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POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Ako môže Boh odsúdiť človeka, ktorý síce Božie slovo počúva, len ho nechápe? Veď on za to nemôže, že to nevie pochopiť! 

Po prvé – Boh neodsudzuje. Na spásu sú potrebné určité objektívne podmienky: byť ako Boh, žiť to, čo Boh, byť v spoločenstve s Bo-
hom – a to jednoducho preto, že práve toto spása je. 

Dobre – ale ak človek jednoducho nechápe o čo ide, tak sa kvôli tomu, bez vlastnej viny, zatratí? Nie je to od Boha nespravodlivé? 

Ak pozorne čítame podobenstvo, zistíme pár veci: 

1. Dotyčný počúva Božie slovo ako Božie slovo. Vie, že je to slovo Boha a teda vec najvyššej dôležitosti. 

2. Nechápe ho. Ak ho ale považuje za tak dôležité, potom neustane, kým ho nepochopí – a v jeho okolí je mnoho ľudí, ktorí mu to 
vysvetliť vedia. Spomeňme si na legendárneho ruského pútnika, ktorý prechodil polovicu Rusi, len aby mu niekto vysvetlil vetu 
z Písma, ktorú nechápe, že totiž ako sa neprestajne modliť! 

3. Dotyčný z podobenstva ale takéto úsilie zjavne nevynakladá. Takže je mu vlastne fuk, že Božiemu slovu nerozumie. A práve 
tým a tu robí svoje rozhodnutie, že totiž Boh, Božie veci a spása sú mu v podstate ľahostajné a nehodné námahy a úsilia a že te-
da iné veci si cení viac ako tie Božie. Týmto a práve týmto pácha smrteľný hriech, ako ho definuje Katechizmus: „Smrteľný 
hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným 
cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855). 

4. No a pretože Božie slovo ostáva v srdci človeka síce vypočuté, ale zanedbané, nepochopené, mŕtve a zabudnuté, môže prísť Zlý 
a zo srdca takéhoto človeka ho vykoreniť…  

 


