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20. 3. 2022 – Síla a moc pokání 

 

1. čtení: Gn 3, 9-19 
 
Píseň (Svítá): S233 – Odpusť 
  
Základ kázání: Gn 4, 8-17 
  
Kázání: Milí shromáždění, 
 

předchozí neděle jsme se věnovali tomu nejpodstatnějšímu 
z biblického i křesťanského učení o hříchu, pokání a odpuštění. Po 
hlasech jiných teologů a odborníků dnes doplním hlasem svým. 
Dnes na rozdílnosti postoje vůči vlastnímu hříchu Adama s Evou a 
jejich syna Kain. 

Kromě jiného příběh muže (Adama) a ženy (později Evy) 
v zahradě staví před oči důsledky pýchy. Alibismu. Pocitu bezviny. 
Důsledky nečinění pokání. Důsledky dojmu, že za hřích a zlo 
mohou ti ostatní. Počínaje Bohem (Gn 3, 12) a nejbližšími lidmi 
(Gn 3, 12) a konče všemi ostatními včetně zvířat (Gn 3, 13). 

Je až strašidelně moderní a postmoderní, s jakou 
samozřejmostí starověký autor zformuloval mužova slova: „Žena, 
kterou tys mi (Bože), dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho 
stromu, a já jsem jedl.“ Tedy: „Ty za to, Bože můžeš. Ne já. Já za nic 
nemůžu. Ani za to, že jsem jedl ze stromu, který jsi mi zakázal. I to 
je tvoje vina. I za mé zlo a hřích můžeš, Bože, ty. Ne já.“ 

A teď si představte, že takhle myslí, mluví, jedná váš táta a 
máma. Takovéhle jsou jejich náboženské postoje: Bůh může za zlo. 
My jsme nevinní, skvělí, úžasní! My jsme ti, kteří nespravedlivě a 
zcela bez viny trpí kvůli tomu hroznému Bohu! 

To bylo prostředí, do kterého se narodil Kain. A Ábel. Také 
Šét. Kain i Abel jsou později vypuštěni, ignorováni ve „výčtu 
rodopisu Adama“ (Gn 5). Jakoby jich nikdy nebylo! I tento 
rodokmen však podtrhuje trvající hříšnost, aroganci, 
sebestřednost člověka – Adama ve v. 3: Adam Šéta zplodil ke své 
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podobě, podle svého obrazu. Přestože Boží řád stvoření říká něco 
zcela zásadně jiného (Gn 1, 26-27). 

Tak je Kainova bratrovražda Abela skoro až nečekaně malým 
zlem vzhledem k prostředí, v němž oba vyrůstali. Vzhledem 
k příkladu, výchově a náboženským postojům svých rodičů Adama 
a Evy. Vždyť dodnes v náboženství platí takřka neomylně a 
železné pravidlo, že když do kostela nechodí rodiče, děti chodit 
taky nebudou. Proč by to taky ty děti dělaly, když vidí, že pro 
rodiče zbožnost („náboženská praxe“) nehraje žádnou, nebo 
v podstatě žádnou, roli…? 

Ale právě Kain v tomhle překvapuje. Je prvním v linii 
podivných biblických postav, které se vzepřely předurčení své 
rodiny. Své kultury, rodičů, sourozenců, genetiky, náboženství a 
všeho dalšího. Je první v linii podivných biblických postav, které 
nebyly „dětmi své doby.“ Aktivně bojovali proti tomu, aby jejich 
život byl určován obvyklými vlivy. 

Místo toho podřizovali svůj život znovu a znovu Bohu. 
Nápadné je to u Abrama-Abrahama, který doslova a geograficky 
opouští vše, co znal a v čem žil a vyrůstal. Ale také u Izáka, Jákoba, 
Josefa. U Mojžíše a Samuele a Elijáše. U krále Davida. U Petra i 
Ježíše. A dalších příkladných postav Bible. Všechny příkladné 
postavy Bible se vymanily z předurčení své doby, kultury včetně 
náboženství, rodiny, politické i ekonomické situace a dalších vlivů. 
Také proto je takových v Bibli vlastně jen hrstečka. 

Dnes Kain: Prvorozený syn příšerných, příšerných rodičů. 
Jeho táta a máma způsobili prokletí celé země, lidského rodu i 
mezilidských vztahů – včetně svého partnerského. A když je Bůh 
konfrontoval s jejich činem, když je Bůh hledal (v. 9!), nejprve 
obvinili Boha ze svého zla a hříchu. Pak sebe navzájem. Nakonec 
zvíře. Ale had v tom všem byl tak málo vinen (žena odmítla hadovo 
pokoušení, odolala mu – Gn 3, 1-5), že si odnáší jen plazení po 
zemi a nepřátelství s člověkem. Druhou skutečností je 
poznamenán takřka celý zvířecí popotopní svět – také podle Gn 9, 
2, nejen podle běžné lidské zkušenosti. 
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Tak je možná Kainova vražda Abela překvapivě malým zlem a 
hříchem. Rozhodně ve srovnání se zlem a hříchem jejich táty a 
mámy. Vždyť i pro vlastní matku byl Kain jen nástrojem, 
prostředkem pro vlastní, sebestředné, sobecké a navíc pohanské 
účely (Gn 4, 1). Jen blázen může čekat, že v takové rodině bude 
prvorozený Kain takřka nepoznamenán hříchem, zlem, 
sebestředností, arogancí, alibismem a pohanstvím svých rodičů. 

Tak by ta Kainova vražda Abela vlastně neměla překvapovat. 
A příběh je tak vystavěn. Dokonce je se svým kontextem příběh 
vystavěn tak, že čtenáři a posluchači mají očekávat, že toho Kain 
naseká ještě mnohem víc. Nadělá ještě další a horší zla a hříchy. 

Jenže Kain překvapuje: Stejně jako jeho tátu i mámu, i Kaina 
Bůh konfrontoval s jeho hříšným činem. Ale ve stejné situaci 
hříchu, neposlušnosti, svéhlavosti, v jaké byli jeho rodiče, se Kain 
chová zásadně jinak než jeho táta a máma. 

Nejprve v tom, že svou vinu nesvaluje na ostatní. Natožpak, že 
by obviňoval Boha. Ačkoli by mohl dokonce opodstatněněji než 
Adam s Evou – kdyby přece býval Bůh shlédl alespoň také na 
Kainovu oběť, všechno by přece bylo jinak…? 

A přesto Kain svou vinu na Boha nesvaluje. Neobviňuje Boha 
ze svého zla, hříchu. Ze svého hněvu, závisti, neúspěchu, selhání, 
svévole. Ačkoli se nejprve odpovědi Bohu vyhýbal (v. 9). 

Ale vzápětí svou vinu přiznal. A dokonce sám nad sebou 
vynesl rozsudek. A to rozsudek trestu nejvyššího – vlastní smrti. 
Nic z toho jeho rodiče neudělali! Ačkoli byli v Boží zahradě. Svou 
vinu nepřiznali (možná nikdy?). Soud nad sebou nevyslovili ani 
náhodou. Natožpak soud v lidských očích odpovídající provinění. 
Kain to všechno naopak udělal. 

Kain činil pokání. Ačkoli se mohl velmi snadno, a docela 
přesvědčivě, vymlouvat na rodinnou situaci. Na výchovu a příklad 
rodičů. Na Boha, který přece mohl shlédnout i na jeho oběť – co by 
to Boha přece stálo?! Ne, nic z toho. To vše Kain odmítl. Odmítl se 
chovat jako jeho předkové, rodiče, nejbližší. Vždyť jejich příklad 
vedl k ještě horšímu a dalšímu zlu a hříchu! Ačkoli Kainův čin je 



4 

snadno dodnes vnímán jako mnohem horší než čin jeho rodičů. 
Vždyť zavraždil svého bratra kvůli naprosté prkotině! 

Tak srovnejme také zásadně jiný závěr obou příběhů. 
Vyplývající ze zásadně odlišné reakce na vlastní hřích, zlo, 
sebestřednost, vinu. Ze zásadně jiné reakce na Boží volání „kde 
jsi?“ 

Kvůli Adamovi a Evě je prokleto celé stvoření, včetně jich 
samých. Kain je Bohem chráněn. Adam a Eva způsobují bolest a 
utrpení práce i potravy, přežití i těhotenství. Kain nalézá 
manželku, plodí syna, staví město. Město Enoch, hebrejsky 
Chanoch (!), podle svého syna. Stejné jméno ponese ten tajemný, 
mystický a taky zkomolený Henoch, hebrejsky Chanoch (!),  který 
„chodil s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“ (Gn 5, 24) 

Protože lidské pokání, přiznávání viny, zásadně mění situaci. 
Také proto, že je projevem biblické ortodoxie („pravověrnosti“) – 
zatímco zatloukaní, alibismus, pocit bezviny, výmluvy a svalování 
vin jsou tradičními projevy pohanství. Všude, kde lidé přiznávají 
svou vinu před Bohem i před lidmi, je zásadně měněna lidská 
situace k dobrému. Dobré pokračování života je skrze přiznání vin 
a přijetí odpuštění nabízeno dokonce i bratrovrahům. I bratrovrah 
byl vykoupen. I bratrovrah může být spasen! A v Kainovi byl. 

Tím víc, když podle rabínských, logických, výkladů, bude 
Noemovou manželkou, a tak matkou popotopního lidstva, 
potomkyně právě Kaina. Čehož by také nebylo, kdyby se Kain 
nevymanil z příkladu a vlivu už rodinného prostředí. Kdyby se 
nekál ze svých vin. Kdyby po vzoru svých rodičů, přímo Bohem 
stvořených lidí, svaloval svou vinu a podíl na všechny ostatní, jen 
ne sebe. 

Amen. 
 
Píseň: EZ498 – Já bídný člověk, bídný hříšník 


