


Katecheze 24/6 – Pravdy víry 

1. Věřím v Boha Otce všemohoucího - 3. všemohoucí 

Ze všech Božích vlastností uvádíme ve vyznání víry pouze všemohoucnost. Je velmi 

důležitým zdrojem naší naděje, protože říká, že Bůh může udělat všechno, co chce, a my 

věříme, že jako náš Otec chce naše dobro. 

Boží všemohoucnost tedy je: 

všeobecná - Bůh všechno stvořil, všechno řídí a všechno může, 

milující - protože Bůh je náš Otec, 

tajemná- protože ji může poznat jen víra, neboť se projevuje ve slabosti. 

Když hovoříme o tom, že Bůh může všechno, neznamená to, že si dělá, co chce, bez 

jakéhokoliv řádu. Bůh respektuje řád, který sám do světa vložil. Vždy jedná s moudrostí, 

spravedlností a láskou. 

V rámci toho řádu si dal ještě jednu hranici - dal člověku dar svobody. Respektuje naši 

svobodnou vůli, a proto nikdy nedělá nic, aby člověku zabránil svobody užívat. Ale vždy 

dovede i důsledky hříchu člověka napravit, jak nám to dokázal v Kristu. 

Často se však Bůh může člověku jevit jako bezmocný, když hned nezabrání nějakému zlu. 

Nejzřetelněji se to projevilo na Kristu. Ten nepoužil své všemohoucnosti, aby si ulehčil svůj 

život mezi námi, ani aby zabránil nespravedlivému jednání lidí proti němu. Zdálo by se, že ani 

Otec jeho prosby z Getsemanské zahrady nevyslyšel a kalich utrpení od něho neodňal. A 

přece. Učinil více. Vzkřísil ho z mrtvých. 

Existence zla ve světě není tedy důkazem Boží bezmoci nebo neochoty použít 

všemohoucnosti v zájmu spravedlivého člověka. Ano, je pro nás tajemstvím a zkouškou naší 

důvěry v Boží věrnost svému slovu a v lásku k nám. Ale je zároveň příležitostí poznávat, jak 

za tou zdánlivou bezmocí se náhle projeví Boží moc, převyšující všechna naše malá lidská 

očekávání.  

Zkušenosti církve i naše vlastní nám dávají nesčetně příkladů, že když Bůh nějaké zlo 

dopustil, vždy je nakonec obrátil v mnohem větší dobro. A proto si troufáme věřit, že i tam, 

kde zatím nevidíme toto dobré ovoce zla v životě člověka, bude mu dáno, a když ne zde na 

zemi, pak v pokračování jeho života v Božím království. 

Úkol pro mladší děti: Nakresli situaci ze svého života nebo ze života svých příbuzných, kdy 

se někomu dělo něco, co mu v té chvíli připadalo jako velmi zlé, a pak poznal, že mu 

Bůh prostřednictvím této události dal mnohem větší dobro. 

Úkol pro starší děti: Stejnou situaci, kterou mají mladší děti nakreslit, napiš. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 

 


