Kto je človek?
Tajomstvo ľudskej vôle
Genezis 3: 1-6; Jakub 1: 12-18

Ľudské vôľa je pravdepodobne to najtajomnejšie z človeka. Keď sa pozrieme do prvej kapitoly prvej
knihy Mojžišovej a prečítame si časť o páde človeka (Gen 3:1-6), čo môžeme povedať o podstate
zlyhania človeka? Prečo žena poslúchla hada a nie Boha? Väčšinou sa slabosť ľudskej vôle pripisuje
nevhodnému prostrediu alebo génom. Žena, ktorá zjedla zakázané ovocie však žila v raji (dokonalé
prostredie) a bola spolu s mužom prvým človekom na zemi (teda žiadne zlé gény). Žena chcela vidieť
veci inak ako Boh. To ukazuje, že niečo fundamentálne ohľadom našej vôle nie je v poriadku.
 Ako je to s nami? Ako sa príbeh Evy vzťahuje na nás?
 Do akej miery sme ovplyvnení naším prostredím alebo našimi génmi?
Napriek tomu, že sme na rozdiel od Evy ovplyvnení mnohými vecami, máme svoju zodpovednosť.
Naša vôľa je poviazaná, ale máme aj svoju zodpovednosť.
Príbeh o dievčati vo vlaku, ktorá verila, že je slobodná, no nebola schopná zmeniť svoj postoj ku
konkrétnemu človeku.
 Ako vy prežívate svoju vôľu? Cítite sa slobodní alebo poviazaní? V ktorých oblastiach?
Druhé tajomstvo je tajomstvo Božej vôle. Božie vôľa môže premôcť a napriamiť našu pokrivenú vôľu,
presmerovať ju od nás smerom k druhým. Ako sa to deje nevieme, lebo vôľa ostáva moja, aj keď Boh
ju uzdravuje.

Jakub 1:12-18
 Ako chápete slová, že Boh nikoho nepokúša? Ako vysvetlíte tieto slová v súvislosti práve
s príbehom v Gen 3?
 Ako rozumiete príbehu o dvoch stromoch v záhrade z Gen 3? Čo symbolizujú?
Stephen chápe tie dva stromy ako dve cesty človeka: cestu života a cestu možnosti zla. Voľba pre zlo
nás uviedla na cestu slobody aj poviazanosti. Boh začína prácu na obnove svojho stvorenia s nami,
keď v nás stabilizuje a napriamuje našu vôľu, ktorá sa vďaka tomu stáva pevnejšou a silnejšou.
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