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Príbeh hada
Záhrada Eden
Pssst! Počúvajte! Toto je príbeh starý ako čas sám.
Nie je to môj vlastný príbeh. Ja som len jeho rozprávačom.
Počul som ho, keď som bol ešte malý hadík a hovorím vám ho
v nádeji, že ho podáte ďalej – pretože, drahí čitatelia, tento príbeh
nesmie byť zabudnutý.
Všetko sa to udialo na samom počiatku všetkého. Z prázdnej ničoty Boh stvoril svet: jasné modré nebo, tmavú hnedú
zem, moria, ktoré sa pod jasným zlatým slnkom striebristo
a smaragdovo ligotali.
Semienka začali rásť, ich prvé lístky sa otvárali ako ruky
bábätiek, aby vyrástli v nádherné rastliny: kvety, zeleninu,
stromy či rôzne plazivé byliny. Tie plazivé som si celkom
obľúbil – vy nie?
Potom Boh stvoril všetky živé bytosti: ryby mihotajúce sa vo vode, pospevujúce, štebotajúce, ale aj
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krákajúce vtáky, ktoré lietajú v oblakoch. A zvieratá: každý tvor,
ktorý vám príde na um, aj tie, na ktoré si nespomeniete. Dokonca
aj také, ktoré ešte čakajú na objavenie – tajne sa schovávajú
v norách či dutinách.
A napokon, ľudí. Áno, ľudí ako ste vy. Tento príbeh je
o prvých dvoch: muž sa volal Adam a žena bola Eva. Boh
s nimi zaobchádzal ako so vzácnymi priateľmi. Boh toto všetko
stvoril a bolo to veľmi, veľmi pôvabné. Ale zdalo sa, že Boh má
najradšej ľudí.
Boh im vysadil záhradu, v ktorej žili. Volala sa Eden.
Stromy raz nádherne kvitli, plné smotanovo bielych či ružových púčikov, inokedy zas ich konáre prevísali pod úrodou
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ovocia: červeného, zlatého, fialového – lahodného. Adam
a Eva mali všetko, po čom túžili.
Popravde, každý jeden tvor mal všetko, čo potreboval. Keď
Boh stvoril svet, stvoril ho veľmi dobre. Ale Adam a Eva si boli
príliš istí Božou mimoriadnou náklonnosťou. A had, aj keď
bol veľmi múdry, závidel im Božiu priazeň. Rozhodol sa, že
vymyslí nejakú lesť.
Had prišiel za Evou a pošepkal jej: „Je pravda, že
môžete jesť ovocie z hociktorého stromu v tejto záhrade?“
„Áno,“ odpovedala, zatiaľ čo prežúvala niečo
chutné. „Až na jeden strom. Boh nám
povedal, že ak sa dotkneme ovocia
z toho stromu, určite umrieme.
Nemusím sa naň ani pozrieť –
ten strom ma nezaujíma.“
„Sss, sss, sss,“ zachichotal sa prešibaný had. „Ten Boh
je taký prefíkaný. Neublíži
vám to! Práve naopak,
zmúdreli by ste! Boli by ste
takí múdri ako Boh!“
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Eva sa nad tým zamyslela. Napokon nedokázala odolať. Išla,
vzala si z toho ovocia a ochutnala ho.
„Toto je dobré,“ zavolala na Adama. „Poď a vyskúšaj to. Nič
také som ešte nejedla.“
Bolo to iné ako čokoľvek v záhrade Eden. Keď Adam s Evou
zjedli to ovocie, otvorili sa im oči a vedeli rozpoznať, čo je zlé a čo
dobré. Problémy na seba nenechali dlho čakať.
Ten večer sa Boh všetko dozvedel a veľmi ho to rozhorčilo,
ale aj zarmútilo. Boh sa hneval na Adama a Evu. A Boží hnev je
niečo, čo by ste určite nechceli zažiť.
Boh povedal Adamovi a Eve, že už viac nemôžu bývať v Edene.
Musia ísť von do sveta mimo záhrady. Tam, medzi tŕním
a bodľačím, sa musia naučiť žiť z vlastnej práce.
Pestovať zeleninu vlastnými rukami. Loviť jedlo
vlastnými silami. Až do dňa, kým neumrú.
A tak sa aj stalo. Od toho dňa sú hady
a ľudia nepriateľmi. A to je dôvod, prečo sa
na tento príbeh nesmie nikdy zabudnúť.
Pretože nám všetkým pripomína, akým
nesmiernym nešťastím pre každého
živého tvora je, že zlo prišlo na svet.
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