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Strom poznania dobra a zla – má aj Boh nejaké obmedzenia? – nevyhnutný krok aj pre človeka 

Keď Boh tvorí človeka, nielenže do neho vtláča obraz samého 
seba, ale ďalej čítame, ako človekovi hovorí: „"Ploďte a množte 
sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, 
nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" 
Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom 
semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v 
ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“  (Gn 1,28-
29 SSV). Presne to zodpovedá Bohu, ktorý je láska a v tejto 
láske obdarováva človeka úplne a bezvýhradne. Ale potom 
prichádza zvláštny zlom: „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."“  (Gn 2,16-17 SSV). Boh vnáša do Raja obmedzenie, 
hranicu. Človekovi už nepatrí všetko, čosi je z jeho užívania 
vyňaté. Akoby Božia láska už viac nebola bezhraničná – na čo 
naráža aj Diabol, keď využíva tento fakt a hovorí čosi, čo znie 
veľmi logicky: „Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, 
otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a 
zlo“ (Gn 3,5 SSV) – inými slovami: Boh vám nechce a nemieni 
dať všetko, Jeho láska nie je úplná, sebecky si pre seba necháva 
svoje výsady a vás odsudzuje do role „podriadených chudáči-
kov“.  

Dnes, v dobe po Kristovi, u vieme, že je to hlúposť. Aký zmysel 
ale potom toto obmedzenie má? A pretože sme zvyknutí na to, 
že Boh nestavia človeka pred nič, čo by aj On sám nepodstúpil 
už dávno pred ním – znamená to, že aj Boh prešiel niečím 
podobným, čím bol Strom poznania dobra a zla pre človeka? 

Myslím, že áno. A týmto Božím „stromom“ sme... my, ľudia. 

Uvažujte! V okamihu, keď sa Boh rozhodol stvoriť človeka – 
boha na svoj obraz Boha, slobodného a rozumného – stvoril si 
sám svoje vlastné obmedzenie: 

• Jeho všemohúcnosť už viac nie je absolútna. Je vymedzená a 
obmedzená slobodu človeka. 

• Takisto akt stvorenia tvrdo zasahuje do „pohodlia Boha“: 
človek vo svojej slobode bude konať hriech. Spôsobí ohromné 
množstvo zla, bolesti, utrpenia, krivdy,... a Boh bude musieť 
nakoniec v Kristovi toto všetko svinstvo vziať na seba, prežiť 
ho všetko ako človek, aby ľudí, ktorých stvoril, z neho uzdravil, 
oslobodil a spasil. 

• A ľudia nie aby Mu za to aspoň boli vďační, ale fúra z nich 
Ho bude nenávidieť, vysmievať sa Mu,... 

• A, čo je najhoršie, fúra ľudí si nakoniec zvolí Peklo a urobí 
tak zlo, nenávisť a utrpenie večným! A toto Peklo bude musieť 
On, Boh, pre  ich  kvôli nim naveky udržiavať (lebo to vyžaduje 
rešpektovanie ich slobodnej voľby!), pretože aj ono existuje „v 
ňom“, v Bohu (porov. Sk 17,28) a teda všetko toto svinstvo, 
bolesť a utrpenie bude navždy prítomné aj v Jeho mysli...! 

Byť človekom, Boh by si zrejme toto všetko zvážil a človeka by 

nikdy nestvoril. Byť Bohom, ktorý je láska, ale Boh toto 
všetko zvážil... – a potom stvoril človeka. Aj za cenu toho, že 
s človekom si stvoril aj svoje vlastné, dobrovoľne prijaté 
obmedzenie. 

Pozvaním človeka je byť ako Boh. Byť zbožštený. A to 
vyžaduje, aby človek miloval úplne rovnako, ako Boh. Je 
jasné, že v Starom zákone ešte tento rozmer chápania Stromu 
poznania dobra a zla známym byť nemohol. Ale my, my už 
žijeme v dobe po Kristovi. Vieme veci, ktoré oni vtedy ešte 
nevedeli. 

Ak teda Boh je láskou, ktorá z lásky je ochotná sama seba 
obmedziť a ohraničiť – potom ako by sa človek mohol stať 
takým, ako Boh, ak by nekonal rovnako? 

A tak mu Boh túto možnosť dáva – práve v podobe Stromu, 
ktorý je „na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý“ (Gn 3,6 SSV), je skutočne nádherný, vzácny, krásny, 
úžasný...! A s ním kladie pred človeka otázku: Si ochotný 
konať a milovať ako Boh? Si ochotný z lásky a vernosti voči 
Bohu aj ty ohraničiť seba, zrieknuť sa toho, čo je naozaj 
krásne a podmanivo vábivé?  

Prijatím tohto pozvania by sa človek pripodobnil Bohu. 

Jeho odmietnutím sa odvrátil aj od Boha, aj od podobnosti s 
Bohom – a začal budovať svoje vlastné kráľovstvo, Peklo...  

Pre nás je ale dôležité pochopiť, že táto skúška, toto pozva-
nie, bolo vskutku pre naše zbožštenie nevyhnutné. A že Boh 
ani tu od človeka nežiadal niečo, čím by On sám už predtým 
v omnoho väčšej miere neprešiel. 

A, nakoniec, že tento princíp je objektívne platný stále. Ani 
dnes nevedie cesta k zbožšteniu inokadiaľ, než cez Strom 
poznania dobra a zla v našom živote. Pretože nakoniec ani tá 
noc duše, o ktorej píše Ján z Kríža ako o poslednej brán k 
jednote s Bohom a k zbožšteniu sa, nie je ničím iným, než 
starým známym Stromom poznania dobra a zla, ktorý pred 
nás kladie znova tú istú otázku: si z lásky k Bohu ochotný 
obmedziť sa, obetovať to, čo je krásne a po čom túžiš... – 
dokonca podľa vzoru Krista samého seba, nielen svoj časný 
život, zdravie, majetok, ale samého seba?  

A aká bude naša odpoveď? 

Váš Inky 


