
 

Katecheze 24/9 – Pravdy víry 

1. Věřím v Boha Otce všemohoucího - 6. pád do hříchu 

Bůh stvořil svět jako dobrý. A to jak svět viditelný - vesmír s lidmi, tak i ten neviditelný - 

nebe s anděly. 

Ale někteří andělé radikálně a neodvolatelně odmítli Boha a jeho vládu. Chtěli být sami 

svrchovanými pány a nikoliv spolupracovníky Boha. A protože rozhodnutí andělů je jednou 

provždy definitivní, to je nezměnitelné, nemohou se napravit ani přijmout Boží odpuštění. 

Jejich moc však není neomezená. Jsou to pouze tvorové, a proto přes svou veškerou snahu 

nemohou zmařit budování Božího království. 

Tento padlý anděl, Satan (= pomlouvač), také navedl první lidi k odmítnutí Boha tím, že 

do jejich srdce zasel pochybnost o Boží dobrotě vůči nim. Proto se člověk rozhodl dát 

přednost sám sobě před Bohem. Chtěl být jako Bůh, ale bez Boha, nikoli podle jeho obrazu. 

Toto rozhodnutí mělo dramatické následky. Adam a Eva ztratili prvotní svatost a 

spravedlnost, kterou dostali nejen pro sebe, ale po nich ji mělo dědit celé lidstvo. Ztratili ji 

tedy pro všechny lidi. Tato ztráta se nazývá prvotní hřích.  

Následkem prvotního hříchu je lidská přirozenost oslabená ve svých silách, podléhá 

nevědomosti, utrpení, vládě smrti a je nakloněna ke hříchu. 

A takto poznamenanou lidskou přirozenost předali svému potomstvu. Proto mluvíme o 

dědičném hříchu, který se přenáší lidskou přirozeností. 

Rozhodnutí člověka však naštěstí není tak konečné, jako u andělů. Proto se člověk může ještě 

rozhodnout jinak. A Bůh chce člověka zachránit. Proto člověku po pádu slíbil Vykupitele, 

který ten narušený vztah dá znovu do pořádku, který svou poslušností Bohu zničí hřích a 

obnoví přátelství člověka s Bohem. A tím Vykupitelem je Ježíš Kristus. 

Úkol pro mladší děti: Na základě 4. kapitoly Geneze nakresli, jaký další hřích spáchali lidé po 

vyhnání z ráje. 

Úkol pro starší děti: Přečti si 4. kapitolu Geneze a napiš, jakého dalšího hříchu se dopustili 

lidé po vyhnání z ráje. 

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

 


