
Gn 1,3-3,24 

Spravodlivosť  
a hriech 



1. správa o stvorení 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 1,1 až 2,3 



buď svetlo! 
 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.  4 Boh videl, že svetlo je 
dobré; i oddelil svetlo od tmy.  5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval 
"nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 

Svetlo najvhodnejším spôsobom poukazuje na Božie konanie vo svete, ktorý bez 
neho zostáva chaosom a tmou (Stadelmann 1970, 4 9 ) . Hoci tu svetlo nie je 
súčasťou Boha, v Písme sa často používa ako metafora pre spásu (Iz 9 , 1 ), príkazy a 
Božie slovo ( Ž 56,14; 119,105; Prís 6,23), pre Božiu prítomnosť ( E x 10,23), a dokonca 
pre Boha samotného (Boh je svetlo 1 Jn 1,5). Svetlo je tu významovým opakom tmy, 
pričom je aj metaforou dobra, ktoré potláča pustú prázdnotu a tmu.  

Božie stvoriteľské slovo vnáša DOBRO a BYTIE (= svetlo) do 
NEBYTIA a ZLA (= tma), ak by sme to chceli interpretovať v zmysle, 
ktorý textu dal autor, ktorý už skúsenosť so zlom ako aj s Bohom 
ako prameňom dobra má. 



buď svetlo! 
 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.  4 Boh videl, že svetlo je 
dobré; i oddelil svetlo od tmy.  5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval 
"nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 

Svetlo najvhodnejším spôsobom poukazuje na Božie konanie vo svete, ktorý bez 
neho zostáva chaosom a tmou (Stadelmann 1970, 4 9 ) . Hoci tu svetlo nie je 
súčasťou Boha, v Písme sa často používa ako metafora pre spásu (Iz 9 , 1 ), príkazy a 
Božie slovo ( Ž 56,14; 119,105; Prís 6,23), pre Božiu prítomnosť ( E x 10,23), a dokonca 
pre Boha samotného (Boh je svetlo 1 Jn 1,5). Svetlo je tu významovým opakom tmy, 
pričom je aj metaforou dobra, ktoré potláča pustú prázdnotu a tmu.  

Božie stvoriteľské slovo vnáša DOBRO a BYTIE (= svetlo) do 
NEBYTIA a ZLA (= tma), ak by sme to chceli interpretovať v zmysle, 
ktorý textu dal autor, ktorý už skúsenosť so zlom ako aj s Bohom 
ako prameňom dobra má. 

Pre moderného čitateľa je problémom prvého dňa 
svetlo jestvujúce pred stvorením slnka.  

Pre Semitu to nie je problém; svetlo videl už pred 
svitaním a aj po západe slnka, hoci bolo za 
horizontom.  

Svetlo je tu nutným prostriedkom na oddeľovanie 
noci odo dňa, čím sa rozbieha čas.  



a bolo svetlo 
 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.  4 Boh videl, že svetlo je 
dobré; i oddelil svetlo od tmy.  5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval 
"nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 

A bolo svetlo – je to formula splnenia. Presné zopakovanie príkazu v tejto vete 
podčiarkuje dokonalé vyplnenie prvého Božieho príkazu. 

Boh nezápasí s nepoddajným chaosom, ako je tomu často v 
pohanských mytológiách. Je absolútnym pánom nad svojim dielom. 



a Boh nazval… 
 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.  4 Boh videl, že svetlo je 
dobré; i oddelil svetlo od tmy.  5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval 
"nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 

Boh pomenúva deň, noc, nebesia, zem a moria. V starovekých kozmológiách, napr. 
Enuma eliš, je stvorenie taktiež spojené s pomenovaním. Pomenovanie v SZ vystihuje 
niekedy uplatnenie zvrchovanej moci nad niečím (pórov. 2,20; 2 Kr 23,34; 24,17). 

Dať niekomu (niečomu) meno vyjadruje v SZ akt moci nad tým, čo 
je pomenované. Tým, že Boh veci pomenováva, vyjadruje nad nimi 
svoju moc a súčasne im dáva legálnosť: sú schválené, potvrdené 
Bohom. 



a Boh nazval… 
 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.  4 Boh videl, že svetlo je 
dobré; i oddelil svetlo od tmy.  5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval 
"nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 

Boh pomenúva deň, noc, nebesia, zem a moria. V starovekých kozmológiách, napr. 
Enuma eliš, je stvorenie taktiež spojené s pomenovaním. Pomenovanie v SZ vystihuje 
niekedy uplatnenie zvrchovanej moci nad niečím (pórov. 2,20; 2 Kr 23,34; 24,17). 

Dať niekomu (niečomu) meno vyjadruje v SZ akt moci nad tým, čo 
je pomenované. Tým, že Boh veci pomenováva, vyjadruje nad nimi 
svoju moc a súčasne im dáva legálnosť: sú schválené, potvrdené 
Bohom. 

TMA nie je zničená, ani odstránená – je „zlegalizovaná“ a je jej 
určené presné miesto a funkcia. 

Ak TMA symbolizuje fyzické zlo – napríklad neistotu sveta, 
divokosť prírody, možno choroby, zemetrasenia, búrky,… – potom 
toto všetko ostáva vo svete s Božím požehnaním, že je to tak 
dobré. 

PREČO? 

To odhaľuje človek len postupne a v plnosti až v Kristovi: 

• v Kristovi zaznieva pozvanie k zbožšteniu (byť v Bohu ako Boh) 

• ktoré sa deje vzrastom k dokonalosti lásky a svätosti proti 
sebectvu a zlu, ktoré sú podstatou hriechu. 

• SVET s jeho FYZICKÝM ZLOM tak dáva priestor pre opravdivé 
obetovanie sa z lásky, pre opravdivý tréning k dokonalosti. 

• SVET BEZ FYZICKÉHO ZLA by bol pohodlný, ale neviedol by  k 
tomuto cieľu. SVET S FYZICKÝM ZLOM je síce nepohodlným, 
náročným – ale je to práve taká forma „výcvikového tábora“, ktorú 
na dosiahnutie svojho cieľa potrebujeme! Je preto naozaj DOBRÝ! 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



a Boh oddelil… 
Celý ďalší text stvorenia je aktom 
ODDELENIA a USPORADÚVANIA, 
vnášania ŠTRUKTÚRY a TVARU tam, 
kde bol iba beztvarý chaos: 

• SVETLO a TMA, deň a noc; 
• OBLOHA ako delenie „vôd pod 
oblohou“ (= more, rieky) a „vôd nad 
oblohou“ (= dažďová voda) 
• MORE a SÚŠ 
• RASTLINY podľa svojho druhu 
• SVETLÁ NA OBLOHE – 
rozdeľujúce hodiny, dni, mesiace,… 
• MORSKÉ ŽIVČÍCHY podľa svojho 
druhu 
• SUCHOZEMSKÉ ZVIERATÁ podľa 
svojho druhu  

Pre okolité národy boli Slnko, Mesiac, 
planéty a hviezdy božstvami – nakoniec, 
sám faraón Egypta bol bohom Hórusom, 
synom najvyššieho boha, ktorým bolo 
Slnko – Ré. 

Pisateľ Genezis s istou dávkou irónie 
„degraduje“ tieto božstvá na „lampy“, 
ktoré Boh zavesí na oblohu, aby svietili 
(= slúžili!) rastlinám, zvieratám a človeku 
– a to dokonca až niekedy na štvrtý deň, 
v druhej polovici procesu stvorenia! 



stvoril Boh človeka… 
26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! 
Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou 
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh 
človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 
 28 Boh ich požehnal a povedal im: "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!" 

• UROBME – podľa židovských komentátorov sa tu Boh obracia na svoj 
„nebeský dvor“ anjelov. Cirkevní otcovia v tom vidia prvý náznak Trojičného 
spoločenstva Boha. Niektorí biblisti v tom vidia „plurál majestaticus“ Boha. 

• NA NÁŠ OBRAZ A PODOBU – obrazom Boha je rovnako muž i žena a obaja 
ako spoločenstvo (= ďalší náznak Trojice)! Obaja sú si teda rovní a jeden 
bez druhého, osamotení, sú aj akoby neúplní. 



stvoril Boh človeka… 
26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! 
Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou 
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh 
človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 
 28 Boh ich požehnal a povedal im: "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!" 

• UROBME – podľa židovských komentátorov sa tu Boh obracia na svoj 
„nebeský dvor“ anjelov. Cirkevní otcovia v tom vidia prvý náznak Trojičného 
spoločenstva Boha. Niektorí biblisti v tom vidia „plurál majestaticus“ Boha. 

• NA NÁŠ OBRAZ A PODOBU – obrazom Boha je rovnako muž i žena a obaja 
ako spoločenstvo (= ďalší náznak Trojice)! Obaja sú si teda rovní a jeden 
bez druhého, osamotení, sú aj akoby neúplní. 

Irenej z Lyonu (2. polovica 2. storočia) – OBRAZ a PODOBA sa vzťahuje na prirodzené 
ľudské vlastnosti (rozum, osobnosť), ktoré robia človeka podobného Bohu, zatiaľ čo 
podoba súvisí s nadprirodzenou Božou milosťou, ktorá vykúpeného človeka 
pripodobňuje Bohu. Hoci toto odlíšenie môže byť kazateľsky užitočné, predsa 
nevyjadruje pôvodný význam slov. 

Iný výklad vzťahuje Boží obraz na rozumové a duchovné schopnosti, ktoré má človek 
spoločné so svojím Stvoriteľom. Tento pohľad sa zdá pravdepodobný, hoci je ťažké k 
pojmu obraz pripojiť zamýšľané schopnosti. V návrhoch figuruje ľudský rozum, 
osobnosť človeka, slobodná vôľa, ľudské vedomie alebo inteligencia. 

Ďalší výklad poukazuje na telesnú podobnosť človeka s Bohom. Vzpriamená postava a 
výzor človeka poukazujú na Boha. Telesná zhoda stojí na pozadí termínu obraz aspoň v 
5,3, kde sa hovorí o Adamovom synovi Setovi to, že bol na jeho podobu a obraz, čo, 
prirodzene, poukazuje jednak na telesnú zhodu, ale aj celkovú zhodu medzi synom a 
otcom. 

T. N. D. Mettinget tvrdí, že keď sa hovorí o človekovi stvotenom na Boží obraz, tak Kniha 
Genezis porovnáva človeka s anjelmi, ktorí si uctievajú Boha v nebeskej sfére. Ľudská 
podobnosť s nimi spočíva v podobnej funkcii: chváliť Boha na zemi. Navyše, anjeli sú 
opísaní ako vládcovia nad národmi z Božieho poverenia (pórov. Dt 32,8); podobne aj 
človek dostal úlohu vládnuť nad živočíšnou ríšou. 

Najzaužívanejší výklad Božieho obrazu spočíva v úlohe predstavovať alebo zastupovať 
Boha na zemi. Pohľad, že človek je Božím reprezentantom na zemi 



stvoril Boh človeka… 
28 Boh ich požehnal a povedal im: 
"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!" 
 29 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! 
 30 Všetkým zverom zeme a všetkému 
vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe 
na zemi, v čom je dych života, 
(dávam) všetku zelenú trávu." A stalo 
sa tak. 
 31 A Boh videl všetko, čo urobil, a 
hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal 
večer a nastalo ráno, deň šiesty. 

Tu sa prvý raz, zatiaľ ešte „skryto“, 
objavuje jeden z kľúčových pojmov 
SZ a následne kresťanstva: 

SPRAVODLIVOSŤ, 
stav, kedy je všetko na svojom 
mieste, všetko slúži svojmu účelu, 
všetko je v dokonalej harmónii, 
súlade. 

Toto je RAJ a je „veľmi dobrý“. 

A následne: 

RAJ + BOH + ZBOŽŠTENÝ 
ČLOVEK = „BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
A JEHO SPRAVODLIVOSŤ“, čiže 
„Nebo“, „spása“,…! 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Dráma pod Stromom 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 2,4 – 9; 2,15 – 3,24 



stvoril Boh človeka… 
7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil 
na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. 9 A Pán, 
Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a 
na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra 
a zla. … 16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z 
neho jedol, istotne zomrieš." 

Dych života – týmto sa človek odlišuje od zvierat: má v sebe niečo 
„božské“, Boží „dych života“, darovaný Bohom, ktorý jeho „existenciu“ 
posúva na rovinu opravdivého „života“, analogického tomu, ktorý sám v 
sebe žije „Živý Boh“. 

Človek nie je bohom, nie je dokonca ani „božského pôvodu“. Je Božím 
stvorením – rovnako, ako krava, mrkva, či makrela…   

Je ale vďaka Božiemu daru „dychu života“ pozdvihnutý k spoločenstvu s 
Bohom a tým „vyňatý nad“ všetko ostatné stvorenstvo Zeme. 



dva stromy 
7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil 
na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. 9 A Pán, 
Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a 
na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra 
a zla. … 16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z 
neho jedol, istotne zomrieš." 

STROM ŽIVOTA – verš 3,22 poznamenáva, že strom života by umožnil 
získať život, v zmysle nesmrteľnosti, tým, ktorí by z neho jedli. Zákaz jesť z 
neho príchádza do úvahy až p o páde, preto jedenie z neho pred pádom je 
bežnou vecou Súvisí s neobmedzenou plnosťou života človeka, ktorú 
podľa príbehu mal pred pádom.  

Kniha Prísloví opisuje ako strom života múdrosť (3,18), ovocie 
spravodlivosti (11,30), splnenú túžbu (13,12) a príjemnú reč (15,4): inými 
slovami, všetko toto dáva plnosť života ľuďom, ktorí tým disponujú. 



dva stromy 
7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil 
na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. 9 A Pán, 
Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a 
na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra 
a zla. … 16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z 
neho jedol, istotne zomrieš." 

STROM POZNANIA DOBRA A ZLA – s jeho nesmiernym rizikom, na ktoré 
došlo a tým bol hriech! – bol dobrý, alebo zlý? Mal  v Raji miesto, alebo 
nie?  

ZBOŽŠTENIE VYŽADUJE SLOBODNÚ VOĽBU ČLOVEKA – inak by 
nebola možná ani dôvera človeka Bohu, ani láska človeka k Bohu, ani 
slobodná voľba obojeho – a človek by tak nemohol byť, nebol by ako 
Boh! Preto bol „dobrý“ a potrebný a bez neho by Božie dielo a zámery 
nemohli nijako dôjsť svojho naplnenia. 



dva stromy 
7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil 
na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. 9 A Pán, 
Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a 
na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra 
a zla. … 16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z 
neho jedol, istotne zomrieš." 

STROM POZNANIA DOBRA A ZLA – s jeho nesmiernym rizikom, na ktoré 
došlo a tým bol hriech! – bol dobrý, alebo zlý? Mal  v Raji miesto, alebo 
nie?  

ZBOŽŠTENIE VYŽADUJE SLOBODNÚ VOĽBU ČLOVEKA – inak by 
nebola možná ani dôvera človeka Bohu, ani láska človeka k Bohu, ani 
slobodná voľba obojeho – a človek by tak nemohol byť, nebol by ako 
Boh! Preto bol „dobrý“ a potrebný a bez neho by Božie dielo a zámery 
nemohli nijako dôjsť svojho naplnenia. 

POZNAŤ – V Biblii má sloveso poznať nielen teoretický, ale najmä praktický a konkrétny 
význam. Poznať v Písme znamená mať praktickú skúsenosť s predmetom poznania, 
ktorá následne ovplyvňuje život poznajúceho. Človek bežne získa poznanie zo 
skúsenosti, hoci len teoretickej, no poznanie založené na praktickej skúsenosti má väčší 
dopad na jeho život. Preto sa používa aj ako synonymum sexuálneho spojenia mujža a 
ženy: „muž spoznal ženu a ona počala…“ Ak človek neodolá a siahne po zakázanom 
ovocí, spozná zlo.  

Poznanie dobra a zla – znamená morálne rozlišovanie, spoznávanie rozdielu medzi 
dobrým a zlým (Budde 1883). Je pravda, že dobro a zlo v tomto príbehu predstavujú 
jasné morálne kategórie. Nejde tu však o prvotné morálne rozlišovanie, veď Boží zákaz v 
logike príbehu robí prvého človeka schopného chápať smrť ako trest za jedenie z 
daného stromu, čo predpokladá už morálne rozlišovanie tohto zla pre neho. Predstavu 
zla a jeho rozlíšenie príbeh už predpokladá, aj keď priamu skúsenosť so zlom človek 
ešte nemá. Moderní komentátori nesúhlasia s týmto výkladom. Pôvodný francúzsky 
ekumenický preklad Písma (TOB) prekladal názov stromu ako strom poznania šťastia a 
nešťastia, aby sa vyhol klasickému morálnemu významu; novší preklad z r. 1988 sa vrátil 
k bežnému významu. Čo nás vedie k ďalšej zaujímavosti: 

V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš – Adam ani Eva nezomreli fyzicky v deň, 
keď zo Stromu jedli. Predsa ale zomreli v kvalitatívnom (morálnom) zmysle slova: ich 
„život“ s Bohom sa opustením Boha zmenil na púhu bezzmyselnú „existenciu“. V tomto 
zmysle skutočne zomreli životu, ktorý dovtedy z Božieho daru žili.  A v rámci tejto ich 
bezzmyselnej existencie aj opustenie sveta sa stalo nie „odchodom domov“ k blaženosti 
v Bohu, ale skutočnou „smrťou“, pretože neviedlo nikam, nemohlo viesť nikam, stalo sa 
bezzmyselným rovnako, ako celý život človeka v stave hriechu… 

 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



dráma v Raji 

A teraz si môžeme naplno 
vychutnať jeden z 

najgeniálnejších príbehov 
celej Biblie! 



Odveký Boží zámer… 
Božím zámerom od 
samého počiatku teda  
bolo a je  

ZBOŽŠTENIE 
ČLOVEKA 

Človek ustanovený v stave svätosti bol určený na 
to, aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve. 

(KKC 398) 



26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a 
podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i 
nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a 
nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril 
Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril. 

(Gn 1,26-27 SSV) 

Boh od začiatku tvorí človeka na svoj obraz 
a svoju podobu a dáva mu: 

• ROZUM 

• SLOBODNÚ VÔĽU 
Toto sú dva podstatné znaky, 
vďaka ktorým je človek 
skutočne taký, ako Boh. 

1) Stvorený na Božiu podobu 



2) V spoločenstve s Bohom 
19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko 
nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by 
ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.  

(Gn 2,19 SSV) 

8 A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného 
vánku prechádzal po záhrade …  

(Gn 3,8 SSV) 

Boh zároveň ponúka človekovi 
svoje priateľstvo, spoločenstvo so 
sebou samým. 

Prvý človek nebol stvorený iba ako dobrý, ale 
Stvoriteľ  ho ustanovil za svojho priateľa v súlade 
so sebou samým aj  so stvorením okolo seba, 
ktorú prevyšuje iba sláva nového  stvorenia v 
Kristovi. 

(KKC 374) 



3) Účastný na Božom živote a diele 

Nakoniec Boh človeka pozýva 
k spolupráci aj na svojom 
vlastnom diele stvorenia. 

8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam 
umiestnil človeka, ktorého utvoril. … aby ho obrábal a strážil.  

(Gn 2,8.15 SSV) 

Boží príkaz pre Adama „obrábať a udržiavať záhradu" 
používa dve hebrejské slová aboda a shamar.  

• Sloveso abodah, často prekladané ako „slúžiť", má v 
hebrejčine dvojaký význam: môže označovať buď 
manuálnu prácu, alebo kňazskú službu (ako pri 
bohoslužbe), alebo môže naznačovať obidva významy.  
• Sloveso shamar znamená „držať" alebo „strážiť" a 
opisuje ochranu svätého miesta, svätostánku levitov, 
ktorí ho chránili pred znečistením.  

Boh stvoril Adama, aby pracoval, a Boh mu určil, aby bol 
kňazom v kozmickom chráme. 
(Scott Hahn) 



Napriek tomu ale… 
… človek v Raji, stvorený Bohom, stále 

NEBOL ÚPLNE AKO 
BOH! 

? 
• Vedeli by ste povedať, čo mu 
ešte chýbalo k úplnej podobnosti 
s Bohom? 

• A vedeli by ste aj povedať, 
prečo to Boh človeku nedal? 



Dve podmienky zbožštenia… 
MAŤ 

SPOLOČENSTVO 
A JEDNOTU S 

BOHOM. 

To vyžaduje: 

• dôverovať Bohu a 
• zamilovať si Boha! 

Bez toho by sme mohli Boha 
rešpektovať, možno sa Mu 
podriaďovať, ale nemali by sme 
s Ním opravdivú jednotu! 

 

BYŤ AKO BOH. 

To vyžaduje: 

• uveriť, že Boží 
spôsob života je 
najlepší možný a 
• zamilovať si ho! 

Bez toho by sme možno mohli 
navonok poslúchať Božie 
prikázania, ale nikdy by sme sa 
vnútorne nestali takí, ako Boh! 



Nevyhnutná SLOBODA… 
VIERA je ale slobodným rozhodnutím 
vložiť svoju dôveru do Boha. 

LÁSKA je takisto slobodným 
rozhodnutím úplne sa darovať Bohu 
a stať sa s Ním jeden. 

Viera je osobný úkon: je to slobodná odpoveď 
človeka na iniciatívu Boha, ktorý sa zjavuje. 

(KKC 166) 

Slobodná iniciatíva Boha vyžaduje slobodnú 
odpoveď človeka. Duša môže vstúpiť do 
spoločenstva lásky len slobodne.  

(KKC 2002) 



Ani Boh NEMOHOL… 
… stvoriť človeka:  
• UŽ DÔVERUJÚCEHO 
BOHU 
• UŽ MILUJÚCEHO BOHA  
• a teda S UŽ PLNOU 
ÚČASŤOU na seba a na 
svojom živote – čiže UŽ 
ZBOŽŠTENÉHO! 



Čo Boh MOHOL…: 
Namiesto toho Boh stvoril človeka 
slobodného – a tak schopného 
rozhodnutia dôvery i lásky. 

Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale 
niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom 
seba samého, slobodne sa dávať a 
vstupovať do spoločenstva s inými osobami.  

(KKC 357) 

A potom mu dal 
príležitosť tento krok 
dôvery a lásky urobiť… 



Strom poznania DOBRA a ZLA 
9 A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme 
stromom všetkých druhov, na 
pohľad krásnym a na jedenie 
chutným, i stromu života v strede 
raja a stromu poznania dobra a zla.  

(Gn 2,9 SSV) 

Boh pripravuje 
scénu na tento 
záverečný akord 
stvorenia a 
zbožštenia človeka! 



Možnosť VOĽBY! 
16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: 
"Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a 
zla však nejedz! Lebo v deň, keď by 
si z neho jedol, istotne zomrieš.” 

(Gn 2,16-17 SSV) 

Potom pred človeka 
postaví možnosť 

SLOBODNEJ 
VOĽBY… 

… a vypustí HADA! 



Osudná OTÁZKA…: 
4 - Tu povedal had žene: "Nie, 
nezomriete, 5 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." - 6 A žena 
videla, že strom je na jedenie chutný, 
na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý...  

(Gn 3,4-6 SSV) 

Človek je prvý 
raz postavený 
pred skutočnú 
voľbu! 



Príležitosť UVERIŤ: 
4 - Tu povedal had žene: "Nie, 
nezomriete, 5 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." - 6 A žena 
videla, že strom je na jedenie chutný, 
na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý...  

(Gn 3,4-6 SSV) 

Komu človek uverí? 
Bohu? Satanovi? 

Je Boh dôveryhodný? 
Má dôvod o Ňom 
pochybovať? 



Príležitosť MILOVAŤ: 
4 - Tu povedal had žene: "Nie, 
nezomriete, 5 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." - 6 A žena 
videla, že strom je na jedenie chutný, 
na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý...  

(Gn 3,4-6 SSV) 

Oželel by človek – z 
lásky k Bohu – dokonca 
aj vlastné zbožštenie a 
ostal by radšej malý, ale 
verný Bohu? 



Príležitosť KONAŤ AKO BOH: 
4 - Tu povedal had žene: "Nie, 
nezomriete, 5 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." - 6 A žena 
videla, že strom je na jedenie chutný, 
na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý...  

(Gn 3,4-6 SSV) 

Podstatou Boha nie je 
sebecké privlastnenie, 
ale darovanie sa v láske. 

Bude človek konať 
podobne? 



PARADOXNÁ VOĽBA… 
AK ČLOVEK ODMIETNE SATANA – 
rozhodne sa ostať verný Bohu a 
dokonca z lásky radšej obetovať 
svoje zbožštenie – ZBOŽŠTÍ SA, 
pretože sa stane láskou, ako je Boh 
láskou! 

PARADOXNE ZÍSKA TO, ČOHO SA 
Z LÁSKY ZRIEKA! 

AK ČLOVEK ODMIETNE BOHA – a 
rozhodne sa zmocniť zbožštenia 
sebecky, bez Boha a proti Bohu – 
STRATÍ VŠETKO, pretože sa stane 
opakom Boha a sám odmietne 
spoločenstvo lásky s Bohom! 

PARADOXNE TAK STRATÍ TO, 
KVÔLI ČOMU OPÚŠŤA BOHA! 



Boh MLČÍ a ČAKÁ,… 
… pretože toto 
rozhodnutie človeka je 
len a jedine na človeku a 
jeho slobode! 

Aby bola odpoveď viery 
ľudská, „človek má 
dobrovoľne odpovedať 
Bohu vierou; preto nikto 
nemá byť nútený prijať 
vieru proti svojej vôli. 
Úkon viery je totiž samou 
svojou povahou 
dobrovoľný.“ 

(KKC 160) 



Osudné ROZHODNUTIE…: 
…človek uveril Satanovi, 
že Boh je jeho 
NEPRIATEĽ a postavil sa 
do opozície voči Bohu. 

Boh ustanovil človeka v 
spravodlivosti, ale človek 
na nahováranie Zlého už 
na začiatku dejín zneužil 
svoju slobodu tým, že sa 
postavil proti Bohu a túžil 
dosiahnuť svoj cieľ bez 
Boha. 

(KKC 415) 



Výsledkom je… 

HRIECH! 
Spáchať smrteľný hriech 
znamená uvážene, to jest 
vedome a dobrovoľne 
zvoliť vec, ktorá sa vážne 
protiví Božiemu zákonu a 
poslednému cieľu človeka. 
Smrteľný hriech v nás ničí 
lásku; bez ktorej nie je 
možná večná blaženosť. 
Ak ho hriešnik neoľutuje, 
má za následok večnú 
smrť. 

(KKC 1874) 



O ČOM je HRIECH? 
HRIECH znamená, že človek  

NAHRÁDZA LÁSKU SEBECTVOM. 
Tým sa  

UZATVÁRA DO SEBA  
a stáva sa neschopným prijať Božie pozvanie a žiť 
Boží život, spočívajúci v presne opačnom darovaní 
sa a zdieľaní v láske! 

Paša‘a 
Toto slovo používa na 
označenie hriechu Starý 
zákon. 

Znamená vzbúriť sa proti 
niekomu – v tomto prípade 
proti Bohu. 

Filautia 
Toto slovo používajú na 
označenie hriechu cirkevní 
otcovia. 

Znamená uctievať seba, 
postaviť seba a svoje záujmy 
do stredu nášho života. 



„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) 

Katechizmus Katolíckej 
cirkvi. 

Súhrnné „kompendium“ 
katolíckej viery, uvedené 
v roku 1992 pápežom 
Jánom Pavlom II.  

PODSTATA HRIECHU… 

BEZ BOHA! 



„Týmto hriechom človek dáva 
prednosť sebe samému pred Bohom 
a tým pohŕda Bohom: zvolil si seba 
proti Bohu, proti požiadavkám svojho 
stavu ako stvorenia, a teda aj proti 
svojmu vlastnému dobru.“ 

(KKC 398) 
Katechizmus Katolíckej 
cirkvi. 

Súhrnné „kompendium“ 
katolíckej viery, uvedené 
v roku 1992 pápežom 
Jánom Pavlom II.  

PODSTATA HRIECHU… 

FILAUTIA! 



PODSTATA HRIECHU 

Katechizmus Katolíckej 
cirkvi. 

Súhrnné „kompendium“ 
katolíckej viery, uvedené 
v roku 1992 pápežom 
Jánom Pavlom II.  

Hriech, je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu 
pretože človek chce byť „ako Boh“ (ale bez Boha 
a proti Bohu – pozn. red., porov. KKC 398), a teda 
poznať a určiť, čo je dobro a zlo. Hriech je teda 
„láskou k sebe až po opovrhnutie Bohom“. Pre 
toto pyšné vyvyšovanie seba je hriech pravým 
opakom Ježišovej poslušnosti, ktorá uskutočnila 
spásu.  

(KKC 1850) 

POSTOJ A STAV 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



podstata hriechu 
HRIECH = OPAK SPRAVODLIVOSTI: 
• veci (ľudia, Boh, svet,…) nie sú na svojom mieste; 

• veci (ľudia, Boh, svet,…) neslúžia svojmu účelu: Boh ako cieľ a 
zmysel všetkého, človek ako obraz Boha, svet slúžiaci človeku a 
prostredníctvom človeka aj sám pozdvihovaný k Bohu – porov.: 
„stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia … aby malo 
účasť na slobode a sláve Božích detí.“ (Rim 8,19-21 SSV) 

Do sveta vniká chaos, rozpad, rozklad, deštrukcia, zničenie a 
zánik… jedným slovom: SMRŤ.  

Hriechom sa človek stáva MŔTVYM. 
Hriechom sa aj sám svet stáva MŔTVYM.  



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• „Hriech je skutok – ak ho nevykonám, alebo ak naň 
nemám príležitosť, nezhrešil som!“ 

Naopak, hriech je POSTOJ – a skutok je už len jeho 
vonkajším prejavom, ktorý aj keď nenastane, na samotnej 
realite hriechu nič nemení… 

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by 
teda zabil, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. 27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!” 28 No ja vám hovorím: Každý, kto 
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. 

(Mt 5,21n.27n SSV) 

• „Hriechu môžem vzdorovať premáhaním sa, 
sebadisciplínou a „polepšením sa“.“ 

Ovládanie sa môže urobiť hriech skrytým (v podstate 
pokryteckým!) tým, že zabráni, aby sa prejavil navonok. 
Iste, aj to je lepšie, ako nič – lepšie je iba „hnevať sa“, než 
„zabiť“, napríklad, – ale samotný hriech to neodstraňuje…! 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• „Hriech je skutok – ak ho nevykonám, alebo ak naň 
nemám príležitosť, nezhrešil som!“ 

Naopak, hriech je POSTOJ – a skutok je už len jeho 
vonkajším prejavom, ktorý aj keď nenastane, na samotnej 
realite hriechu nič nemení… 

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by 
teda zabil, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. 27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!” 28 No ja vám hovorím: Každý, kto 
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. 

(Mt 5,21n.27n SSV) 

• „Hriechu môžem vzdorovať premáhaním sa, 
sebadisciplínou a „polepšením sa“.“ 

Ovládanie sa môže urobiť hriech skrytým (v podstate 
pokryteckým!) tým, že zabráni, aby sa prejavil navonok. 
Iste, aj to je lepšie, ako nič – lepšie je iba „hnevať sa“, než 
„zabiť“, napríklad, – ale samotný hriech to neodstraňuje…! 

• pýcha (lat. superbia) 
• lakomstvo (lat. avaritia) 
• závisť (lat. invidia) 
• hnev (lat. ira) 
• smilstvo (lat. luxuria) 
• obžerstvo (lat. gula) – nemiernosť, 
nestriedmosť 
• lenivosť (lat. acedia) – duchovná 
znechutenosť 

VŠETKO TOTO SÚ POSTOJE A 
STAVY, NIE SKUTKY!!! napríklad… 

Sedem hlavných hriechov: 



Priestor pre Vaše 
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Následkom je SMRŤ… 
Človek už nie je schopný žiť 
Život Boha. 

To, čo vo svojom sebectve žije, 
už viac nie je život, ale smrť. 

Hoci ešte dýcha, je už vo svojej 
podstate mŕtvy, čiže bez 
skutočného, Božieho života. 

Tento „trest za hriech“ nie je 
následkom nejakej „pomsty“, ktorú 
by Boh za trest uvalil na človeka,… 

… ale je to celkom obyčajný, 
prirodzený a nevyhnutný následok 
rozhodnutia sa človeka žiť bez Boha! 



Následkom je SMRŤ… 
Človek už nie je schopný žiť 
Život Boha. 

To, čo vo svojom sebectve žije, 
už viac nie je život, ale smrť. 

Hoci ešte dýcha, je už vo svojej 
podstate mŕtvy, čiže bez 
skutočného, Božieho života. 

Tento „trest za hriech“ nie je 
následkom nejakej „pomsty“, ktorú 
by Boh za trest uvalil na človeka,… 

… ale je to celkom obyčajný, 
prirodzený a nevyhnutný následok 
rozhodnutia sa človeka žiť bez Boha! 

Písmo ukazuje tragické následky tejto prvej neposlušnosti. Adam a 
Eva okamžite strácajú milosť prvotnej svätosti. Majú strach z Boha, o 
ktorom si urobili falošnú predstavu ako o Bohu, ktorý je žiarlivý na 
svoje výsady. 

(KKC 399) 

Súlad, v ktorom žili vďaka prvotnej spravodlivosti, je zničený; vláda 
duchovných schopností duše nad telom je podlomená; spoločenstvo 
muža a ženy podlieha napätiam;  ich vzťahy budú poznačené 
žiadostivosťou a panovačnosťou. Súlad so stvorením je porušený: 
viditeľné stvorenie sa človekovi odcudzilo a stalo sa mu 
nepriateľským. Do dejín ľudstva vstupuje smrť. 

(KKC 400) 



MEDZI BOHOM A ČLOVEKOM… 
... nastáva rozpor a 
konflikt, z človeka sa 
stáva protivník Boha: 
Genesis 3,9-13  9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: "Kde 
si?"  10 On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál 
som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl."  11 Vravel mu: 
"Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z 
ktorého som ti jesť zakázal?!"  12 Adam odpovedal: "Žena, ktorú 
si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol."  13 
Potom povedal Pán, Boh, žene: "Prečo si to urobila?!" A ona 
odpovedala: "Had ma naviedol, i jedla som." 

Ukrýva sa pred Bohom, vyhovára sa, klame a vykrúca 
sa… a celkovo sa správa k Bohu ako k hrozbe a 
nepriateľovi, než ako k priateľovi a otcovi! 



BOH SA USILUJE… 
... človekovi vysvetliť, že 
to nie je dobrý nápad: 
opustiť Ho! 
Genesis 3,16-19   16 Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje 
trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš 
po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ 17 A Adamovi 
povedal: "Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo 
stromu, o ktorom som ti prikázal: "Nesmieš z neho jesť!", nech 
je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po 
všetky dni svojho života. 18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty 
budeš jesť poľné byliny. 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj 
chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo 
prach si a na prach sa obrátiš!" 



ALE ČLOVEK NEPOČÚVA… 
... a provokatívne – hneď 
po Božom proroctve o 
smrti – nazýva ženu 
„Evou“, čiže „Životom“ a 
dal jej titul „matka 
ŽIJÚCICH!“ 

Genesis 3,20  20 Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), 
lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.  



ALE ČLOVEK NEPOČÚVA… 
... a provokatívne – hneď 
po Božom proroctve o 
smrti – nazýva ženu 
„Evou“, čiže „Životom“ a 
dal jej titul „matka 
ŽIJÚCICH!“ 

Genesis 3,20  20 Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), 
lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.  

• Zo samej povahy veci vyplýva, že môže jestvovať iba 
jediný Večný a Nekonečný Boh – a Ten už Jestvuje! 

• Jediný spôsob, ako sa zbožštiť, je ten, ktorý Boh 
ponúka: Účasťou na Ňom skrze dokonalú jednotu s 
Ním, založenú na podobnosti a spoločenstve lásky. 

• Tragédia Prvého hriechu spočíva v tom, že: 

• Človek opúšťa Boha, aby sa pokúsil o nemožné: 
stať sa iným bohom bez Boha, vedľa Boha a v 
opozícii voči Bohu… 

• … čo je však už vopred odsúdené na nevyhnutný 
a úplný nezdar! 



NAKONIEC ČLOVEK BOHA… 
... predsa len opúšťa a vydáva sa 
na vlastnú cestu životom: 

Genesis 3,21-24  21 Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene 
kožený odev a obliekol ich.  22 Potom im Pán, Boh, povedal: 
"Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len 
aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a 
nežil naveky!"  23 A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby 
obrábal zem, z ktorej bol vzatý.  24 Ba vyhnal človeka a na 
východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový 
meč, aby strážili cestu k stromu života.  

Boh človeka už viac nezdržiava 
(rešpektuje jeho slobodu) – ba dokonca 
ho SÁM VYHÁŇA Z RAJA, preč od 
svojej tváre! 



NAKONIEC ČLOVEK BOHA… 
... predsa len opúšťa a vydáva sa 
na vlastnú cestu životom: 

Genesis 3,21-24  21 Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene 
kožený odev a obliekol ich.  22 Potom im Pán, Boh, povedal: 
"Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len 
aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a 
nežil naveky!"  23 A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby 
obrábal zem, z ktorej bol vzatý.  24 Ba vyhnal človeka a na 
východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový 
meč, aby strážili cestu k stromu života.  

Boh človeka už viac nezdržiava 
(rešpektuje jeho slobodu) – ba dokonca 
ho SÁM VYHÁŇA Z RAJA, preč od 
svojej tváre! 

Dnes sa tomuto kroku vo výchove hovorí „though love“, 
čiže „tvrdá láska“ 

Je to spravidla posledná nádej rodičov, ktorí chcú 
zachrániť napríklad svoje deti, závislé na drogách a 
odmietajúce akúkoľvek pomoc vedúcu k zanechaniu drogy 
a prostredia, v ktorom žijú ako narkomani: 

• Po vyčerpaní všetkých ostatných nástrojov 

• rodina dieťa jednoducho vyobcuje, zavrie pred ním 
dvere a úplne s ním preruší vzťahy a kontakty 

• v nádeji, že tento radikálny krok dieťaťom otrasie a 
ono sa nakoniec zlomí vo svojom odpore a vráti sa k 
rodine 

• a tým otvorí cestu k svojej záchrane a uzdraveniu. 



SLOVAMI BIBLIE: 
ČLOVEK JE AKO JEDEN Z NÁS, POZNÁ DOBRO A 
ZLO… – táto veta sa dá chápať aj ironicky: Pozrite 
sa na človeka! Už všetko vie, všade bol, všetko 
skúsil, nepotrebuje od nikoho rady, ani poučenie 
(ako chrobák Truhlík ), cíti sa už byť ako boh, 
ako jeden z nás, nepočúva, nevidí, ide si v pýche 
za svojim…  

ABY NEJEDOL ZO STROMU ŽIVOTA – zafixovanie 
tohto stavu naveky (= efekt Stromu života) by 
znamenalo večnosť v Pekle. 

Dá sa to chápať aj vo význame „kvalitatívnom“: 
nechajme, nech si človek naplno „vychutná“ tvrdé 
následky svojho rozhodnutia, nech padne až na 
dno v divom a krutom svete, ktorý si práve stvoril 
svojou voľbou! A potom – keď padne až na dno – 
sa možno jedného dňa vráti (ako hovorí Ježiš v 
nádhernom podobenstve o márnotratnom synovi, 
ktoré je v podstate prerozprávaním nášho príbehu 
z Genezis). 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



čo myslíte… 
… mohli by sme si 
vyhnanie z Raja 
predstaviť tak, ako na 
tomto obrázku: 
• Adam i Eva plačúci, plní 
smútku, ľútosti, volajú na 
Boha o odpustenie,… 
• … ale Boh je vo svojom 
spravodlivom treste 
neoblomný a 
nekompromisne ich 
odháňa preč, ďaleko od 
svojej tváre? 



určite nie! 
Človek sa predsa v tejto chvíli cítil 
ako Boh! 

Nepochybne s hrdo vztýčenou 
hlavou odchádza vzdorovito preč, 
aby si – bez Boha, mimo Boha a 
proti Bohu – vybudoval svoj 
vlastný svet, svet podľa seba, do 
ktorého mu žiaden Boh nebude 
mať čo hovoriť a v ktorom 
konečne dosiahne svoje šťastie a 
stane sa naplno bohom! 

A PRÁVE V TOM JE JADRO 
PROBLÉMU, s ktorým v tejto 
chvíli, rešpektujúc slobodu 
človeka, ani Boh nemôže nič veľa 
urobiť… 



určite nie! 
Človek sa predsa v tejto chvíli cítil 
ako Boh! 

Nepochybne s hrdo vztýčenou 
hlavou odchádza vzdorovito preč, 
aby si – bez Boha, mimo Boha a 
proti Bohu – vybudoval svoj 
vlastný svet, svet podľa seba, do 
ktorého mu žiaden Boh nebude 
mať čo hovoriť a v ktorom 
konečne dosiahne svoje šťastie a 
stane sa naplno bohom! 

A PRÁVE V TOM JE JADRO 
PROBLÉMU, s ktorým v tejto 
chvíli, rešpektujúc slobodu 
človeka, ani Boh nemôže nič veľa 
urobiť… 

„A (Boh) Adamovi povedal: "Preto, že si 
počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o 
ktorom som ti prikázal: "Nesmieš z neho jesť!", 
... v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, 
kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, 
lebo prach si a na prach sa obrátiš!"   

Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), 
lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.“  

(Gn 3,17.19n) 



nie trest, ale… 
Božie konanie sa tak nejaví ako trest, 
ale ako prvý krok rodiča k záchrane 
svojho dieťaťa – človeka. 
S človekom v tejto chvíli nie je reč – 
a preto Boh trpezlivo čaká a 
nepopúšťa človeka… ale bdie nad 
ním, pripravený zachrániť ho v 
pravom čase! 



nie trest, ale… 
Božie konanie sa tak nejaví ako trest, 
ale ako prvý krok rodiča k záchrane 
svojho dieťaťa – človeka. 
S človekom v tejto chvíli nie je reč – 
a preto Boh trpezlivo čaká a 
nepopúšťa človeka… ale bdie nad 
ním, pripravený zachrániť ho v 
pravom čase! 

„Boh človeka po jeho páde neopustil. Naopak, 
volá ho a tajomným spôsobom mu predpovedá 
víťazstvo nad zlom a pozdvihnutie z pádu.“ 

(KKC 410) 

„A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje 
priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti…“ 

(Rímsky misál, IV. eucharistická modlitba) 

 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• Boh potrestal Adama a Evu za to, že chceli byť ako Boh… 

… čo je hlúposť, pretože presne toto bol od počiatku Boží 
zámer: zbožštenie človeka! 

• Ak v niečom neposlúchneme Boha, Boh nás za to 
potrestá! 

… čo je hlúposť, pretože Boh nezosiela na ľudí tresty – tie 
sú len prirodzeným a nutným následkom hriechu – úplne 
rovnako, ako bolesť je následok udretia sa a nie trest, ktorý 
na nás niekto uvalil… 

• Kresťania musia poslúchať Boha, aby ich potom za 
odmenu pustil do Neba! 

Nebo nie je miesto, kam by nás Boh mohol „pustiť“, ale 
stav, kedy sme ako Boh v spoločenstve s Bohom. Samo 
poslúchanie ale ani na podobnosť, ani spoločenstvo s 
Bohom nestačí! 

• atď. 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… na dnes všetko! 


