
3. Katecheze o víře – Bůh Otec, Bůh Stvořitel; Stvoření světa, člověka, ráj, první hřích, 

dědičný hřích 

 

Věřím v (…), Otce všemohoucího (…) 

Co to znamená, že je Bůh Otcem? Proč nazýváme Boha Otcem? 

Boha uctíváme jako Otce proto, že je Stvořitel a láskyplně se ujímá svého stvoření. I mnohá jiná 

náboženství vzývají svá božstva jako „otce“ a bohyně jako „matky“ – matka příroda, matka země. 

My, křesťané, samozřejmě tato falešná božstva neuznáváme. Ale je vidět, že i pohanům intuitivně 

něco říkalo, že existuje „nějaké božstvo“, které nad námi bdí jako „otec“ či „matka“. I když jejich 

představy bývají pokřivené, zatemněné. 

Starozákonní Izraelité nazývali Boha Otcem a zároveň si byli vědomi, že je i jako matka – jak píše 

prorok Izaiáš: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem 

vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.“ (Iz 49,15) V Bohu má svůj 

původ a vzor každé otcovství i mateřství. 

V Ježíši Kristu můžeme poznat, jaký skutečně je Bůh jako Otec: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ říká 

Ježíš Filipovi (Jan 14,9). V podobenství o marnotratném synu se Pán Ježíš dotýká nejhlubší lidské 

touhy po milosrdném otci. A v Panně Marii můžeme vidět „mateřskou tvář Boha“. Maria je jako 

zrcadlo, které odráží mateřské rysy Boha Otce, jak to vyjádřil jeden náš profesor dogmatické 

teologie na fakultě. 

Problémem může být, že mnozí lidé, když se řekne, že Bůh je „Otec“, si pod tím nepředstaví 

milosrdného Boha, který stvořil svět, od kterého pochází člověk, který má člověka rád a chce pro 

něj to nejlepší, který znamená pro člověka autoritu, bezpečí a podporu. Protože ne každý člověk má 

zkušenost dobrého otce. Někteří neměli možnost svého otce poznat vůbec. Pro jiné to byl zase 

tyran, alkoholik, násilník – anebo prostě „jen“ opustil rodinu, nestaral se o ni. V dnešní době, kdy je 

čím dál více rozpadlých rodin a svobodných matek, je to velký problém. Takže pro některé lidi 

výrok „Bůh je naším Otcem“ neznamená vůbec nic, protože si neumí v praxi představit, co je to 

otec; pro jiné tento výrok zase znamená trauma, protože si pak Boha Otce představují jako svého 

pozemského otce, který je mlátil jen tak pro nic za nic; představa Boha jako jejich pozemského otce 

pro je pro ně nepříjemná. Tito lidé pak potřebují vnitřní uzdravení z těchto duchovních zranění, aby 

byli schopní Boha do svého života přijmout jako nebeského Otce a svěřit se mu do rukou. 

Člověk je stvořen k obrazu Božímu. Proto je každý člověk také povolaný k otcovství nebo mateřství 

podle Božího vzoru. Každý muž k otcovství a každá žena k mateřství. Samozřejmě Bůh je pro nás 

nedostižitelným vzorem, který můžeme jen nedokonale napodobovat a následovat, ale máme se o to 

snažit. 

Když tu mluvím o povolání k otcovství a mateřství, je třeba si uvědomit, že nejde jen o fyzické, 

biologické rodičovství. Jde o nejzákladnější povolání a poslání, ke kterému má člověk dospívat. 

Může se to uskutečňovat různým způsobem a v různých životních stavech a zaměstnáních. Jsou 

různé roviny otcovství/mateřství. 

Nejjasnější je asi biologická rovina. Samozřejmě k tomu patří i to, že rodiče potomka nejen 

přivedou na svět a případně udržují při životě, jak se to děje i u ostatních živočišných druhů, ale 

také své potomky vychovávají a především mají vést ke správnému vztahu k Bohu i k bližním. 

Duchovní rovina otcovství a mateřství se zase uskutečňuje v povolání k duchovnímu stavu, ke 

kněžství a k zasvěcenému životu. 



Ale i ti, kdo nežijí ani v manželství nebo v duchovním stavu nebo v klášteře, jsou povoláni k tomu, 

aby měli nějaký podíl na Božím otcovství a mateřství. A to v tom smyslu, že mají pomáhat druhým 

lidem, potřebným. Být sám, svobodný ve světě, je také jednou z možností křesťanského povolání. 

Ale nesmí to být život uzavřený sobecky sám pro sebe, ale – stejně jako v duchovním stavu nebo v 

manželství – život obětovaný pro Boha a pro bližní, pro budování Božího království. 

Vraťme se k Vyznání víry. Bůh je všemohoucí. „Vždyť u Boha není nic nemožného.“ (Lk 1,37) 

Ten, kdo se ve své bídě obrací k Bohu, věří v jeho všemohoucnost. Bůh stvořil svět z ničeho, je 

Pánem dějin. Všechno řídí a všechno může. To, jakým způsobem používá svou všemohoucnost, je 

samozřejmě tajemství. Lidé se často ptají: „A kde byl Bůh v tu a tu těžkou chvíli? Proč se stalo to 

zlé? Nemohl tomu zabránit? Jestli Bůh je a jestliže je dobrý a všemohoucí, proč je na světě tolik 

zla? Tolik katastrof? Nemůže tomu zabránit? Nebo nechce?“ 

Ústy proroka Izaiáše nám odpovídá: „Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není 

podobné mému.“ (Iz 55,8) Neznáme odpověď na to, proč Bůh dopouští to konkrétní zlo. Ale 

můžeme se spolehnout na to, že On ví, proč to dopouští, že ví, co je pro nás a pro naši spásu to 

nejlepší. A především, nezůstává k našemu utrpení lhostejný, naopak v Ježíši Kristu na sebe toto 

všechno vzal a nese to spolu s námi a tu hlavní tíhu nese místo nás. Boží všemohoucnost se často 

projevuje tam, kde už lidé od Boha nic nečekají. Bezmoc Velkého pátku byla nutným 

předpokladem vzkříšení. Zde najdeme nejpádnější Boží odpověď – v kříži. Cesta ke vzkříšení a 

věčnému životu vede skrze kříž. 

Můžete se setkat třeba s rýpavou otázkou od nevěřících známých (minule jsem o tom také mluvil – 

zopakuji pro ty, kdo tu třeba nebyli, připomenu těm, kdo tu byli), jestli může Bůh stvořit kulatý 

čtverec. Nebo jestli může stvořit tak těžký kámen, který by pak nemohl unést. Poznáte v tom tu 

logickou past – jestli ho může stvořit, pak ho nemůže unést. V každém případě by nebyl 

všemohoucí. 

Jenže slovo „všemohoucí“ neznamená, že by Bůh mohl odporovat sám sobě, protože Bůh je 

logický. Bůh nedělá nic absurdního, nesmyslného, ani žádné šaškárny. Bůh neodporuje sám sobě. 

A zrovna tak, když se ptáme, kde se vzalo na světě zlo, tak ne proto, že by ho Bůh chtěl nebo že by 

mu nedokázal zabránit. Ale Bůh daroval lidem a andělům spolu s rozumem i svobodu. Svoboda je 

krásný a dobrý dar, jenže se dá zneužít. Právě ze zneužití svobody a ze vzpoury proti Bohu vzniklo 

zlo. Jako první se vzbouřila část andělů v čele s Luciferem; stali se z nich padlí andělé neboli 

ďáblové. Ostatní andělé zůstali Bohu věrni. 

Ďábel pak záviděl lidem jejich štěstí v ráji a rozhodl se je stáhnout k sobě do pekla. Svedl je ke 

hříchu, k neposlušnosti Bohu i člověka – znáte ten příběh ze začátku Bible. Tím přišlo na svět 

všechno zlo – bolest, nemoc, smrt, ale především největší zlo – hřích. 

Proč tomu všemu Bůh nezabránil? Protože daroval člověku svobodu. Člověk má právo se 

rozhodnout, jestli chce žít s Bohem a pro Boha, nebo bez Boha a být zaměřený proti němu nebo k 

němu lhostejný. 

Bůh připouští zlo pouze proto, aby z něj dal vzniknout něčemu lepšímu. Zlo ve světě je temné a 

bolestné tajemství. Mnohé z této skutečnosti je nepochopitelné. Jedno však přece jen víme 

s jistotou: Bůh je stoprocentně dobrý. Nikdy nemůže být původcem ničeho zlého. Bůh stvořil dobrý 

svět, ale ďáblovou závistí přišla na svět bolest, smrt a veškeré zlo.  

Také si můžeme lépe ujasnit to, co se v teologii nazývá fyzickým zlem (vrozené postižení, živelné 

katastrofy, …) s tím, čemu se říká morální zlo, které se objevuje následkem hříchu, zneužití 

svobody (války, koncentráky, …) – to je dílem lidí. A to je to skutečné zlo. Pak není otázkou: Jak je 



možné věřit v dobrého Boha, když je tolik zla? – ale: Jak by mohl člověk se srdcem a rozumem 

snášet život na tomto světě, kdyby Bůh nebyl? Smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nám ukazuje: 

zlo nemělo první slovo a nebude mít ani poslední. Z nejhoršího zla dal Bůh vyrůst absolutnímu 

dobru. Věříme, že Bůh v den soudu učiní přítrž veškerému bezpráví. V životě budoucího věku už 

zlo nebude mít místo a přestane veškeré utrpení. 

Mohl tomu Bůh zabránit? Velice jednoduše. Mohl strom poznání dobra a zla, ze kterého zakázal 

prvním lidem jíst, obehnat vysokým ostnatým drátem a pustit do něho napětí. To by potom mohl 

ďábel přemlouvat člověka jakkoliv, člověk by zakázané ovoce nepojedl. Líbil by se vám takový ráj? 

Ale nebojte se, jak říká svatý Jan Zlatoústý: „Ztratili jsme ráj, ale dostalo se nám nebe, aby zisk byl 

větší než ztráta.“ To, co nám získal Pán Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním, je větší než to, co jsme 

ďáblovou závistí ztratili. 

Jedno takové přirovnání: Bůh není žádný automat na kávu. Znáte všichni automaty, například na 

nádraží. Hodíte tam desetikorunu, zmáčknete tlačítko a vypadne vám káva. Tedy pokud správně 

funguje. Mnoho lidí si podobně představuje Boha. Přijdete do kostela, hodíte nějakou tu modlitbu, v 

případě nějaké větší potřeby odříkáte růženec nebo dáte na mši, jak se říká – a z nebe spadne 

Božího požehnání v podobě splněného přání. Přesně tak, jak si to člověk naprogramuje. A když ne, 

chtěli by to reklamovat. Bůh nefunguje, modlitba nefunguje. 

Jenže ono to tak není. Bůh není od toho, aby fungoval, jak my si usmyslíme. Bůh není žádný 

automat na splněná přání. Bůh je milující a moudrý otec, který ví, co je pro jeho děti správné. Když 

někdy nevíme, proč Bůh neplní naše přání, nerozumíme tomu, co On dělá nebo dopouští, je třeba si 

uvědomit, že malé děti také neví, proč jim rodiče to nebo ono nedovolí. Malé dítě třeba nechápe, 

proč mu maminka nedovolí hrát si se sirkama.  

A my jsme ve vztahu k Bohu na tom podobně. Často i my dospělí na tom býváme ve vztahu k Bohu 

jako malé děti ke svým rodičům. Bůh vidí dál než my, ví co je pro nás to opravdu dobré. Ví, co 

vede k tomu největšímu dobru, k naší spáse. 

 

Věřím v (…), Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného (…) 

Kdo je Stvořitelem? Bůh Otec, nebo celá Nejsvětější Trojice? 

Stvoření světa je společným dílem Nejsvětější Trojice. Stvořitelem ve vlastním smyslu, původcem 

všeho je Bůh Otec. Bůh Otec stvořil svět skrze Syna a pro Syna, jak píše sv. Pavel Kolosanům: „V 

něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný (…) Všecko je stvořeno 

skrze něho a pro něho“ (Kol 1,16). Syn je tedy Smysl a Srdce světa, díky němu můžeme pochopit, 

že svět směřuje k cíli – k pravdě, dobrotě a kráse Pána. Duch svatý všecko udržuje a spojuje, všemu 

dává život – je Pánem a Dárcem života. Bůh Otec stvořil svět skrze Syna a pro Syna v moci Ducha 

svatého. 

Není Bůh Stvořitel překonanou přírodovědeckou teorií? 

Za vlády Napoleona se objevil jeden přírodovědec, Laplace, který byl tehdy velkou raritou. Jako 

první se pokusil vysvětlit vznik světa kompletně bez Boha. V té době bylo zcela smozřejmé v Boha 

věřit – a to i pro lidi, kteří zrovna křesťansky nežili. Když se ho Napoleon ptal, jestli věří v Boha, 

Laplace odpověděl: „Hypotézu Boha jsem ve své teorii o vzniku světa nikde nepotřeboval.“ 

V 19. století a částečně i ve 20. a pro mnohé až dodnes to vypadalo a vypadá, jako by Bůh Stvořitel 

byl odsunut do světa pohádek a bájí. Ale věta „Bůh stvořil svět“ není přírodovědecký výrok, ale 



teologický. Vypovídá to o božském původu a smyslu všeho. Zpráva o stvoření světa, jak je zapsaná 

v knize Genesis, není přírodovědecký pokus vysvětlit počátek světa, ale cílem je ukázat, že 

Původcem všeho je Bůh, že svět není sám od sebe ani dílem slepé náhody nebo šíleného osudu. Jak 

řekl Benedikt XVI., nejsme jen nahodilým a nesmyslným produktem evoluce, ale každý z nás je 

plodem konkrétní Boží myšlenky, každý z nás je žádoucí, je milován a má tu své místo. 

Přírodní vědy a teologie jsou něco jiného, ale nejsou spolu v rozporu. Každá ta věda se ptá trochu 

jinak. Přírodní vědy jsou schopné popsat svými teoriemi, JAK vznikal svět, JAK se co vyvíjelo. Ale 

nejsou schopné odpovědět na otázku PROČ? To zase patří do teologie (případně do filozofie). 

Žádná přírodovědecká teorie nemůže vysvětlit smysl všech těch přírodních, fyzických, chemických 

procesů. Může je pouze popsat. To ale neznamená ani potvrdit ani vyvrátit, že všechno pochází od 

Boha. Spíš to vše může tak více nebo méně nenápadně poukazovat, že to nemůže být jen tak samo 

od sebe. 

Teologie zase nemá za úkol popisovat, JAK vznikl svět a jak JAK funguje.  

To, že Bůh stvořil svět, není jen nějakým jednorázovým aktem, že by na začátku stvořil něco a pak 

to nechal svému osudu. Stvoření znamená také to, že Bůh všechno udržuje v bytí i dál. Kdyby to 

přestal udržovat v bytí, nemělo by to vůbec žádný nárok na existenci. Takže by to všechno okamžitě 

zaniklo. 

Proč by nemohl být svět jen tak sám od sebe?  

Jako křesťané věříme, že můžeme ve stvoření poznat jakýsi „Boží rukopis“ – Bůh není jen jakousi 

první příčinou, i když i tou je, ale pochází od Něj i vnitřní řád a účelnost světa a procesů, které ve 

světě probíhají. V první katechezi jsme se zamýšleli nad původem světa, nad tím, zda to vše mohlo 

vzniknout jen tak náhodou. Dospěli jsme k tomu, že svět potřebuje svého Stvořitele, první příčinu, 

která ho přesahuje. 

Bůh je tedy Stvořitelem nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Co to znamená? 

Slovy „nebe a země“ označujeme veškeré stvoření. Nebe se zde nemyslí obloha nebo nějaké místo 

ve vesmíru. Je to stav věčnosti. Je to Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl stvoření. Země 

je tento svět. Obojí je stvořeno Bohem, proto má panovat Boží vůle jako v nebi, tak i na zemi – jak 

se modlíme v modlitbě Páně. Bůh není Bohem jenom v nebi, ale je Bohem všude, je svrchovaným 

Pánem. Tam, kde se odmítá Boží vůle a Boží království, je peklo. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: 

„Na samém konci (to je při posledním soudu) budou stát před Bohem už jen dvě skupiny lidí – ti, 

kteří řeknou Bohu: Buď vůle tvá, a potom ti, kterým řekne Bůh: Buď vůle tvá! Všichni, kteří jsou v 

pekle, se pro peklo rozhodli sami.“ 

Bůh stvořil všechno viditelné i neviditelné. Stvořil to z ničeho. Na počátku nebylo vůbec nic, jen 

Bůh – Nejsvětější Trojice. Stvořil viditelný svět, přírodu, celou zemi i celý vesmír i se všemi 

přírodními zákony, které ve vesmíru fungují. Bůh je Pánem nad přírodou a nad jejími zákony. To je 

snad každému z nás jasné. 

Stvořil anděly, kteří jsou neviditelní, netělesní, nesmrtelní duchové. Někteří z nich od Boha odpadli 

– to jsou padlí andělé neboli ďáblové neboli zlí duchové; jejich rozhodnutí je definitivní a nevratné 

a jsou dokonale zlí; na rozdíl od nás lidí se tedy nemohou obrátit a dělat pokání; na druhé straně 

andělé, kteří ve zkoušce obstáli a zůstali věrní Bohu, už nikdy odpadnout nemohou – na rozdíl od 

nás, lidí. My, lidé, se můžeme obrátit ať už k lepšímu nebo k hošímu, dokud žijeme zde na tomto 

světě. 



K neviditelnému světu dále patří naše lidské duše. Člověk je takový zvláštní tvor na rozhraní dvou 

světů – jsme tělo i duše. Duší patříme k neviditelnému světu, tělem k viditelnému. Duše je 

nesmrtelná, tělo smrtelné – ale bude jednou vzkříšeno k věčnému životu. Tělo není něco navíc, ale 

tvoří člověka stejně jako duše. 

Člověk má tělo dost podobné zvířecímu a duše zase – stejně jako andělé – patří k tomu 

neviditelnému. Člověk není ani anděl ani zvíře. To, co nás odlišuje od zvířat je to, že naše tělo je 

spojeno s tou nesmrtelnou duší, že máme rozum, vůli, máme svobodu. Jsme stvoření k obrazu 

Božímu, jsme osoby, nejsme něco, ale někdo. Mezi všemi viditelnými bytostmi jsme jediní, kdo 

máme schopnost poznávat a milovat svého Stvořitele, mít vztah k Bohu. Bůh nám svěřil celou zemi 

– Adamovi a Evě přikázal: Ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji. To nás ale 

neopravňuje slepě drancovat přírodu, týrat a zbytečně zabíjet zvířata atd. Vláda nad tímto světem, 

kterou nám Bůh svěřil, není neomezené panství, ale správcovství, ze kterého budeme skládat před 

Bohem účty. Stvořitele máme ctít i ve všem, co stvořil. 

Harmonický vztah k přírodě, rovnováha, kdy člověk přírodu nevykořisťoval, ale na druhé straně se 

ani nemusel bát různých přírodních jevů a katastrof a nemusel se bát divokých šelem a jiných 

nástrah, tento harmonický vztah byl narušen prvním hříchem a vyhnáním z ráje. Od té doby je 

rovnováha narušena na jednu nebo druhou stranu. Dneska také vidíme na jedné straně neomezené a 

nerozumné těžení přírodních surovin a bezohledné ničení životního prostředí, na druhou stranu 

vidíme mnoho různých ekologických hnutí a některá z nich to dost přehánějí. V jejich pozadí je 

životní filozofie, která zdůrazňuje to, že člověk je součástí přírody a zapomíná na to, že je Božím 

obrazem. Tyto filozofie tvrdí, že člověk plně podléhá koloběhu přírody, je jen jednou ze složek 

přírody, stejně jako jiné zvíře, hmyz, rostlina nebo dokonce jako neživý kámen a že nemáme o nic 

větší cenu. Součástí těchto filozofií je i přesvědčení, že pokud by to přírodě prospělo, bylo by 

správné redukovat počet lidských jedinců na takovou míru, aby člověk přírodě neškodil nebo že by 

bylo lepší, aby tento živočišný druh vůbec neexistoval. I v ochraně přírody je potřeba najít a udržet 

rozumnou míru. 

 

Pád – první hřích, dědičný hřích 

V ráji byli první lidé – Adam a Eva – šťastní. Nic jim nechybělo, žili v milosti posvěcující (ve stavu 

přátelství s Bohem), byli nesmrtelní – pokud by se nedopustili hříchu. Dostali od Boha rozum a 

svobodnou vůli – krásné a velké dary. Bůh nás lidi nechtěl mít jako předprogramované stroje, 

roboty, které budou automaticky konat jen dobro – chce, abychom dobro konali vědomě a 

svobodně, ze svého rozhodnutí. Bůh dal prvním lidem jediné přikázání – nejíst ovoce ze stromu 

poznání dobra a zla. Umělci většinou to zakázané ovoce znázorňují jako jablko – nějak to znázornit 

museli (a možná vybrali jablko proto, že malum znamená latinsky zlo a zároveň jablko). 

Ďábel po své vzpouře proti Bohua a po svém pádu záviděl lidem jejich štěstí v ráji a rozhodl se, že 

je stáhne k sobě do pekla (a zároveň s tím pomstí Bohu, když už nemůže ublížit jemu samotnému). 

Kniha Genesis nám vypravuje, jak na sebe vzal podobu hada a navedl nejprve Evu a 

prostřednictvím Evy i Adama k porušení Božího přikázání. 

Do té doby byli Adam i s Evou nazí – nestyděli se, protože měli zcela čisté srdce, nepoznamenané 

hříchem. Nebyla v nich nečistá touha, žádostivost. Když pojedli, zjistili, že jsou nazí – a začali se 

stydět – jejich srdce už poznamenal hřích, zlo. Zalezli do křoví. Ale před Bohem se neukryli. 

Jak to dopadlo, víme – byli vyhnáni z ráje – to znamená, že přišli o své prvotní štěstí, o 

bezprostřední spojení s Bohem, propadli smrti (nezemřeli sice hned, ale ztratili nesmrtelnost), jako 



důsledek hříchu přišla na svět smrt, bolest, veškeré zlo. Lidská přirozenost byla porušena. To se 

promítlo celkově – i po stránce poznání Boha, které se ztížilo, zatemnilo. Do svědomí, vůle, jednání 

– pro člověka v jeho padlé přirozenosti je často jednodušší vykonat zlo než dobro. Místo toho, aby 

člověk tíhnul automaticky k dobru, často tíhne spíše ke zlu.  

Tyto důsledky dopadly nejen na Adama a Evu, ale i na jejich potomky, na celé lidstvo. Proto tomu 

říkáme dědičný hřích. Ten si potomci Adama a Evy nezavinili sami osobně, ale zdědili po předcích. 

Možná si někdo řekne – to je příliš krutý trest pro jedno utrhnuté a snědené jablko. 

Ne, tady jde o postoj vzpoury proti Bohu. Lidé raději uposlechli našeptávání ďábla než hlasu 

svědomí, které do nich vložil Bůh. Navíc nechtěli nejprve přiznat každý svou vinu, házeli to jeden 

na druhého – Adam na Evu, Eva na hada – já nic, to on… Bůh měl tedy plné právo je k ďáblovi do 

pekla poslat rovnou. Ale on nad nimi nezlomil hůl. Dal jim možnost zde na zemi si to odpykat, 

napravit. Proto jim také stanovil tresty, jak máme v knize Genesis popsáno. Ne jako výraz zavržení, 

ale jako lék, prostředek k nápravě. Navíc jim slíbil, že z jejich potomstva se narodí Zachránce, 

Vykupitel (tomuto Božímu příslibu se říkává „protoevangelium“ – „první evangelium“ – 

evangelium znamená dobrá či radostná zvěst). 

K branám ráje (možná řečeno „jen“ obrazně) postavil Bůh anděla s ohnivým mečem. Ráj je nám 

nevratně uzavřen. Opět – nejde o nedostatek milosrdenství ze strany Boha, ale o ochranu člověka. 

Protože v ráji byl kromě stromu poznání dobra a zla ještě strom života. A kdyby v tomto stavu 

hříchu Adam s Evou pojedli ještě i ovoce z tohoto stromu, pak by tím vlastně tento stav hříchu, stav 

ovrácení od Boha, utvrdili navěky, což by znamenalo peklo. Proto jim Bůh zamezil přístup do ráje, 

aby pokáním zde na zemi odčinili svou vinu a dostali možnost být spaseni. Prvotní ráj je sice 

ztracen – a vybudovat ráj zde na zemi je utopie, naprosto nemožné a nesmyslné.  

Ale to, co nám Kristus získal svou smrtí a vzkříšením, tedy věčná spása, nebe, Boží království, je 

nekonečně víc než to, o co jsme ďáblovou závistí přišli. Těšíte se? 


