
 

Katecheze 24/7 – Pravdy víry 

1. Věřím v Boha Otce všemohoucího – 4. Stvořitele nebe a země 

Člověk si od pradávna klade otázku, jaký je jeho původ, proč existuje on, svět, jaký je cíl a 

smysl všeho, co existuje. 

My křesťané vyznáváme, že všechno stvořené existuje proto, že to bylo stvořeno Bohem 

z jeho dobroty a lásky. Bůh chtěl své stvoření zahrnout svou dobrotou. Bible začíná slovy: 

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ 

Jak Bůh svět stvořil je předmětem našeho vědeckého bádání. Bible nám stvoření popisuje 

básnickým obrazem šesti dnů Boží práce a jednoho dne odpočinku. Není to ale popis 

pracovního postupu. Svatopisec tak chtěl pouze způsobem srozumitelným lidem všech věků 

zvěstovat pravdu, že svět pochází od Boha, byl stvořen z ničeho, byl stvořen jako dobrý a Bůh 

své dílo miluje a stará se o ně. 

Nauka o postupném vývoji stvořeného světa a života v něm až po člověka neodporuje 

víře ve stvoření světa Bohem. Naopak ještě více podtrhuje Boží tvůrčí velikost, která je 

schopna stvořit svět schopný vývoje a zdokonalování. 

I když v souvislosti se stvořením hovoříme především o Bohu Otci, jedná se o dílo celé 

nejsvětější Trojice. 

Bůh stvořil svět z ničeho a dal mu řád. Veškeré stvoření je zaměřeno na člověka, Boží 

obraz, který je povolán k osobnímu vztahu s Bohem. O svět a své stvoření se Bůh dále stará a 

svou prozřetelností jej vede ke stále větší dokonalosti. A dokonce je tak veliký, že dovoluje 

i člověku, aby svým rozumem a vůlí s ním na stvořitelském díle světa spolupracoval. 

Na počátku stvořil člověka jako dobrého, jako svého přítele. Ale dal mu možnost zvolit si, 

zda bude chtít v přátelství s ním vytrvat, nebo je odmítne. A člověk, sveden Satanem, 

(v překladu z hebrejštiny Pomlouvačem), zapochyboval o Boží lásce a Boha odmítl. 

Kromě viditelného světa stvořil Bůh také svět duchovní - anděly. Anděl je označení 

poslání, nikoliv bytosti. Andělé jsou bytosti čistě duchové, které mají rozum a vůli, ale nemají 

tělo. Všechny viditelné tvory převyšují svou dokonalostí. Ale ten nejdokonalejší z nich, 

Světlonoš (latinsky Lucifer), odmítl Bohu sloužit a stal se tak ničitelem světla, Luciperem. On 

pak svým pomlouváním svedl od služby Bohu také lidi. 

Mezi anděly je pro nás zvláště významný anděl strážný. Každému člověku je přidělen jeden 

z dobrých andělů, aby ho chránil a vnukal mu dobré myšlenky, a tak mu pomáhal na cestě 

k Bohu. 

Když přemýšlíme nad stvořením, jistě nás napadne otázka, jak je možné a proč ve světě 

existuje i zlo, když se o něj Bůh stará ve své prozřetelnosti. Odpověď na tuto otázku není 

jednoduchá.  

Je faktem, že některé proměny světa nebo vlivy okolí člověk ze svého hlediska vnímá jako 

fyzické zlo, které mu působí bolest, utrpení nebo smrt, například katastrofy nebo nemoci. 

Věříme však, že hodnocení těchto skutečností ve vztahu k cíli lidského života, kterým je 

 



přebývání s Bohem Otcem, je jiné. Že v konečném důsledku nás tyto skutečnosti k Bohu 

přibližují a nejsou tedy skutečným zlem. 

Větší problém než fyzické zlo nám dělá zlo morální, skutečnost, že Bůh dává člověku 

svobodu rozhodnout se proti němu, proti dobru, a škodit tak i svým bližním. I toto zlo ale Bůh 

dovede využít ke konečnému dobru, jak nás tomu učí četná zkušenost. 

Úkol pro mladší děti: Dej si přečíst z bible zprávu o stvoření světa (Geneze 1. až 4. kapitola) 

a namaluj podle některé ze scén obrázek. 

Úkol pro starší děti: Promysli si, jaké ti dal Bůh schopnosti, a jak jich chceš využívat ve 

spolupráci s ním na spoluvytváření světa. 

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


