení Božího zákona. Ono se urodí - a rodí se! - i leccos dobrého      
a Stvořitelem zamýšleného. Kdo měl nezaslouženou náhodou to štěstí, tak do něj někdo s láskou a péčí zasel 
dobrou setbu a díky tomu můžeme sklízet přátelský a bohatý život (Tj. smíme si užívat rytmus Božího řádu 
"setby a žně"). Mnozí jsme obklopeni tím, co nás inspiruje k dobrému a pěknému životu. Díky tomu 
nespočetněkrát nezvítězilo zlo, které se nám rodí v mysli. Nemuseli jsme spáchat to, co je člověk schopen 
spáchat. A je to zázrak pokaždé, když se to podaří. 


