
 81

„H ľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu 

však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má“1 

 

 Vyššie uvedenému textu, ktorý budeme vysvetľovať, predchádza 

tento text“: „Nikto nezažne sviecu, neprikryje ju nádobou, ani nepostaví 

pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby videli svetlo tí, čo vchádzajú. 

Nieto tajného, čo by sa nestalo zjavným; a nieto skrytého, čo by sa 

nevyzvedelo a nevyšlo najavo.“2 Svetlo je tu preto, aby sme sa z pekných 

vecí okolo nás potešili a problematickým sa vyhli, aby nám neuškodili. 

Podobne aj uši alebo sluch je človeku daný preto, aby sme podstatným 

a užitočným slovám venovali veľkú pozornosť a nad nimi patrične 

rozjímali a premýšľali, ale tie vulgárne a nepodstatné by sme mali „iba 

jedným uchom pustiť dnu a druhým hneď von“, aby sme nezašpinili svoje 

vnútro – srdce a myseľ. Slová „kto má uši nech počuje“3 sa zdajú byť 

trochu nelogické. Veď v čase Christa a aj teraz zdraví ľudia zväčša nemajú 

problém so sluchom. A predsa, pre niekoho, kto nechce počúvať dobré 

slovo, sú uši iba na okrasu a nie sú prostriedkom – orgánom, cez ktorý sa 

do duše človeka môžu dostať veľmi užitočné veci. Biskup Kassián4 

poukazuje, že Boh nás nabáda k pozornému načúvaniu. Všetci dobre vieme 

ako tínedžeri „radi“ počúvajú rady rodičov. A podobní týmto 

dospievajúcim ľuďom sú aj všetci tí ľudia, ktorí nechcú načúvať Bohu, 

Božiemu Slovu, pretože sa im zdá nezaujímavé, nezrozumiteľné a to najmä 

preto, že nemajú rozvinutý „duchovný sluch“ a nechcú sa zamýšľať, aby 

dešifrovali a pochopili duchovný odkaz. V dobe Christa sa stretávame 

                                                 
1 Lk 8, 18.  
2 Lk 8, 16-17. 
3 Mt 11, 15 a 13, 9; Mr 4, 9 a 7, 16; Lk 8, 8 a 14, 35. 
4 БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Марка. Париж 2003, s. 67. 
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s človekom hluchonemým1, ktorého postihnutie niektorí teológovia 

vysvetľujú ako posadnutie, pretože démon nechcel, aby tento nešťastný 

človek počul Božie slová a o Bohu rozprával.  

 Preto pri čítaní Svätého Písma v pravoslávnych chrámoch zaznieva 

zo strany diakona či kňaza zvolanie „Вонмем“ – t.j. vnímajme – pozorne 

načúvajme. Dávajme teda pozor, aby sme Bohu dobre načúvali2 v chráme3 

aj mimo neho. Patriarcha Abrahám načúval Bohu, keď fúkal vietor a Ten sa 

mu prihováral. Vyššie uvedené slová o správnom načúvaní majú 

bezprostredný súvis s podobenstvom o rozsievačovi4. Všetko závisí od 

toho, ako slovo Božie prijímame. „Prijať Božie slovo“ – t.j. vlastniť ho, 

prijať ho za vlastné, znamená zachovávať ho, vytrvať v ňom, a kto podľa 

neho aj žije, tomu je pridaná aj Božia milosť a Božie požehnanie5. Kto však 

narába s Božím slovom zle6 a nesprávne, tomu bude odobraté aj to, čo si 

mysli, že má. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Kto si sám želá a usiluje sa 

získať dary Božej blahodate, tomu Boh daruje všetko. Kto však takéto 

prianie nemá a nenamáha sa, tomu neprinesie úžitok ani to, čo sa mu zdá, 
                                                 
1 Mr 7, 31-37.  
2 JOHNSON, L., Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 154. 
3 Existuje názor, že človek, ktorý spí počas kázne v chráme, je pokúšaný diablom, aby 
nepochopil a nezamyslel sa hlbšie nad výkladom Evanjelia.  
4 Mt 13, 4-9. 
5 Pozri MÜLLER, P., Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 84. 
6 Zle narába s Božím slovom diabol. Pri druhom pokúšaní Christa na púšti mu dokonca 
doslovne cituje Sväté Písmo (Ž 91, 11-12), konkrétny verš, keď chce, aby Christos 
zoskočil zo strechy chrámu, aby tak uchvátil ľudí čímsi neprirodzeným a upriamil na 
seba ľudskú pozornosť ako to robia kaskadéri či kúzelníci a mágovia ako napr. D. 
Coperfield, keď skáče do Niagarských vodopádov. „Nato pojal Ho diabol do svätého 
mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa, 
veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu 
neurazil o kameň“  (Mt 4, 5-6). Zle s Božím slovom môže nakladať aj človek, ak si ho 
svojvoľne bude prispôsobovať, ako mu to vyhovuje na dosiahnutie svojich cieľov 
a nepodriadi sa mu ako istej autorite. Názorným príkladom nesprávneho zaobchádzania 
so Svätým Písmom boli zákonníci a farizeji, ktorí nenačúvali Bohu, ale Božie 
prikázania podriadili tradícii otcov a ich výkladu, čím ponížili Božie slovo a postavili 
ho v podstate na druhé miesto. Vďaka nesprávnemu používaniu Božieho slova a jeho 
výkladu vznikajú nové a nové sekty.  
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že má.“ Príslovie „komu sa nelení tomu sa zelení“ charakterizuje to, že, ak 

je človek pracovitý, má dostatok všetkého a netrpí v ničom núdzu. 

Príkladom pracovitosti v prírode slúži tiež poukázanie na pracovitosť 

mravca1.  

Paralelné miesta s hore uvedením evanjeliovým citátom nachádzame 

o trochu ďalej. Evanjelisti Lukáš2 a Matúš3 sa ním zaoberajú v podobenstve 

o hrivnách či talentoch, keď lenivému sluhovi sa odoberá aj jediná hrivna, 

ktorú zakopal a dáva sa tomu, ktorý zhodnotil a získal ďalších desať hrivien 

so slovami: „Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale 

tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté“ 4. Podobenstvo je výzvou pre 

kresťanov, aby vzhľadom k príchodu5 Syna človeka usilovne pracovali 

a vyhli sa lenivosti a strachu. Vladyka Averkij6 poukazuje, že bohatý, ktorý 

je usilovný, ešte viac zbohatne a chudobný, ktorý je lenivý, príde ešte aj 

o to málo, čo má. Niektorí7 prirovnávajú dvoch aktívnych, ktorí znásobili 

svoje dary, ku kresťanským misionárom, ktorí zvestovali Evanjelium 

celému pohanskému svetu a v osobe ustrašeného, lenivého sluhu chápu 

„formálny judaizmus“, ktorý kvôli duchovnej kríze a zničeniu 

Jeruzalemského chrámu r. 70 po Chr. priviedol židovské náboženstvo 

k úpadku.  

Grécke slovo „talanton“ a latinské „talentum“ znamenalo pôvodne 

jednotku váhy, neskôr stanovené množstvo striebra či zlata, t.j. veľmi veľká 

                                                 
1 Pr 6, 6-13. 
2 Lk 19, 11-28 
3 Mt 25, 14-30. 
4 Mt 25, 29. 
5 Niektorí poukazujú, že tu nejde o všeobecný posledný súd ale o osobný – 
individuálny, ktorý bude vyžadovať Boh od každého človeka tesne po jeho smrti 
a odchode do večnosti. (Pozri ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия, Т. 3. Петербург 
1911- 1913, s. 386). 
6 Pozri АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 146. 
7 HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 382-383. 
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suma peňazí. Možno dnes by sme to nazvali milión dolárov. V obsahovo 

širšom zmysle slova chápeme pod týmto pojmom tiež ľudské nadanie1.  

„Bude odňaté aj to, čo si myslí, že má“ ide o stratu iluzórneho 

vlastnenia. Ilúzia vlastnenia nie je skutočné vlastnenie a to sa čoskoro stane 

javným. Pred takouto ilúziou vlastne varuje Christos svojich apoštolov2. 

Napríklad človek môže prísť o vieru v Boha, ktorú si myslí, že vlastní, že 

ju proste má, ak ju nebude podporovať – aktívnym duchovným životom, 

ako napr. modlitbou, čítaním Svätého Písma, návštevou chrámu, 

sviatostným životom atď. Tento dar viery dostal síce od svojich rodičov 

tým, že ho dali pokrstiť už ako dieťa, avšak ak sa prestane namáhať a bude 

duchovne pasívny, môže o to všetko prísť. O svoju vieru môže človek prísť 

aj vtedy, ak nesprávne nazerá na utrpenie či smrť v ľudskom živote3, alebo 

na iné udalosti, ktoré dopúšťa Boh, aby sa diali na tomto svete. Každý, kto 

sa namáha a zveľaďuje Božie dary, bude pochválený. Kto sa však 

nenamáha a nepracuje s darmi Božej blahodate, v tom zostáva táto Božia 

energia neplodná. V knihe Prísloví Šalamúnových nachádzame viacero 
                                                 
1 Vo všeobecnosti pri rozvíjaní asi každého talentu platí takýto vzorec: 10% talentu + 
90% tréning, cvičenie =100% profesionál – vrcholový športovec, alebo profesionálny 
hudobník... Ak rodičia nerozvinú prirodzený talent dieťaťa, tento talent sa následne v 
dospelosti môže obrátiť proti vlastníkovi tohto daru. 
2 Pozri БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Луки. Париж 2004, s. 99. 
3 Počul som o prípade keď, sa rabín v koncentračnom tábore neustále modlil a veril, že 
Boh učiní zázrak a zachráni ľudí pred smrťou v plynovej komore. Po tom, čo prežil 
tento rabín v koncentráku, sa po skončení vojny stal ateistom - neveriacim, pretože 
nedokázal správne pochopiť význam utrpenia v ľudskom živote. Neviem, či práve 
takýto teológovia nevytvorili tzv. „teológiu smrti Boha“, ktorá bola za čias totalitného 
režimu prezentovaná ako moderná západná teológia . Takíto „teológovia“ veria, že Boh 
kedysi všetko stvoril aj žil, ale potom zomrel. Preto sa na svete dejú rôzne zverstvá, 
ktoré páchajú ľudia na svojich blížnych. Netreba zabúdať aj na to, že Boh obdaril 
človeka slobodnou vôľou a tiež prikázaniami. Toho však, kto nechce dodržiavať tieto 
Božie predpisy a taktiež nechce svoju slobodnú vôľu využívať na dobro, Boh pokorne 
avšak „so zármutkom“ rešpektuje a toleruje toto jeho „slobodné rozhodnutie“. Čaká 
však na vhodný moment, aby mohol človeka osloviť a priviesť ho k poznaniu pravdy. 
Poznáme výroky ľudí: „Ak by Boh existoval, nedovolil by, aby sa na svete dialo toľko 
neprávostí a krívd.“ Zásadne chybne uvažujeme vtedy, ak existenciu Najvyššej bytosti 
podmieňujeme a spájame s konaním zla ľudí na Zemi.  
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usmernení. Jedno z nich je: „Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka 

usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý 

vyspáva v žatve, robí hanbu“.1 Kto myslí iba na seba, neškodí len Pánovmu 

dielu, ale aj samému sebe. Preto nám môže byť vzaté to, čo si myslíme, že 

máme. Na túto dôležitú požiadavku Evanjelia majú byť veľmi citliví najmä 

pastieri Cirkvi, pretože im bolo dané veľa, ale od nich sa bude veľa aj 

vyžadovať. 
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