
Stretko SNOV 3 

Téma: Hriech 
 

1. Spoznaj 

-> Augustín - To je jedno, kde si (spotify / youtube) 

Hriech patrí v náboženstve k málo obľúbeným témam. Kým sa hovorí o láske, dobrých 
skutkoch a sviatostiach, je to všetko pekné a príjemné. Ale kto z nás hovorí rád o svojich 
slabostiach a chybách? A ešte k tomu ich potom rozprávať nejakému farárovi…  

Poďme sa pozrieť na to, ako vlastne pojem hriech vznikol a čo znamená. 

V minulom stretku SNOV sme sa pýtali, či si myslíte, že je svet skôr dobrý alebo zlý. Väčšina 
z vás odpovedala, že skôr zlý. Lenže Pán Boh naplánoval svet tak, aby bol dobrý. Kde sa 
teda vzalo všetko zlo vo svete? 

-> Prečítaj si úryvok z Biblie o Adamovi a Eve (Gn 2,16-17; 3,1-13) 

A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania 
dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ No had bol 
ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: 
»Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“ 

Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je 
v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!«“ 

Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria 
sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ A žena videla, že strom je na 
jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj 
svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili 
figové listy a urobili si zásterky. 

A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl 
sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal Pán, Boh, Adama 
a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo 
som nahý, a preto som sa skryl.“ Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo 
stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá 
mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona 
odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“ 

Tento príbeh sa reálne nestal. Je len obrazným rozprávaním o tom, ako prišlo do sveta zlo. 
Preto nie je dôležité, o aké ovocie išlo, čo to bolo za záhradu a ako to, že tam rozpráva had 
ako v Harry Potterovi. Treba sa zamerať na pointu: Boh stvoril pre ľudí dokonalý svet a 
nastavil im veľmi jednoduché pravidlo, aby sa mali naveky dobre. Ľudia sa ale rozhodli 
urobiť si to po svojom a Boha neposlúchli. Začali pochybovať o tom, či Boh chce pre nich 
naozaj len to najlepšie a či im náhodou niečo netají.  

https://open.spotify.com/track/4YYC5ePS6M5LTZLJKZbyQr?si=vECnx0uBR3iPt0DBdiHeKA
https://www.youtube.com/watch?v=CtVnhHEKDvM


Všimnite si, že ďalej sa to neodohralo tak, že Boh by hneď prihrmel a začal sondovať, čo to 
stvárajú. Oni sami pocítili, že to dodžubali a že hriech narušil ich vzťah s Bohom. Samotné 
vyhostenie z raja bolo už iba logickým vyústením. Okrem toho, narušil sa aj ich vzťah medzi 
sebou. Začnú sa jeden druhého hanbiť a ukazovať na toho druhého.  

A tak je to dodnes. 

Prvým hriechom stratilo prvotnú harmóniu kompletne celé stvorenie. Biblický autor to 
naznačuje tvrdením, že zem bude ľuďom napriek tvrdej práci rodiť tŕnie a bodliaky. 
Spomína ťažkú prácu v pote tváre, nebezpečenstvo, nenaplnené túžby... Jednoducho 
prvým hriechom dostalo K.O. celé stvorenie. Nie Boh rozbil prvotnú harmóniu (hoci 
obrazná reč starého zákona sa týmto spôsobom niekedy vyjadruje). Je to smutný dôsledok 
ľudského konania. 

Človek vyhodil do povetria spojenie s Bohom 

 

To isté, čo prvotný, v nás pôsobí každý náš vedomý a dobrovoľný hriech – vzďaľuje nás od 
Boha. Človek hriechom vyhadzuje do povetria vzťah s Bohom, oddeľuje sa od Boha. 
Vzniknutú priepasť nedokáže nikto z nás prekonať vlastnými silami. 



Boh napriek tomuto nášmu odtrhnutiu sa od neho hľadal spôsob, ako vzťah obnoviť. To 
všetko sa píše v Starom zákone. Aby prekonal pre nás neprekonateľnú priepasť, poslal 
svojho Syna, aby nás oslobodil od hriechu. O tom si povieme nabudúce. 

-> Ja na hriech neverím (youtube, 2 min) 

2. Nauč sa 

Youcat otázky 67 – 70 

3. Otestuj sa 

https://knihy.typeform.com/c/tJG9SFBJ (test vyplň do 18. decembra) 

4. Vyskúšaj 

Blížia sa Vianoce a hoci ťa mama už teraz zapája do veľkého upratovania a umývania okien, 
nezabudni si urobiť poriadok aj v sebe. Skús si to dať ako svoju prioritu. Vygúgli si 
spovedné zrkadlo pre mladých, ktoré ti pomôže dobre sa pripraviť na predvianočnú svätú 
spoveď. Pre možnosť, kedy sa vyspovedať, sleduj farské oznamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqK8jqAle0A
https://knihy.typeform.com/c/tJG9SFBJ

