
10. v mezidobí 

AI Snoubenci, kteří uzavírají manželství, se cítí často jako Adam a Eva v ráji. Myslí si, že 

svět jim patří jako Adamovi a Evě ráj a pokud se i objeví nějaké zkoušky, nebude problém je 

zvládnout. To si mysleli i Adam a Eva, když jim Bůh zakázal jíst z jednoho stromu. Co tam po 

jednom stromě. Bylo tam mnoho jiných pěkných stromů. 

KE Dnes jsme však četli zprávu, když rajská idylka skončila. V životě Adama a Evy vypukla 

katastrofa. Co se vlastně stalo? 

DI Autor tohoto biblického popisu pomocí různých obrazů se snaží vysvětlit, proč je na 

světě zlo a proč se dokáže zmocnit a ovlivnit lidi, kteří jsou přesvědčeni, že oni zlo porazí. 

V první etapě ďábel nabízí absolutně poznání. Chce to jen maličkost, nevěřit Bohu. Právě 

naopak: "vy budete jako Bůh." 

Ve druhé etapě následuje přesvědčení aspoň jednoho z dvojice. Eva se nechala přesvědčit. 

První si vzala ze stromu. 

Následuje nabídka manželovi. Adam se nechal ovlivnit. Však proč by mu chtěla Eva něco 

špatného? 

Potud je to všechno dobré. Přichází však šok. Biblický autor to vyjadřuje slovy: "poznali, 

že jsou nazí." V překladu to znamená, že poznali, že se dali obelhat. 

Následuje zoufalá snaha ještě potlačit výčitky svědomí. Schovají se před Bohem. 

Když je však Bůh volá, začínají se vymlouvat, že se ho stydí. Začnou Boha obelhávat. 

Když je však Bůh usvědčuje z neposlušnosti odpovídají tím, že se začnou vymlouvat. Adam 

to svalí na Evu, že ona mu nabídla. Eva to svalí na hada, že ji navedl. Nepřiznají vlastní selhání, 

ale vymlouvají se. Už je však pozdě. 

PAR Tento biblický popis ještě i dnes vysvětluje příčiny, proč některé manželství a rodiny 

žijí špatně. 

Ačkoliv snoubenci přijímají svátost manželství, ne všichni přicházejí před oltář s pevnou 

vírou Boha. Již před oltářem s Bohem nepočítají. Myslí si, že jak jim je dobře v té chvíli, tak jim 

bude dobře celý život. A především, že na všechno si postačí sami. Netřeba se modlit. Netřeba 

chodit do kostela. Nač to, vždyť oni se mají rádi. 

A tak ďábel se může těšit, že získal další manželský pár. Možná se jim také začne dařit. 

Přijde však chvíle, kdy jim našeptá: mohli byste dosáhnout ještě více. Proč byste měli žít 

skromně. Zda si i vy nemůžete dovolit to, co mají jiní? A nabídne jim nějaké "jablko." To jablko 

je například nějaký luxusní zboží, nebo drahé auto, nebo drahé bytové zařízení. A žena řekne: to 

musíme mít. A pokud muž zapochybuje, přesvědčí ho, že jeho obavy nejsou na místě. 

Jenže to jablko je někdy velmi vysoko. Je zapotřebí se k němu jen přes námahu dostat. A 

tak třeba pracovat. Třeba pracovat dlouho. Třeba pracovat daleko. Už by i snad stačilo. Ale proč 

přestat? Děti nepotřebují otce. Žena nepotřebuje svého muže. Rodina nemusí být spolu. A když 

už se nakonec uklidní, najednou zjistí, že jsou "nazí", oklamáni, nešťastní. Namísto lásky začne 

panovat v rodině pýcha a lakomství. Namísto skromnosti bohatství. Namísto klidu hádky. 

Namísto slušných dětí nevychovaní divoši. Namísto milých slov, hádky a hřešení. 

A pak to pokračuje jako v ráji. Třeba se začít vymlouvat. Já jsem to nechtěl, tys to chtěla. Já 

jsem chtěla děti vychovávat, tys nechtěl. Já jsem ti byla věrná, tys mi byl nevěrný. A následuje 

smrt rodiny a pokud ne smrt, tak doživotní omdlení. 

MY Ptejte se nyní sami sebe, milí manželé, zda vám ďábel nenabízí nějaké "jablko", které 

může ohrozit váš společný život. Či jste už i takové jablko neodtrhli a nyní si nevíte rady. Ježíš, 

který vyháněl zlé duchy, chce i vám pomoci. Dovolte mu, aby vám pomohl. Někdy stačí lítost, 

nebo dobrá svatá zpoveď nebo dobrá modlitba. Především však odvaha chtít svůj život změnit. 

DE Nepřidávejme se tedy k Adamovi a Evě a k jiným manželstvím, které v své naivitě a 

pýše nevybudovali společenství a rodinu lásky, ale lví jámu. Amen 


