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Milí mladí priatelia,
ak by ste sa stretli s človekom, ktorý o sebe vyhlasuje, že je neve-
riaci, spýtajte sa ho, prečo to o sebe tvrdí. Jeden z najčastejších 
dôvodov, ktoré uvedie, bude tvrdenie, že náboženstvo učí náuky, 
ktoré sú v priamom rozpore s tým, čo učí veda a ľudský rozum.

Keďže sú to ľudia, ktorí sa spravidla vo  filozofii nevyznajú, 
a  teda si rozumom nemohli zdôvodniť základné náboženské 
pravdy, ako sme to urobili v  knižkách VERIŤ ČI NEVERIŤ? 
a KTO JE KRISTUS?, začnú sa oháňať citátmi zo Svätého pís-
ma. Najčastejšie z prvých kapitol Knihy Genezis, kde sa hovorí 
o tom, ako Boh stvoril svet za šesť dní, každú rastlinku a zvierat-
ko zvlášť, že prvý človek bol stvorený tak, že Boh urobil z hliny 
telo a vdýchol do neho dušu, že žena bola urobená z Adamovho 
rebra... atď. Toto všetko je vraj v rozpore s tým, čo učí veda a vý-
vojové teórie.

Podľa týchto ľudí je Sväté písmo rozprávková kniha pre  malé 
deti, ktorá obsahuje plno protirečení. A keďže je jedným z hlavných 
prameňov náboženských poznatkov, aj náboženstvo je plné protire-
čení a nezmyslov, ktoré vedecky mysliaci človek nemôže prijať!

A preto vraj neveria v Boha!
Čo na to povedať?
V tejto knižke sa Vám postupne pokúsim vyvrátiť uvedené ná-

mietky a zároveň dokázať, že Sväté písmo ani dnes, asi tritisíc 
rokov od vzniku Knihy Genezis, nestráca zo svojej aktuálnosti 
a pravdivosti. Len ho treba správne čítať a vysvetľovať.

Vopred upozorňujem, že daktoré vysvetlenia Vás azda pre-
kvapia. Budú sa zdať veľmi smelé, a možno keď budete o nich 
hovoriť s  rodičmi alebo s  daktorým pánom farárom, budú sa 
proti nim vzpierať a  obviňovať ma z  „kacírstva“, lebo to bude 
v  rozpore s  ich tradičnými predstavami, získanými na  základ-
ných školách...

Nie, neobávajte sa! Nič také nepíšem, čo Cirkev zavrhla alebo 
nepripustila ako jeden z možných výkladov. 

V časoch, keď náboženstvo nebolo prenasledované, bolo po-
hodlnejšie a  ľahšie podávať význam textov Svätého písma do-
slovne. No i vtedy existovali iné výklady, z ktorých sa niektoré 
pokúsim tlmočiť aj v tejto knižke.
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Možno mi teraz namietnete, že Cirkev vysvetľuje Sväté písmo 
podľa okolností, v ktorých práve žije, raz tak, raz inak, ako jej to 
vyhovuje. 

Nie! 

Nesmieme zabúdať, že Sväté písmo je zapísané Božie zjave-
nie, sú to listy, ktoré písal Boh ľuďom všetkých čias až do konca 
sveta. Mnohé hlboké pravdy neboli ľudia schopní v určitej etape 
vývoja spoločnosti pochopiť, a tak ako sa zdokonaľovalo pozna-
nie v oblasti vied, tak sa objasňoval aj hlbší zmysel jednotlivých 
tvrdení Svätého písma.

Vo Svätom písme sú miesta, o ktorých Cirkev vyslovila aj de-
finitívny výklad. Je však veľmi veľa miest, o ktorých ponecháva 
viaceré výklady, pokiaľ veda neprinesie presné dôkazy. Musíme 
si uvedomiť, že v  súčasnej dobe nie je možné podať dokonalý 
a presný výklad všetkých textov Svätého písma. Boh zamestnal 
aj ďalšie generácie, aby mali možnosť prehlbovať naše poznanie 
zmyslu Svätého písma. No aj to, čo vieme dnes povedať najmä 
o  prvých troch kapitolách Knihy Genezis, nás môže posilňo-
vať a povzbudzovať k hlbšej viere v Boha Otca, Stvoriteľa neba 
a zeme.

V tejto knižke sa pokúsime o riešenie týchto problémov:

• Ako čítať Sväté písmo?
• Stvoril Boh svet za šesť dní?
• Pochádzame všetci od Adama?
• Akí boli prví ľudia?
• Je človek najdokonalejšie Božie stvorenie?  

Jestvujú dobrí a zlí duchovia?
• Odkiaľ pochádza toľko zla vo svete?
• Prečo sa musel Boh stať človekom?
• Jestvuje Boh v troch osobách?

Vopred upozorňujem, že pri vysvetľovaní sa budem opierať 
o  tézy, ktoré sme dokazovali v  spomínaných dvoch knižkách. 
Myslím si však, že aj tí, ktorí nemali možnosť si ich prečítať, 
nájdu tu dosť zaujímavých myšlienok, ktoré im azda pomôžu od-
strániť predsudky, ktoré majú proti Svätému písmu a proti ná-
boženstvu vôbec.
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Ak sme sa v knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ? pri dokazovaní od-
volávali len na rozum, knižka KTO JE KRISTUS? nám ukázala 
inú cestu poznávania náboženských právd – cestu viery v Ježiša 
Krista a jeho Cirkev. Touto cestou sa budeme uberať aj pri rieše-
ní nadhodených problémov, pričom sa budeme usilovať uspoko-
jovať aj oprávnené námietky nášho rozumu.

Bez úprimnej snahy nájsť pravdu a úsilia žiť podľa spoznanej 
pravdy Vám táto knižka nedá nič, alebo len veľmi málo. Preto ju 
píšem Vám, mladým, u ktorých som takmer vo všetkých prípa-
doch, keď sme o  týchto veciach debatovali, našiel vždy dobrú 
vôľu a ochotu prijať tieto pravdy a často radikálne zmeniť celý 
doterajší život.

Pokúste sa ju čítať a dočítať s takou láskou, s akou ju pre Vás 
písal

Váš priateľ
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I. AKO ČÍTAŤ SVÄTÉ PÍSMO?

Všelijako sa dajú čítať knihy. Čítanie však bude podstatne zá-
visieť od toho, akú knihu čítame. Ináč sa čítajú rozprávky, romá-
ny alebo vedecké knihy, ináč próza ako básne. Ináč budeme čítať 
knihy z matematiky, fyziky, biológie, dejepisu alebo z nábožen-
stva. 

To, myslím, uznávate všetci...

Prvá vec, ktorú si teda musíme uvedomiť, keď chceme s úžit-
kom čítať dajakú knihu, bude poznať, akého druhu je čítaná 
kniha.

Ak viem, že čítam bájky, nebudem sa čudovať, že tam zviera-
tá rozprávajú; ak rozprávky, nebudem sa diviť, že sa tam hovorí 
o šarkanoch či zlatých jabĺčkach... Ak čítam geologickú knihu, 
tak si uvedomím, že mám z nej čerpať poznatky o stavbe a vzni-
ku našej zeme; ak fyziku, že študujem zloženie a  rôzne formy 
existencie a pôsobenia hmoty; ak dejepis, tak sa učím o činoch 
ľudí v určitom období... 

Poviete: To je predsa jasné, to nám netreba hovoriť! 

A predsa treba! 

Pri čítaní Svätého písma totiž ľahko zabúdame, akého druhu 
je to kniha. Z toho potom plynie veľa omylov a často veľmi pri-
mitívne názory. Iste by ste sa smiali, keby som z učebnice bioló-
gie chcel čerpať dejepisné poznatky alebo z náboženskej knihy 
poznatky fyzikálne či biologické. 

Vidíte, a tu je začiatok nejasností pri čítaní Svätého písma. 

Sväté písmo je kniha náboženská, ktorá ľudovou rečou po-
učuje ľudí o tom, čo majú veriť a ako majú žiť. Niektoré knihy 
okrem náboženského rázu majú aj charakter historických kníh. 
Pravdy sa v nich podávajú často básnickou rečou, čo bude tiež 
dôležité si uvedomiť. 

Keď si toto všetko uvedomíme, odpadne celý rad problémov, 
súvisiacich s výkladom Svätého písma.
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Ak je Sväté písmo kniha výlučne náboženská, prípadne nábo-
žensko-historická, potom akékoľvek poučovanie a  vedecké zá-
very z biológie, geológie a fyziky môžeme vopred vylúčiť. Na to 
máme fyziku, biológiu, geológiu...

Zo Svätého písma sa teda budeme učiť, čo máme veriť a ako 
máme žiť, aby sme sa dostali do neba. To však neznamená, že 
všetko, čo sa týka prírodných vied, musia byť nezmysly. To nie!

Budú to spravidla náhľady na  rôzne prírodné javy, tak ako 
sa javili ľuďom tej doby, v ktorej príslušná kniha Svätého písma 
vznikla.

– o –

A tu sme pri druhej veci, ktorú si treba uvedomiť: Kto a kedy 
túto knihu napísal. Čiže sa pýtame na autora a dobu, v ktorej žil 
a tvoril túto knihu.

Autorov Svätého písma je veľa, ale autorstvo prvej a najstar-
šej knihy Starého zákona, Knihy Genezis, sa pripisuje Mojžišovi, 
ktorý sa narodil a žil asi pred 3200 rokmi. Bol vychovávaný na fa-
raónovom dvore v Egypte kňazmi, ktorí vlastnili všetky poznatky 
„vedy“ toho obdobia. Je známe, že v Egypte bola zhromaždená 
múdrosť a veda starovekého sveta. Mojžiš patril medzi najvzde-
lanejších ľudí svojej doby. Boh si ho vyvolil ako proroka, ktorý 
mal vyviesť Židov zo stáročného egyptského otroctva na slobo-
du do „zasľúbenej zeme“.

Boh zjavil Mojžišovi určité náboženské pravdy, ktoré mal po-
čas 40-ročného blúdenia na púšti tlmočiť Židom, keď ich viedol 
z Egypta. On bol prvým zákonodarcom Židov. 

„Podľa bežnej mienky, ktorá je podporovaná označením 
prvých kníh Starého zákona ako Päť kníh Mojžišových (Pen-
tateuch), je autorom biblickej správy o  stvorení Mojžiš, veľký 
vodca izraelského národa (žil asi v 13. storočí pred Kristom). Bá-
danie o pôvodnom hebrejskom texte, robené niekoľko storočí, 
ktoré podrobne kriticky preskúmalo jazykovú podobu a teolo-
gický obsah, prišlo však k záveru, že z Mojžišovej doby pochá-
dza asi len nepatrný ústny alebo písomný základ. Tento mojži-
šovský základ bol v neskorších storočiach rozšírený a teologicky 
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prehĺbený. Až v niektorom neskoršom veku (asi v 5. storočí pred 
Kristom) dostal konečné znenie, ktoré máme k dispozícii dnes.

Čo je spracované v  biblických dejepisných rozprávaniach 
v jednotnej správe o stvorení, má v hebrejskom origináli inú po-
dobu. Starý zákon totiž podáva dve správy o stvorení, ktoré sa 
zreteľne líšia dobou svojho vzniku. Tá správa o stvorení, ktorou 
sa Starý zákon začína, je časovo mladšia (Gn 1, 1 – 24a). Pravde-
podobne vznikla vo  vyhnanstve (medzi rokom 538 – 450 pred 
Kristom) a nazýva sa správa o stvorení z kňazského kódexu.

Kratšia a staršia správa o stvorení (Gn 2, 4b – 25) je v terajšom 
texte na druhom mieste. Vznikla v 9. storočí pred Kristom a na-
zýva sa jahvistická správa o stvorení, lebo sa v nej Boh nazýva 
Jahve. Až po exile došlo spojením staršieho jahvistického poda-
nia s mladším podaním z kňazského kódexu k terajšej dvojitej 
správe o stvorení, ako ju uvádza Starý zákon“ (Läple: Úvod do Sta-
rého zákona, s. 26).

Kniha Genezis bola teda napísaná asi pred 2800 rokmi. Je 
zrejmé, že sa v nej bude musieť odzrkadľovať aj zmýšľanie a ná-
zory ľudí vtedy žijúcich.

– o –

A kto patril k prvým poslucháčom pri čítaní tejto knihy?

Jednoduchí, nevzdelaní pastieri s  veľmi intímnym vzťahom 
k prírode, v ktorej stále žili. Ich názor na svet bol taký, ako im 
ho predstavoval ich zrak: Zem je doska, obklopená vodami, 
na ktorých pláva. Nad povrchom Zeme je guľovitá, priezračná, 
krištáľová klenba. Nad ňou sú nazhromaždené vody, ktoré v čase 
dažďa padajú cez otvory v klenbe dolu. Všetky nebeské telesá sa 
po tejto klenbe kotúľajú okolo Zeme. Zem je jediné nehybné te-
leso, okolo ktorého sa všetko krúti. Preto je Zem stredom celého 
vesmíru. 

Netreba pripomínať, že jednoduchí ľudia počas svojho života 
nemohli pozorovať vývoj v ríši rastlín alebo zvierat. Ľudský život 
je príliš krátky na to, aby sme mohli zistiť, že jednotlivé druhy 
sa vyvinuli z iných druhov, ako napríklad vtáci z rýb a podobne. 
Ani porovnávaním druhov sa to v tej dobe nedalo usúdiť. Preto 
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aj náhľad na prírodu musel byť statický. Vecí na svete bolo podľa 
nich toľko druhov, koľko ich na počiatku stvoril Boh. Nad oblo-
hou za hviezdami bolo sídlo dobrých duchov – anjelov. Pod ze-
mou sídlo padnutých duchov, diablov – peklo. O tom, že Zem je 
guľa, ktorá sa točí okolo vlastnej osi, o gravitácii, ktorá spôsobu-
je obiehanie planét okolo Slnka spolu so Zemou, o kondenzácii 
vodných pár pri daždi a o vývoji druhov nemohlo byť ani reči!

Tento náhľad na svet nájdeš, len čo otvoríš prvú stranu Sväté-
ho písma, v Knihe Genezis.

– o –

Pri čítaní Svätého písma si treba uvedomiť aj to, v akej reči 
bol napísaný originál. To je zvlášť dôležité v hebrejčine, ktorá je 
chudobná na výrazy a často jedným slovom označuje úplne roz-
dielne veci. Slovám treba dať ten význam, ktorý mali v dobe, keď 
bola kniha napísaná. Slová totiž v  priebehu stáročí môžu svoj 
význam meniť.

Napríklad slovo „deň“, ktorým u nás rozumieme dobu otoče-
nia Zeme okolo osi, t. j. 24 hodín, u Židov mohlo označovať aj iné 
obdobie, ktoré mohlo trvať aj niekoľko tisíc rokov.

Podobne slovo „brat“ alebo „sestra“ neoznačuje u Židov len 
tých, ktorí majú spoločnú matku alebo otca, ale akýkoľvek prí-
buzenský vzťah, napríklad bratranca, sesternicu, manžela, man-
želku, švagra... To nám potom ľahko objasní námietku, že Kristus 
mal viac bratov, a teda Panna Mária nie je panna. Išlo totiž zrej-
me o Kristových bratrancov.

Židia nepoznali slovo vesmír ani slovo hmota. Používali výraz 
hlina, zem. Bude teda dôležité vždy dať slovám správny zmysel. 

– o –

Keď vieme kto, kedy, komu a v akej reči písal, bude nás zaují-
mať úmysel, ktorý mal spisovateľ, keď knihu písal. Poznať cieľ, 
ktorý sledoval autor Knihy Genezis pri jej písaní, je podstatne 
dôležité. 
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Čo vlastne sledoval Mojžiš týmto rozprávaním o pôvode sve-
ta a prvých ľudí? 

Mojžiš chcel poučiť židovský národ o  pravdách, ktoré mu 
Boh zjavil a ktoré on ako prorok mal tlmočiť Židom.

Musíme si uvedomiť, že asi 430-ročný pobyt Židov v Egypte 
zanechal stopy v  ich myslení a názoroch v oblasti viery a mo-
rálky. V Egypte bolo náboženstvo pohanské. Ako božstvá sa uc-
tievali nebeské telesá, zvieratá, rieka Níl... Že toto náboženstvo 
malo voľnú morálku, je pochopiteľné. Vieme z  vlastnej skúse-
nosti, ako sa na nás lepí zlo a názory ateistickej spoločnosti, ak 
v nej dlhšie žijeme. Preto bolo potrebné upevniť v Židoch vieru 
v jediného, pravého a všemohúceho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu 
všetkého hmotného i duchovného. Boha, ktorý je neobmedze-
ným Pánom a Vládcom nad všetkým a ktorému je človek povin-
ný vzdať úctu a poslúchať ho. 

Druhá skupina otázok, ktoré bolo treba Židom zodpovedať, 
sa týkala problému, ktorý je taký starý ako ľudstvo samo. Môže-
me ho nastoliť takto: Ak je Boh nekonečne dobrý Otec a Pôvod-
ca všetkého vo vesmíre, odkiaľ sa potom nabralo toľko zla v tých 
najrozmanitejších podobách (choroby, smrť, nespravodlivosť, 
vojny...)? 

Prečo Boh dopustil na židovský národ takú ťažkú skúšku, že 
ho nechal 400 rokov otročiť Egypťanom, ktorí ho najmä v po-
sledných rokoch pred oslobodením tak kruto týrali?

Ďalšia skupina otázok sa týkala samotného pôvodu ľudí, 
muža a ženy, a ich postavenia v spoločnosti: Čo je človek? Ako 
vznikol? Ako sa pozerať na ženu? Je viac alebo menej ako člo-
vek? Problém ženskej rovnoprávnosti je veľmi starý. Keby sme 
mali možnosť viac poznávať názory na ženu v staroveku, naprí-
klad v Egypte, zistili by sme, že na jednej strane ženu považovali 
za čosi menej ako človeka. Brali ju ako vec, inventár, a tak s ňou 
aj zaobchádzali. Na druhej strane ju povyšovali nad človeka tým, 
že ju zbožstvovali pre jej materstvo. Mojžiš musel aj k tejto otáz-
ke zaujať stanovisko, ako to uvidíme pri vysvetľovaní 2. a 3. kapi-
toly Knihy Genezis.
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Okrem týchto „vieroučných“ problémov musel Mojžiš tlmočiť 
Židom aj určité mravné zásady, „prikázania“, podľa ktorých mali 
Židia usporiadať svoj osobný a spoločenský život.

Zopakujme si nakrátko, v akom položení bol Mojžiš, keď tvo-
ril tieto kapitoly Knihy Genezis. Mal odovzdať jednoduchou ľu-
dovou rečou, ktorej by rozumel aj prostý pastier, sústavu viero-
učných a mravoučných právd, ktorých zachovávanie umožní ľu-
ďom dosiahnuť blaženú večnosť a pred ňou radostný a pokojný 
život tu na zemi. Toto ústne podanie sa zapísalo až hodne neskôr 
po Mojžišovej smrti.

Forma, akou to Mojžiš urobí, závisí od  neho samého a  od 
toho, komu a  v akých okolnostiach bude hovoriť. Hlavné je, 
aby hovoril rečou, ktorá by bola zrozumiteľná. Musel sa preto 
opierať o názory a predstavy o svete, ako si ich utvoril prostý 
pastier svojimi zmyslami, aby azda nevzbudil nedôveru v ná-
boženské pravdy, ktoré im chcel podať. Preto nemohol hovoriť 
rečou dnešných prírodných vied. To nielen preto, že nejestvova-
li, ale predovšetkým preto, že by sa dostal do sporu s ľudovým 
nazeraním na  svet, a  tým by sa stal podozrivým, aj čo sa týka 
právd náboženských, o ktoré mu predovšetkým išlo.

Na základe týchto poznámok môžeme pristúpiť k vysvetľova-
niu textov Svätého písma, ako sú uvedené v Prvej knihe Mojžišo-
vej, čiže v Knihe Genezis, a to v prvých troch kapitolách.

– o –
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II. STVORIL BOH SVET ZA ŠESŤ DNÍ?

Na počiatku stvoril Boh nebo a  zem. Zem však bola pustá 
a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal 
nad vodami.

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

Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa 
delidlom medzi vodami a vodami!“ I urobil Boh oblohu a od-
delil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad ob-
lohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu „nebom“. A nastal 
večer, a nastalo ráno, deň druhý.

Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaž-
dite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak. A Boh 
nazval súš „zemou“ a  zhromaždište vôd nazval „morom“. 
A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: „Zem, vyžeň trá-
vu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce 
plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu na zemi!“ 
A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena 
podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je 
ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 
A nastal večer, a nastalo ráno, deň tretí.

Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na od-
deľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni 
a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľo-
vali zem!“ A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: 
väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, 
a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľova-
li zem a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddeľovali svetlo 
od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo 
ráno, deň štvrtý.

Tu Boh povedal: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvo-
rov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!“ 
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A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré 
sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky 
okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A  Boh videl, 
že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množ-
te sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje 
na zemi!“ A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty.

Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho 
druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A sta-
lo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok 
podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh 
videl, že je to dobré.

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!“ 

A stvoril Boh človeka  
na svoj obraz,  
na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril.

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!“

Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny 
s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, ma-
júce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 
Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, 
čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku ze-
lenú trávu.“ A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, 
bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V sied-
my deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň 
odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy 
deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, kto-
ré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli 
stvorené. (Gn 1, 1 – 2, 4a)
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Tak hovorí o vzniku sveta Sväté písmo... 

Ale veď sú to nezmysly!

Ako mohol svet vzniknúť za šesť dní, keď vieme z geológie, že 
len naša Zem je stará niekoľko miliárd rokov...? 

Ako mohlo byť v prvý deň svetlo a až na štvrtý deň svetelné 
zdroje: Slnko, Mesiac, hviezdy...?

Ako mohli žiť rastliny, stvorené na tretí deň, bez Slnka, ktoré 
bolo až štvrtý deň...?

Ako to, že Boh stvoril každú rastlinku, zvieratko zvlášť, keď 
vieme z náuky o vývoji, že rastliny a zvieratá sa vyvíjali od naj-
jednoduchších foriem až po najdokonalejšie...?

Ako mohol Boh odpočívať na siedmy deň, keď je absolútne 
dokonalý, a teda sa nemôže unaviť, ako sa to stáva nedokonalým 
bytostiam. Okrem toho je aj nezmeniteľný, teda by mal byť stále 
činný, stále by mal tvoriť, a nie oddychovať ako ľudia...?!

???

Máš pravdu, ale len vtedy, keď chápeš text doslovne. Snaž 
sa uvedomiť si tých niekoľko poznámok, ktoré sme si povedali 
v prvej kapitole, a uvidíš, že hneď odpadne kopa námietok, kto-
ré proti nám vyťahujú neveriaci a tí, čo neuznávajú pravdivosť 
Svätého písma.

Odhliadnuc od toho, že by sme namiesto „dní“ mohli spokoj-
ne hovoriť o určitých geologických obdobiach, trvajúcich milió-
ny rokov, ponechajme tu normálne 24-hodinové dni, skladajúce 
sa zo dňa a noci. Ich zmysel ukážeme o chvíľku.

Nech ťa netrápi ani nelogickosť poradia jednotlivých tvori-
vých úkonov, napríklad že najprv boli rastliny a až potom svetel-
né zdroje. Pokúsime sa aj v tejto nelogickosti nájsť určitú logiku. 
Len trpezlivosť! 

Musíme nájsť univerzálny kľúč, ktorý nám umožní správne 
a rozumne vysvetliť rozprávkovú časť Knihy Genezis.
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Uvedomme si, čo chcel Mojžiš týmto rozprávaním dosiahnuť. 
Ak pochopíme zmysel rozprávania, potom pochopíme aj to, pre-
čo takto rozprával.

Mojžišovi v  tejto kapitole išlo len o  to, aby presvedčil Ži-
dov, že všetko (nebo i zem) pochádza od Boha, ktorý to stvoril, 
čiže urobil z  ničoho. Človek je najdokonalejším Božím stvore-
ním, Bohom ustanovený vládnuť nad  zemou, nad  celou príro-
dou. Pretože ak bol Bohom stvorený, je povinný ho poslúchať, 
uznávať za svojho zvrchovaného Pána. Boh dáva človeku príkaz, 
aby vládol nad zemou, podmaňoval si ju. Na znak toho, že Boha 
uznáva za svojho Pána, bude časť svojho života pracovať a pod-
maňovať si vesmír, a  časť života nebude pracovať, ale bude sa 
venovať službe a oslave Boha. Preto Boh prikazuje Mojžišovi: Po-
vedz tomuto ľudu, aby šesť dní pracoval a siedmy zasvätil mne! 

A tu je hľadaný kľúčik! 

Šesť dní pracuj a siedmy deň zasväť, odpočívaj a modli sa!

To bol príkaz, ktorý mal Mojžiš tlmočiť Židom asi pred 3200 
rokmi... 

Nebolo to také jednoduché a  ľahké. Ak ešte v  21. storočí 
máme ľudí, ktorí sa idú zodrať od práce bez oddychu, len aby 
nahromadili čo najviac bohatstiev zeme, primitívni ľudia, ne-
poznajúci hygienu práce ani zásady zdravovedy, boli v dôsledku 
toho ešte hrabivejší a ziskuchtivejší ako my.

No Mojžiš bol dosť inteligentný a vedel, akým spôsobom ich 
naučí zachovávať príkaz o svätení siedmeho dňa – soboty. 

Pretože im chcel rozprávať o Bohu ako Stvoriteľovi, vedel, že 
by im nestačilo, ako ani nám nestačí, povedať len to, že Boh svet 
stvoril. A preto im musel podrobnejšie vyrozprávať, na základe 
ich predstáv o Zemi a vesmíre, ako aj Pán Boh tvoril svet iba šesť 
dní, ale siedmy deň nič nerobil, lež odpočíval...

A ak Boh pracoval iba šesť dní a siedmy deň odpočíval, ako sa 
môže človek opovážiť nesvätiť siedmy deň?

A tak sa zrodil náš sedemdňový týždeň s  voľnou nedeľou. 
Židia podnes svätia sobotu. Boli to kresťania, čo túto tradíciu 
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narušili a začali svätiť nedeľu ako pamätný deň Kristovho zmŕt-
vychvstania (po rusky voskresenje). 

To je teda tajomstvo šiestich dní stvorenia!

– o –

Všimnime si však podrobnejšie aj diela jednotlivých dní a po-
kúsme sa hľadať v nich sľúbenú logiku.

Napíšme si ich stručne a prehľadne:

1. deň 4. deň 
Svetlo, oddelenie tmy Svetelné zdroje 
od svetla

2. deň 5.deň 
Obloha, oddelenie horných Vodné zvieratá 
a dolných vôd a vtáctvo

3. deň 6. deň 
Pevniny a moria  Suchozemská zver  
+ rastlinstvo + človek

Upozorňujem hneď na  začiatku: Nehľadajme tu ani fyziku, 
ani geológiu, ani biológiu!

Ak Mojžiš chcel, aby mu uverili náboženské pravdy, musel po-
dať taký obraz o vesmíre, aký sa javil tým, ku ktorým hovoril. Boh 
mohol Mojžišovi zjaviť, ako vesmír v skutočnosti vznikol a ako sa 
vyvíjal, bolo to však zbytočné. Ľudia pred 3200 rokmi by to neboli 
schopní prijať a pochopiť, a zároveň by mohli zapochybovať o prav-
divosti náboženských právd, potrebných na spásu ich duší. Žijeme 
v 21. storočí a dodnes väčšina ľudí nechce prijať vývojové teórie, ako 
nám ich predkladajú moderní biológovia a geológovia. Podnes náj-
deme ľudí, ktorí neuznávajú obiehanie Zeme okolo Slnka alebo jej 
rotáciu okolo zemskej osi. Je to preto, že sa to prieči tomu, čo vidia.

V prvom verši tejto básnickej úvahy o  pôvode vesmíru je 
povedaný obsah celej kapitoly: „Na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem“, teda všetko. Ďalšie verše opisujú, aký bol pôvodný stav 
zeme. „Bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou“ a nad tým 
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všetkým sa vznášal Boží Duch. To nám celkom dobre pripomína 
chaotickú, neusporiadanú prahmotu celého vesmíru, o ktorej sa 
v astronómii rozpráva podnes...

Do tohto chaosu ide Boh vnášať poriadok. Základom uspo-
riadania je svetlo, a  preto bolo treba vytvoriť svetlo ako prvé. 
Pritom nezabúdajme, že až po  Newtona a  Huygensa sa svetlo 
považovalo za zvláštny druh fluida. Kde sa táto svetelná látka na-
chádzala, tam bolo svetlo, a kde nie, tam bola tma. 

Svetlo ako dielo prvého dňa.

Celé rozprávanie Knihy Genezis opisuje Boha ako človeka, 
veď primitívny človek si Boha ináč ani nevedel predstaviť, preto 
prenáša na Boha aj ľudské vlastnosti, len ich zbavuje akejkoľvek 
nedokonalosti. A  tak nám stvorenie vesmíru pripomína stava-
nie ľudského obydlia: najprv treba stavebný materiál, potom sa 
tvoria priestory a nakoniec sa vytvorené priestory zapĺňajú a vy-
zdobujú. Tak sa v hrubých črtách uskutočnilo aj stvorenie sveta 
podľa Knihy Genezis.

Pralátka a svetlo sú pripravené, možno začať tvoriť priestory. 
To robí Boh prvé tri dni:

1. deň:  oddeľuje svetlo od tmy

2. deň:  oddeľuje horné a dolné vody tým,  
  že tvorí klenbu (krištáľovú klenbu)

3. deň:  oddeľuje pevniny a moria

Všimnime si, že tretí deň hneď aj zaplňuje zem rastlinami. 

Ďalšie tri dni, teda štvrtý, piaty a šiesty deň, zapĺňa priestory, 
ktoré vytvoril v  prvých troch dňoch. Je zaujímavé si všimnúť, 
ako pekne zodpovedajú diela druhých troch dní dielam prvých 
troch dní:

4. deň:  Slnko, Mesiac, hviezdy (svetelné zdroje)

5. deň:  dolné vody (moria) zapĺňa vodnými živočíchmi  
  a oblohu pod hornými vodami vtáctvom

6. deň:  pevniny, ktoré už na tretí deň zaplnil rastlinami,  
  doplnil suchozemskými zvieratami 
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Šiesty deň robí dve diela, lebo stvoril aj človeka. Aj tretiemu 
dňu prisúdil dve diela.

Schéma rozprávania je jasná.

Rozum Mojžišovi hovoril, že aspoň osem ráz musel Boh za-
siahnuť pri stvorení sveta, a týchto osem úkonov treba zadeliť 
do šiestich dní, aby siedmy ostal voľným dňom. Preto každý 
deň vytvára jedno dielo, tretí a  šiesty deň dve diela. Keby bol 
Boh prikázal svätiť deviaty deň, bolo by to jednoduchšie a Moj-
žiš by určite zaradil rastliny po svetelných zdrojoch, ktoré rastli-
ny pre svoj život potrebujú.

Dôvod, pre ktorý Kniha Genezis podrobne hovorí o stvorení 
nebeských telies, rastlín a zvierat, treba hľadať v tom, že Izraeliti 
v čase egyptského zajatia poznali, že Egypťania uctievajú ako bo-
hov zvieratá. V čase babylonského zajatia videli, že Babylončania 
uctievajú ako bohov nebeské telesá. Preto bolo treba poukázať 
na to, že Boh je stvoriteľom aj zvierat, aj nebeských telies. A člo-
vek je Bohom ustanovený za  vladára nad  týmito stvoreniami. 
Preto ctiť ich ako božstvá je modloslužba.

Teda aj v nelogickosti je tu logika, opierajúca sa o vtedajšie 
chápanie sveta.

– o –

Je zaujímavé porovnať rozprávanie Knihy Genezis o vzniku sve-
ta s  tým, čo hovoria mýty iných národov v staroveku. Koho by to 
zaujímalo, nech si prečíta knihu Józsefa Romána Mýty starého sve-
ta, kde sa veľmi pútavo opisujú rôzne mýty starých národov egypt-
ských, sumersko-akkádskych, Chetitov, Grékov, Indov, Tibeťanov, 
Číňanov, Japoncov, Iráncov, Židov, kresťanov, mohamedánov, Ger-
mánov, Fínov, Slovanov. Hoci autor celé Sväté písmo zaradil medzi 
rozprávky, stačí si ho porovnať napríklad s rozprávaním o stvorení 
u iných národov, a názorne sa presvedčíme, ako vysoko prevyšuje 
Mojžišovo rozprávanie všetky tie chutné i  menej chutné podania 
iných národov. Čitateľ sa presvedčí, čo je mýtus a čo nie!

– o –
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Má teda Sväté písmo pravdu, keď hovorí o stvorení sveta? 

Má. Opisuje svet taký, aký sa javil a podnes javí nášmu zraku. 
Je to ľudový názor na svet, a ak si ešte uvedomíme, že tieto ka-
pitoly sú písané vo forme veršovanej básne, nemusíme sa za toto 
rozprávanie hanbiť ani dnes. Veď v básňach aj dnes Slnko „vy-
chádza“ a „zapadá“, na nebeskej sfére alebo klenbe sa „trblietajú 
hviezdičky“ a podobné astronomické nezmysly, nad ktorými sa 
inteligentný človek nebude pohoršovať, lebo vie, čo tým chcel 
básnik povedať...

– o –

Tým by sme mohli túto kapitolu ukončiť. Ale ešte niekoľko 
poznámok. 

Všimni si, že po každom diele, ktoré Boh vytvoril, sa hovorí: 
„A Boh videl, že je to dobré.“ A na konci videl, že všetko, čo uči-
nil, bolo dokonca „veľmi dobré“!

Čo sa tým chce povedať?

Aspoň dve veci. V  prvom rade to, že čo je od  Boha, je na-
ozaj dobré. To značí, že zlo musí mať inde svoj pôvod, ako nám 
to ukáže 2. a 3. kapitola Knihy Genezis. Po druhé, že človek je 
čosi viac ako ostatná príroda, je korunou tvorstva. Preto mu Boh 
ukladá výslovnú povinnosť vládnuť nad ňou a podmaňovať si ju. 
Čím ju človek prevyšuje, ukáže Mojžiš v ďalšom rozprávaní, kde 
podrobne opíše stvorenie prvých ľudí. 

A ešte dačo!

Povedali sme, že zo Svätého písma sa nebudeme učiť prírod-
né vedy, ale predsa mi nedá, aby som neupozornil, že zárodky 
prvej vývojovej teórie sú tu pekne naznačené: prahmota – rast-
linstvo – vodné živočíchy – vtáctvo – suchozemská zver – človek. 
Nič nám to nepripomína z biológie? 

A čo tie zaujímavé rozkazy: „Zem, vyžeň trávu, rastliny...! 
Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov...!“
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Nedalo by sa to pochopiť aj ako naznačenie vzniku živého 
z neživého pôsobením Boha, ako sme o tom podrobnejšie hovo-
rili v kapitolách o vývojovej teórii?

A či to „svetlo“ prvého dňa nemožno chápať ako fotóny žia-
renia, ktoré by mohlo byť podstatou celého hmotného sveta, tak 
ako sa to spomína v atómovej a kvantovej fyzike?

Mojžiš iste ani neslýchal o atomistike ani o vývojových teó-
riách. Lenže Bohu boli známe už aj vtedy. A  nezabúdajme, že 
zjavenie bolo dané nielen židovskému národu, ale ľuďom všet-
kých dôb, teda i nám, i ľuďom po nás na ďalšie tisíce rokov. Čím 
viac sa rozvíja vedecké poznávanie vesmíru, tým hlbšie môžeme 
vniknúť do posvätných textov Svätého písma a tým dôkladnejšie 
ho vysvetľovať.

Konečné slovo o tom, ako vznikol vesmír a ako sa vyvíjal, má 
a musí dať človeku veda. To nie je úloha náboženstva. Boh nám 
dal rozum, teda aj vedu. To, na čo človek sám môže prísť rozu-
mom a nepotrebuje to bezpodmienečne vedieť k spáse, Boh zja-
vovať nebude. On totiž, ako sme to už viackrát spomenuli, zby-
točnosti nerobí... Príkazom, aby sme si podmanili zem a panova-
li nad ňou, nás priamo poveril utvárať si vedecký názor na svet.

Veriaci človek bude hľadať v  Svätom písme predovšetkým 
náboženské poučenie, pravdy, ktoré má veriť, a mravné zásady, 
podľa ktorých má žiť. A tie Mojžiš podal pravdivo...

– o –
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III. POCHÁDZAME VŠETCI OD ADAMA?

V tom čase, keď Pán, Boh, urobil zem a  nebo, nebolo ešte 
na zemi nijaké poľné krovie a nepučala ešte ani poľná tráva, 
lebo Pán, Boh, nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý 
by obrábal zem a privádzal na zem vodu (kanálov) a zavlažo-
val celý povrch zeme. Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme 
človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal člo-
vek živou bytosťou.

Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam 
umiestnil človeka, ktorého utvoril. 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 po-
znania dobra a  zla. Z  Edenu vytekala rieka, ktorá mala za-
vlažovať raj, a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno 
prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilah, kde 
sa vyskytuje zlato, a zlato tej zeme je rýdze. Tam sa nacho-
dí aj bdélium a kameň ónyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá 
obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel (Tigris). Tá tečie 
naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Perát (Eufrat).

I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho 
obrábal a strážil. A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých 
stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však 
nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samé-
mu. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Keď Pán, 
Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtác-
tvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo 
ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom 
všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. 
Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, 
dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jed-
no rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral 
Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.
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Vtedy Adam povedal: 

„Toto je teraz kosť z mojich kostí 
a mäso z môjho mäsa; 
preto sa bude volať mužena, 
lebo je vzatá z muža.“ 
Preto muž opustí svojho otca 
i svoju matku 
a prilipne k svojej manželke, 
a budú jedným telom. 

A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden 
pred druhým. (Gn 2, 4b – 25)

– o –

Už vidím, ako sa pri čítaní tohto textu usmievaš. Zdá sa, že 
rozprávka sa stupňuje. Bude zaujímavé nájsť jej zmysel. Len tr-
pezlivosť, nájdeme odpoveď aj na tvoje námietky.

Myslím, že sa nemýlim, ak predpokladám, že pri čítaní tex-
tu sa ti pred očami vynára podoba hrnčiara, ktorý miesi hlinu, 
do vytvoreného blata vtláča formu ľudského tela, nakoniec fúk-
ne do jeho nozdier, a tým ho oživí.

Však?!

Ešte zábavnejšie je to pri stvorení ženy. Dôvod, pre ktorý ju 
Boh tvorí, sa ti iste páči. Hlboko odhaľuje vnútornú potrebu člo-
veka po spoločníkovi, životnom druhovi, ktorý by mu spestril ži-
vot... V celej hĺbke to pochopíš, až sám pocítiš, čo je to samota...

Horšie je to s opisom vytvorenia ženy z Adamovho rebra. To 
bude iste prisilné na tvoje nervy! Či nie?

Veľmi pekné a  rozumu vyhovujúce je aj ďalšie rozprávanie 
o príkaze plodenia, množenia a vlády nad zemou a celou príro-
dou. Ani slová o jednom tele a jednej duši, naznačujúce jednotu 
a nerozlučiteľnosť manželského zväzku, nám nerobia problém.

Väčšiu ťažkosť môže robiť tvrdenie, že všetci ľudia pochádza-
jú po telesnej stránke z jedného manželského páru. V biológii si 
sa možno učil, že ľudia nevznikli na jednom mieste a v tom istom 
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čase, ale na viacerých miestach zeme, kde na to boli súce pod-
mienky. A teda je tu zdanlivo nový spor medzi vedou a Svätým 
písmom!

V tejto kapitole sa pokúsime stručne odpovedať na tri otázky, 
ktoré si istotne kladieš po prečítaní textu:

1. Ako vznikol prvý človek, Adam?

2. Ako vznikla prvá žena, Eva?

3. Či naozaj sú všetci ľudia ich potomkami?

– o –

Odpovedať budeme po poriadku.

Ak si pozorne prečítaš text o stvorení Adama, zistíš, že sa tam 
hovorí, že Boh utvoril jeho telo z „hliny zeme“ a do jeho nozdier 
„vdýchol“ dych života.

Tu pri výklade treba dať pozor na význam slov a na ľudové 
predstavy o duši človeka.

Hlina zeme sa môže na tomto mieste rozumieť vo všeobec-
nom význame ako hmota. Aká to bola hmota, či neživá, alebo 
telo nejakého živočícha, napríklad opice, to sa tu nehovorí. Text 
teda pripúšťa možnosť telesného pôvodu človeka zo  zvieraťa. 
Boha si teda nemožno predstavovať ako hrnčiara, ktorý robí telo 
z  blata. Nezabúdajme, že Boh tvorí nie rukami, ale vôľou. On 
„povedal a stalo sa“!

Čo však slová o vdýchnutí dychu života do Adamových noz-
dier? 

Jednoducho takto: Keď človek zomrie, podľa ľudových pred-
stáv pri vydýchnutí z neho vychádza duša. Ak teda vydýchnu-
tím pri smrti duša z tela odchádza, potom „vdýchnutím“ sa asi 
do tela musela dostať...

Boh určite nedýcha ani nedýchal, keď tvoril človeka, nemá 
pľúca. Tu sa ľudovo hovorí, že bezprostrednou príčinou vzniku 
duše je Boh, ktorý ju stvoril a oživil ňou hmotné telo.
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Ponaučenie, ktoré nám plynie z textu, môžeme zhrnúť takto: 
Boh stvoril prvého človeka tak, že telo tvorí z čohosi, čo už pred-
tým stvoril, a oživuje ho nesmrteľnou dušou. Spojením týchto 
dvoch podstát, tela a  duše, vzniká hmotno-duchovná bytosť – 
človek. Ten práve svojou dušou prevyšuje hmotnú prírodu a stá-
va sa tak nad ňou vládcom. Samotné meno Adam označuje lát-
ku, z  ktorej telo pochádza („Pán utvoril z  hliny zeme človeka“ 
– po hebrejsky „Ha adám“).

– o –

Druhý problém je vznik ženy z Adamovho rebra.

V prvom rade tu netreba hovoriť doslovne o rebre, ale o časti 
tela. Vidno to aj zo slov Adama, keď sa preberá zo spánku a ho-
vorí: „Toto je kosť z mojich kostí.“ Rebro sa tu už nespomína. 

Čo si o veci myslieť? Brať text doslovne? 

Rozumom sa nijako nedá vyvrátiť tvrdenie, že by Boh, ktorý 
je všemohúci, a teda schopný tvoriť aj z ničoho, nemohol takto 
vytvoriť telo prvej ženy. Najmä ak uvážime, že sa tým zdôrazní jej 
rovnocennosť s mužom. Je to jeden z možných výkladov textu.

– o –

Pokúsime sa však aj o iný výklad tejto časti, ktorý azda skôr 
uspokojí náš rozum ako predchádzajúci. Cirkev ho nezavrhuje, 
pripúšťa ho, a preto ho môžeme spolu prebrať.

Spomínali sme už viackrát, že pri  čítaní Svätého písma je 
dôležité poznať úmysel, ktorý mal pri písaní autor. Spomenuli 
sme, že Mojžiš okrem iných právd chcel dať odpoveď aj na otáz-
ku postavenia ženy v  spoločnosti a  v rodine. Spomenuli sme, 
že na jednej strane bola žena zbožstvovaná, na druhej strane ju 
zaraďovali medzi bytosti, ktoré neboli považované za ľudí. Moj-
žiš preto vyslovuje správny náhľad na ňu: žena nie je ani viac, 
ani menej ako muž, je práve tak človekom ako on, má tú istú 
ľudskú prirodzenosť ako muž. Práve preto hovorí o  telesnom 
pôvode ženy z  muža, aby túto rovnocennosť zdôraznil. Toto 
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rozprávanie je prvou proklamáciou rovnoprávnosti žien. Teda 
rozprávanie o stvorení ženy možno chápať obrazne.

No Mojžiš neostáva iba pri vyhlásení rovnoprávnosti. Chce 
upozorniť a  zároveň ukazuje, aké je správne postavenie ženy 
v rodine a v spoločenskom živote.

Keď Mojžiš hovorí o pôvode ženy z muža, chce tým zároveň 
vysvetliť psychiku ženy, ktorá je celou svojou bytosťou viazaná 
na muža, ktorého miluje a ktorému chce s láskou, oddane ako 
milovaná manželka slúžiť. Nie ako otrokyňa, ale ako milovaná 
manželka.

Bojím sa, že ma azda niektoré z vás, mladých dievčat, nepo-
chopia správne a budú protestovať proti tejto teórii o psychike 
ženy. No časom sa samy o tom presvedčia, až vnútorne dozrejú.

Boh tvorí prvých ľudí ako manželov a spôsob, akým to Mojžiš 
opisuje, krásne ukazuje na postavenie muža a ženy v rodine. Dô-
vod, pre ktorý Boh stvoril Evu, je ten, aby človek nebol osamelý, 
ale aby mal pomocníčku, čo mu bude podobná, rovnoprávna. 
Isteže, tú pomoc treba vidieť aj v  zachovaní a  rozmnožovaní 
ľudského pokolenia na zemi. Boh stvoril ženu z čiastky Adama, 
ktorá je pri srdci! To všetko sa odohrávalo v tajomnom spánku, 
pri ktorom Adam poznal, čo Boh zamýšľa stvorením ženy. A po-
chopil aj dôverné spojenie manželského zväzku medzi mužom 
a ženou. Rebro, po hebrejsky „sélá“, v Svätom písme značí bok, 
stranu. Preto cirkevní otcovia vysvetľovali stvorenie ženy z muža 
takto:

Boh stvoril ženu z  muža, aby sa naznačila jednota ľudské-
ho pokolenia, aby bolo zjavné, že muž je počiatkom a zdrojom 
pre celé ľudstvo, aby sa zvýraznilo, akým úzkym zväzkom sú spo-
jení muž a žena v manželstve, aby sa naznačila autorita, ktorú 
má mať muž v rodine. Muž ako prvý je hlavou rodiny, žena má 
byť jej srdcom. Preto ju Boh nestvoril ani z hlavy, ani z nôh, ale 
z časti pod hlavou, pri srdci...

– o –
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Tretí problém, ktorý máme riešiť, sa týka pôvodu ľudstva. 
Pochádzame od jedných rodičov alebo z viacerých manželských 
párov?

Prv než si rozumom zdôvodníme učenie o jednotnom pôvode 
ľudského pokolenia, tak ako ho podáva Kniha Genezis, chcem 
povedať jednu poznámku.

Uvedomme si dobre, že vývojové teórie o  vzniku človeka 
sú stále len vedeckými hypotézami, domnienkami, ktoré nie 
sú potvrdené presnými vedeckými dôkazmi. Tvrdenie o pôvode 
človeka zo zvierat je tvrdenie bez presného dôkazu. Celý pojem 
ľudoopice, ako to môžete čítať v učebniciach biológie, vlastne 
ukazuje, že ide o človeka, i keď veľmi nedokonalého. Veď si sám 
zakladal oheň na úpravu potravy, na ochranu proti zime i pred 
dravou zverou. Vyrábal si aj kamenné nástroje, dokonca aj ko-
lektívne. Živil sa zbieraním rastlín, neskoršie lovom. Nuž nech 
mi nikto netvrdí, že takýto „opočlovek“ nemá rozum! Tvrdenie, 
že ľudia vznikali na rôznych miestach na zemi, sa opiera o nálezy 
týchto ľudoopíc na rôznych kontinentoch. Ale to ešte nie je dô-
vod tvrdiť, že by ľudia vznikali na rôznych kontinentoch. Prečo 
by sa nemohli premiestňovať z jedného miesta na viaceré?

To sú poznámky, pred ktorými si nezatvárajme oči, keď ide-
me riešiť tento problém. V dnešnej, ateizmom presýtenej dobe 
upadli daktorí naši „vedci“ do  veľkej povrchnosti pri  skúmaní 
pôvodu a vzniku života a človeka. Veľmi ľahkovážne a demago-
gicky podávajú vám, mladým, často neopodstatnené hypotézy 
ako vedecké poznatky, zneužívajúc vašu ochotu veriť ľuďom 
so  zvučnými titulmi, ale často s  prázdnymi hlavami, prípadne 
naplnenými len jednostrannými, povrchnými vedomosťami...

Nie som skeptik, ale ako prírodovedec žiadam presné dôka-
zy. V opačnom prípade, ak ich ešte niet, treba úprimne povedať, 
že ide len o domnienku, že by to tak mohlo byť. Ak veda doká-
že pravdivosť tvrdenia o  telesnom pôvode človeka zo zvieraťa, 
o vzniku živého z neživého, o tom, že nepochádzame z  jedné-
ho manželského páru, potom to takisto spokojne prijmem, lebo 
viem, že ani tieto prírodovedecké pravdy nie sú v rozpore s tým, 
čo hovorí Sväté písmo. Len treba vždy správne pochopiť, čo nám 
chcel autor povedať.
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Nateraz nemáme presvedčivé dôkazy, ktoré by vyvracali roz-
právanie Knihy Genezis o jednotnom pôvode ľudstva z jedného 
manželského páru. Toto tvrdenie vieme podoprieť aj rozumový-
mi dôkazmi, opierajúcimi sa o skúsenosťami získané poznatky 
vied:

1. Ľudia všetkých plemien majú rovnakú telesnú sústavu, 
rovnaký počet kostí, svalov, rovnaké dýchacie a zažívacie ústro-
je, rovnaký počet zubov, rovnaký mozog, telesnú teplotu, pulz, 
rovnaké hlavné telesné a  duševné vlastnosti, rovnaké náklon-
nosti a vášne. Môžu medzi sebou uzatvárať manželstvo, plodiac 
v takomto manželstve trvale plodných miešancov...

2. Ukazuje sa tiež, že rôzne krvné skupiny, ktoré poznáme 
v súčasnej dobe, majú tiež pôvod v jednej, základnej, pôvodnej 
krvnej skupine.

3. Zákonitosti myslenia, základné logické princípy, naprí-
klad princíp protirečenia, princíp príčinnosti... sú vrodené všet-
kým ľuďom. To by nemuselo byť, keby nemali spoločný pôvod 
a vznikali by na rôznych miestach a z rôznych živočíchov.

– o –
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IV. AKÍ BOLI PRVÍ ĽUDIA?

Celkom prirodzene sa nám na jazyk tlačí ďalšia otázka, a to: 
Akí vlastne boli prví ľudia, ktorých Boh stvoril?

Akoby napriek, aj tu nám čosi iné hovorí prírodná veda a iné 
náboženstvo. A  teda je tu ďalší dôvod zavrhovať Sväté písmo, 
ktoré hovorí, že keď Boh dokončil všetky svoje diela, „videl, že 
je to veľmi dobré“.

S prírodou, či už živou alebo neživou, by nám nerobilo prob-
lém uznať, že je to „dobré“. Naozaj, keď si prírodu pozorne vší-
mame, musíme uznať, že je to majstrovsky usporiadané dielo, 
kde to „klape“ podľa zákonov, ktorými je príroda ovládaná.

Žiaľ, nedá sa to vždy povedať o človeku a ľuďoch vôbec! A to 
ani nie natoľko po telesnej stránke, ako práve po stránke dušev-
nej nemôžem povedať, že by bol človek „veľmi dobrý“! 

Možno budem veľmi smelý, ale poviem otvorene, že nepo-
znám človeka, ktorý by bol „normálny“! 

A predsa, Sväté písmo hovorí, že prví ľudia boli dokonalé by-
tosti v rámci svojho druhu.

Tvrdenie o nenormálnosti dnešných ľudí platí tým viac, čím 
viac ideme naspäť do  dejín ľudstva, ako nám to potvrdzuje aj 
paleontológia, ktorá na základe vykopávok dokazuje, že prvotní 
ľudia boli veľmi primitívni, len málo sa navonok líšili od zvierat.

Je tu teda spor? 

Vôbec nie!

Boh skutočne stvoril prvých ľudí ako dokonalé bytosti svojho 
druhu, ako si to ukážeme. Ale títo ľudia v tomto stave nezotrvali, 
a tak sa aj oni a skrze nich sme sa aj my dostali do stavu akejsi 
„abnormality“, primitívnosti, z ktorej sa len pomaly a postupne 
vymaňujeme pomocou našich rozumových a  vôľových schop-
ností, a hlavne s Božou pomocou.
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Že prví ľudia, ktorých Boh vytvoril, boli dokonalé bytos-
ti oplývajúce darmi, ktorými nás vysoko prevyšovali, a  že boli 
blaženými bytosťami, vyplýva priamo z opisu Knihy Genezis, ale 
môžeme to zdôvodniť aj rozumom.

Boh je bytosť absolútne dokonalá. Ak tvorí dajakú vec, tá vec 
musí byť dokonalá v rámci svojho druhu. Len nedokonalá bytosť 
tvorí nedokonalé veci.

Preto aj prví ľudia ako bytosti hmotno-duchovné museli mať 
vo svojom druhu dokonalé telo i dušu.

– o –

K dokonalosti tela patrí jeho telesná neporušiteľnosť, to zna-
čí, že prví ľudia nepoznali bolesť, utrpenie, ani nemali zomrieť. 
Tieto javy, jestvujúce u terajších ľudí, sú pre človeka čímsi nepri-
rodzeným. Sú to nedokonalosti, abnormality. Sami dobre vieme, 
ako sa všetci snažíme uniknúť utrpeniu, smrti, a predsa im nikto 
z nás neunikne.

K dokonalosti ducha patrí dokonalý rozum, t. j. jasné, pres-
né a  isté poznávanie právd, poznávanie bez námah a možnos-
ti omylu; ako aj dokonalá vôľa, t. j. ustavičná snaha po dobre, 
bez náklonnosti ku konaniu zla, ktorú tak trpko v sebe pociťuje-
me všetci, keď si máme voliť medzi príjemným zlom a nepríjem-
ným dobrom.

V dokonalom človeku musí byť aj dokonalá harmónia medzi 
požiadavkami rozumu a vôle. Čokoľvek rozum poznáva ako dob-
ré a správne, vôľa sa pre to rozhoduje, a nikdy nie inak, hoci je 
dokonale slobodná v rozhodovaní a mohla by si voliť aj zlo.

V ľudskom tele sa nachádzajú aj pudy, či už pohlavný, alebo pud 
sebazáchovy. Ak má byť človek dokonalý, potom pudový život ako 
nižšia forma života, ktorú majú aj zvieratá, musí byť podriadený ro-
zumu. Teda v dokonalom človeku nemôže byť spor medzi požiadav-
kami tela a ducha, ktorý v sebe tak veľmi pociťujeme.

Pretože Boh stvoril človeka ako najdokonalejšieho tvora 
z prírody, rozum mi hovorí, že to, čo je nižšie, má byť podriadené 
vyššiemu. Preto aj hmotná príroda človeku slúžila, nevzpierala 
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sa jeho nadvláde a  podmaňovaniu. Práca ho neunavovala, ale 
spôsobovala mu radosť.

Takýto mal byť človek, ktorého nazývame dokonalým. Je 
jasné, že človek žijúci v takomto stave prežíval naozaj stav bla-
ženosti, rajský stav. Bol to človek ideálny, akého dnes na svete 
nenájdete.

Takýto istý obraz o  prvých ľuďoch nám predkladá aj text 
druhej kapitoly Knihy Genezis. Ukážeme si to na inom mieste, 
kde budeme opisovať, čo všetko stratili prví ľudia po najväčšej 
tragédii v dejinách ľudstva, ktorú opisuje Sväté písmo v  tretej 
kapitole Knihy Genezis.

– o –

Možno nebudeš chcieť uznať tieto závery vyplývajúce z dôka-
zov, že bytosti, ktoré Boh stvoril, boli dokonalé vo svojom druhu.

Pokúsim sa ti to zdôvodniť inak.

Povedali sme, že všetci terajší ľudia sú „nenormálni“! Pokú-
sim sa ti na tieto „abnormality“ poukázať a potom ti nebude ťaž-
ké utvoriť si obraz „normálneho človeka“. Bude to človek zbave-
ný týchto nenormálností. 

V čom vidím abnormality u všetkých ľudí?

Ide o nenormálnosti tela, duše, ich vzájomného vzťahu a vzťa-
hu človeka k prírode.

Ani jeden človek nie je dokonale zdravý po celý život. Skôr či 
neskôr ho postihne nejaká choroba, utrpenie telesné alebo du-
ševné, ktorému sa tak bránime. Ani smrť nás neobíde, hoci by 
sme tak radi žili, ba i živorili. Niekedy si síce žiadame smrť, ale 
len dovtedy, kým neprichádza, alebo ak máme silnú vieru v exis-
tenciu posmrtného života. Keď príde choroba, podnikáme všet-
ko, aby sme si predĺžili život čo len o „lakeť“!

Slovom, desíme sa utrpenia, a nikdy mu neunikneme. Chce-
me žiť, a  musíme umrieť! To sa mi zdá nenormálne vzhľadom 
na naše prirodzené túžby...

– o –
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Ďalej si všimnime rozum človeka. Hľadá pravdu, túži po nej, 
dokonca nie po hocijakej, ale po pravde absolútnej. A predsa, 
ako ťažko poznávame, ako ľahko sa mýlime, ako málo je toho, 
čo s  istotou vieme, a my by sme tak radi vedeli všetko... Je to 
normálne?

Aj vôľa človeka – chce vždy len dobro, túži po  ňom a  jeho 
dosiahnutie ju robí blaženou. Jej prirodzená túžba po dobre je 
taká silná, že túži po dobre absolútnom. A predsa, ako málo je 
toho dobra, čo sa jej dostane, ako veľmi nás láka zlo, ako často 
konáme ináč, ako nám radí rozum, ako radi vyhovieme vášni, 
i  keď vo  svojom vnútri cítime, že nekonáme dobre. Odkiaľ je 
táto abnormalita náklonnosti našej vôle ku zlu...?

– o –

A ešte jedna abnormalita. 

Človek: kráľ a pán prírody. Najdokonalejší z nej, lebo ju pre-
vyšuje svojím rozumom. Všetko by malo byť podriadené jeho 
nadvláde... a  predsa, ako krvopotne a  ťažko, „v pote tváre“ si 
musí prírodu podmaňovať. Koľkí ľudia prídu o život pri odha-
ľovaní tajomstiev makro- alebo mikrokozmu. Príroda sa chová 
macošsky k človeku, hoci človek je jej „pánom“!

Je to normálne...? 

– o –

Takýchto nás Boh nemohol stvoriť. To by bolo v  rozpore 
s jeho nekonečnou láskou, ktorá nás stvorila na to, aby nás uro-
bila nekonečne blaženými, ako sme si to dokazovali v  knižke 
VERIŤ ČI NEVERIŤ? v kapitolke o zmysle života.

My ľudia sme si už zvykli na  tieto nenormálnosti a  náš sú-
časný stav, i keď je vlastne nenormálny, nazývame prirodzeným. 
Dobre! Ostaňme pri názve. To teda, čo máme všetci a čo nám 
zároveň stačí na to, aby sme boli ľudia, budeme nazývať priro-
dzenými Božími darmi.

To, čo mali prví ľudia navyše, čo ich v porovnaní s nami robilo 
dokonalými ľuďmi, budeme nazývať darmi mimoprirodzenými. 
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Je to telesná neporušiteľnosť (nemali trpieť a zomrieť), dokonalý 
rozum, umožňujúci jasné poznávanie bez námahy a omylov, do-
konalá vôľa, nepoznajúca náklonnosť ku zlu, podriadenosť tela 
a hmotnej prírody vôli človeka.

Toto spresnenie pojmov bude veľmi dôležité, ako to uvidíš 
v kapitole, kde budeme hovoriť o tom, ako sme sa stali „nenor-
málnymi“, alebo ako hovorí Písmo: O páde prvých ľudí.

– o –

Neboli by sme úplní pri opisovaní stavu prvých ľudí, keby sme 
nepovedali pár slov ešte o jednom dare, ktorý svojou hodnotou 
prevyšoval všetky prirodzené i mimoprirodzené dary. Bol to dar, 
ktorým Boh pozdvihol človeka z prirodzeného stavu, v akom ho 
stvoril, až na svoju božskú úroveň. Tento dar v náboženstve na-
zývame nadprirodzeným darom milosti posväcujúcej.

Čo je milosť posväcujúca?

Je to najdôležitejšia vec a pojem v celom kresťanskom nábo-
ženstve. 

Milosť je vo  všeobecnosti dar daný zdarma. Ak napríklad 
prezident oslobodí odsúdeného na smrť, a  tento rozsudok bol 
spravodlivý, vtedy mu udeľuje milosť. Alebo ak ti profesor dá za-
slúženú „guľu“ a potom ti ju odpustí, prejavil ti milosť...

Aj milosť posväcujúca je dar daný zdarma. Je to však dar, 
ktorý prevyšuje všetky iné dary, lebo milosťou posväcujúcou 
nás Boh prijíma za  svoje nadprirodzené deti. A  pretože dieťa 
má prirodzenosť rodiča, tak nás robí účastnými na svojej bož-
skej prirodzenosti, čiže nás zbožstvuje, robí nás svätými. Ak nás 
prijal za deti, tak aj za dedičov všetkého toho, čo má, a týmto de-
dičstvom je jeho nekonečná blaženosť. Ak teda mám milosť po-
sväcujúcu, som s Bohom spojený a raz budem dokonale účastný 
na jeho nekonečnej blaženosti.

Keby sme to chceli troška prirovnať, dalo by sa to takto: Pred-
stavme si, že kráľ prijme za svoje dieťa dajakého žobráka. Touto 
adopciou sa zo žobráka stáva princ s právom na dedičstvo trónu. 
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Kráľ ho z biednej, nízkej úrovne pozdvihol až na svoju kráľovskú 
hodnosť.

Čosi podobné urobil Boh tým, že nás prijal za svoje deti. Uro-
bil nás účastnými na svojej prirodzenosti, povýšil nás až na svo-
ju božskú úroveň, zbožstvil nás, alebo ako hovoríme, urobil nás 
svätými a schopnými prijať dedičstvo jeho nekonečnej blaženos-
ti v nebi.

Chápeš, prečo je milosť posväcujúca takým veľkým darom? 
Bez vlastnenia tejto milosti sa nikto do neba nedostane!

A to prečo?

Lebo prirodzenými rozumovými schopnosťami by sme ne-
mohli Boha dokonale poznávať, a teda ani nekonečne milovať. 
Na  to, aby sme mohli byť nekonečne blažení, musíme poznať 
absolútnu pravdu a vôľa musí vlastniť nekonečné dobro, ktoré 
by mohla nekonečne milovať, a  to by ju aj nekonečne blažilo. 
Toto sme si zdôvodnili v knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ?, keď sme 
hovorili o nebi.

Aby sme teda mohli Boha dokonale poznávať ako nekoneč-
nú pravdu a dobro, a tak ho aj nekonečne milovať, potrebujeme 
na to zvláštnu, nadprirodzenú schopnosť, a tou je „svetlo slávy“. 
Len v tomto svetle sa Boh stáva pre človeka dokonale spoznateľ-
ným. Toto svetlo slávy získame v okamihu smrti, ak sme zomreli 
v stave milosti posväcujúcej, čiže ako milované Božie deti, v Bo-
žej obľube. Milosť posväcujúca nás naozaj zbožstvuje, lebo keď 
nám umožňuje Boha dokonale poznávať a nekonečne milovať, 
v istom zmysle nás robí rovnými samému Bohu!

A to bol ten najväčší dar, ktorého sa dostalo prvým rodičom 
od Boha. 

Milosť posväcujúca bola najväčším darom, ktorým Boh obo-
hatil prvých ľudí a chcel obohatiť aj ich potomkov. Ona jediná 
dávala a dáva aj dnes hodnotu našim činom. Myslím nadpriro-
dzenú hodnotu. Aj nepatrný čin, ktorý vykonáme v stave milosti, 
má pred Bohom nesmiernu cenu, lebo je prejavom lásky milova-
ného dieťaťa Otcovi. Spôsobuje, že sme v Božej priazni, obľube. 
Ak stratíme túto milosť, prestávame byť Božími deťmi, staviame 
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sa proti Otcovej láske, opovrhujeme ňou, a  preto sú aj všetky 
naše činy pred ním bezcenné.

Nie je to ťažké pochopiť. Hodnotu činom aj v medziľudských 
vzťahoch dáva láska. Najnepatrnejšia pozornosť milého voči mi-
lej môže byť znakom veľkej lásky. Stačí malá pozornosť: kvietok, 
obrázok, cukrík, pohľad... to všetko má od  milovaného veľkú 
cenu. Keby nám ten istý čin vykonal človek, ktorý nás urazil, 
vzbudil by v nás ešte väčší odpor, nenávisť...

Láska dáva cenu našim činom, i  tým najmenším. Pre  otca 
alebo matku, ktorí nežne milujú svoje dieťa, aj nepatrný úsmev, 
pohyb, gesto, ktorým sa k nim dieťa obracia alebo ktoré pred ich 
milujúcim pohľadom koná, má nesmiernu cenu, spôsobuje im 
radosť a potešenie...

Naše skutky, akokoľvek ľudsky veľké a závažné, ak sú vykona-
né bez milosti posväcujúcej, tvoria rad núl, nemajú pred Bohom 
žiadnu hodnotu. Stačí, ak tie isté činy konáme v stave milosti, 
nadobudnú nesmiernu cenu... asi takú, ako keď pred rad núl 
dáme „jednotku“.

Uvedomili sme si už niekedy veľkosť tohto daru, ktorý sme 
získali pri krste a ktorý sme stratili prvým vedomým a dobrovoľ-
ným prestúpením Božieho zákona vo vážnej veci?!

Ak nemáme milosť, ak sme ju stratili, sme najúbohejšie by-
tosti na  svete. Bez  nej nemôžeme nasýtiť náš hlad po  pravde 
a smäd po nekonečnej láske, po nebi, ktorý v nás vznikol, keď 
sme sa po prvý raz stali Božími deťmi.

Myslím, že keby sme na toto mysleli, určite by sme celé me-
siace a  roky nemohli žiť spokojne bez  milosti posväcujúcej, 
bez blaživého vedomia, že sme Božie deti... Snažili by sme sa sl-
zami pravej ľútosti a v dobrej spovedi čím prv získať Božie detin-
stvo a nádej na blažený večný život...

– o –

Ak by sme chceli zhrnúť to, čo sme doteraz povedali o stave 
prvých ľudí, mohli by sme to povedať takto: okrem prirodzených 
darov, t. j. tela, rozumu, vôle, citového života, vášní a  pudov, 
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dostali dary mimoprirodzené a  nadprirodzený dar milosti po-
sväcujúcej.

Pozorné čítanie opisu prvých ľudí v Svätom písme nás musí 
priviesť k tomuto obrazu o stave prvých ľudí. Žili naozaj v dô-
vernej jednote s Bohom ako jeho milované deti. Už tu na zemi 
prežívali prirodzenú blaženosť a  radostne očakávali blaženosť 
nekonečnú, pre ktorú ich Boh stvoril.

– o –
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V.  ČI JE ČLOVEK NAJDOKONALEJŠIE 
STVORENIE V STVORENOM SVETE?

Posledný problém o dokonalosti prvých ľudí nás celkom pri-
rodzene privádza k otázke: Je človek najdokonalejšie Božie stvo-
renie? Nejestvujú azda aj dokonalejšie stvorenia ako človek?

Kresťanské náboženstvo nám dáva odpoveď aj na túto otáz-
ku. Odpoveď je kladná. Jestvujú oveľa dokonalejšie bytosti, stvo-
rené ešte skôr ako človek a hmotný svet, bytosti čisto duchovné, 
obdarené dokonalým rozumom a  vôľou. Budeme ich nazývať 
anjelmi. Voláme ich aj dobrými duchmi, aby sme ich tak odlíšili 
od zlých duchov, čiže diablov.

Odkiaľ to vieme?

Rozumom nie je možné dokázať ich existenciu, tak ako sme 
dokazovali existenciu Boha, prvej nezapríčinenej príčiny, v kniž-
ke VERIŤ ČI NEVERIŤ? Rozum môže nanajvýš prísť na  to, že 
nie je v  rozpore so  zdravou logikou pripustiť jestvovanie čisto 
duchovných bytostí. O ich jestvovaní sa možno presvedčiť skú-
senosťou tak, že človek príde do priameho styku s nimi alebo po-
zoruje také účinky v prírode a u ľudí, ktoré nemožno privlastniť 
ani Bohu, ani človeku.

Iná, bezpečná cesta poznania týchto bytostí je cesta Božieho 
zjavenia, zapísaného v Svätom písme. To nám o  ich jestvovaní 
hovorí toľko ráz a tak presvedčivo, že pre toho, kto uznáva auto-
ritu Svätého písma, je ich existencia nepochybná.

Prv než sa pokúsime ukázať, že je v súlade so zdravým rozu-
mom pripustiť existenciu duchov, najprv si stručne vysvetlíme, 
čo vlastne treba rozumieť pod slovom anjel – dobrý duch, ale-
bo diabol – zlý duch. Pri výklade sa budeme opierať o Kristovo 
učenie, teda o Nový zákon, ale i v Starom zákone sa o nich veľa 
hovorí.

– o –
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Už prvá veta v Starom zákone: „Na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem“ spomína existenciu sveta duchov (nebo). Mojžiš však opi-
suje iba stvorenie hmotného a hmotno-duchovného sveta.

Teda ešte pred stvorením čohokoľvek hmotného stvoril Boh 
čisto duchovné bytosti – anjelov, ktorých obdaril úžasnou inte-
ligenciou a  dokonalou slobodnou vôľou. Už tým, že boli čisto 
duchovnými bytosťami, museli byť úžasne krásne a  dokonalé. 
Neporovnateľne dokonalejšie ako človek, ktorý je aj hmotnou 
bytosťou. Tieto bytosti boli aj prvým produktom nekonečnej 
Božej lásky, ktorá chcela svoju lásku rozdávať aj iným. Aj ich 
Boh stvoril, aby ich urobil nekonečne blaženými, ak sa slobodne 
a dobrovoľne rozhodnú ho milovať, a to poslušnosťou.

Prečo poslušnosťou?

Lebo vlastnosťou lásky je dávať sa milovanému. Čím dokona-
lejšia je láska, tým aj dávanie sa je dokonalejšie. Najdokonalejšie 
dávanie sa je však vtedy, ak dávame to, čo je nám najcennejšie. 
Najcennejším darom je slobodná vôľa. Dať niekomu slobodnú 
vôľu značí podriadiť svoju vôľu vôli toho, komu sa dávame. A to 
je poslušnosť.

Tieto krásne duchovné bytosti okrem rozumnosti a slobod-
nej vôle vynikali aj úžasnou pohyblivosťou, lebo boli nehmotné, 
teda nepodrobené zákonu gravitácie. V  ľubovoľnom okamihu 
mohli byť na hociktorom mieste.

Tieto ich zraku neprístupné vlastnosti viedli umelcov k tomu, 
aby ich začali maľovať tak, ako sme si ich zvykli predstavovať. 
Keď že išlo o osobné bytosti, maľovali ich ako ľudí veľmi krásnych 
(zvyčajne ako ženy alebo deti), s  krídlami, znázorňujúcimi ich 
nehmotnosť a pohyblivosť. (Dnes by sa mali maľovať s  raketo-
vými motormi, aby sme znázornili ich rýchlosť!) Dúfam, že nie 
je potrebné poznamenať, že žiadny anjel nevyzerá tak, ako ho 
maľujeme. Ide len o pomoc našej fantázii.

Boh stvoril veľké množstvo týchto bytostí. Tak nám o tom ho-
vorí Sväté písmo. Netreba podotýkať, že to boli všetko iba „dob-
ré“ bytosti.

Pretože ich Boh stvoril ako slobodné bytosti, musel im dať 
možnosť, aby túto slobodu rozhodovania a  voľby uplatnili. 
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Nekonečnú blaženosť, pre ktorú ich stvoril, im preto dáva ako 
odmenu za  ich dobrovoľné rozhodnutie pre  poslušnosť voči 
nemu, čiže ako odmenu za ich lásku.

Boh ich podľa Svätého písma podrobuje skúške. Nevieme, 
v čom spočívala, ale vieme, že išlo o skúšanie ich poslušnosti. 
Výsledok tejto skúšky bol pre značnú časť anjelov katastrofálny. 
Títo na čele s najkrajším anjelom Luciferom (lux = svetlo, ferro 
= nosím), t. j. nositeľom svetla, jasu, krásy, sa postavili do odboj-
ného postavenia voči Bohu. Na nebi odznelo prvé „Non serviam!“ 
– Nebudem slúžiť! Vo  svojej pýche na  svoje dokonalosti sa im 
zdalo nedôstojné, aby niekomu slúžili. Stvorenie sa prvýkrát sta-
via proti Stvoriteľovi. Dobrovoľne, s plným vedomím. Aj trest je 
preto okamžitý, neodvolateľný a strašný. Boh ich v tomto odboji 
ponecháva na celú večnosť. Navždy ich pozbavuje nekonečnej 
blaženosti, ktorú im prisľúbil a ktorú mali na dosah ruky. Utvrdil 
ich v odboji, v nenávisti, ktorou zahoreli voči Bohu. Stávajú sa 
z nich bytosti naskrz skazené, zožierané nenávisťou voči Bohu 
a  trpiace nekonečné muky pre  stratu nekonečnej blaženosti. 
Vzniká peklo s  prvými obyvateľmi. Nazývame ich zloduchmi, 
diablami, čertami, satanmi a podobne.

– o –

Teda pozor na naše predstavy o diablovi!

Diabol nie je bytosť s  rohami, kopytami, chlpatým telom, 
vyplazeným jazykom a vyškerenou, odpornou tvárou. Tak ním 
strašia malé deti. 

Nie!

Diabol je zloduch, bytosť, ktorá všetku svoju inteligenciu 
a  schopnosti zneužíva na  konanie zla, na  nenávisť voči Bohu. 
Vo svojej nenávisti k Bohu nepozná hraníc. Táto nenávisť ho ve-
die k  tomu, že sa usiluje aj nás, neskoršie a nie také dokonalé 
Božie tvory, strhnúť do večného zatratenia, ktoré sám prežíva. 
Jeho účinkovanie sa prejavuje narušovaním jednoty, rozdeľova-
ním ľudí navzájom i od Boha. Túto vlastnosť ničiť jednotu nosí aj 
v mene (slovo diabol je odvodené od dia = roz, diabol = rozkolník). 
Boh – Láska je jednota. Podľa nej možno poznať aj jeho učeníkov.
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Diabol na zvedenie človeka používa tie najrozmanitejšie for-
my pokúšaní. Veď ako inteligentná bytosť je dobrým psycholó-
gom a vie, akú taktiku má na toho-ktorého človeka použiť, aby 
ho viedol k  prestupovaniu Božích príkazov a  urobil ho takým 
nešťastným a zúfalým, ako je on sám.

Ak na jednej strane Boh tak hrozne uplatnil svoju nekonečnú 
spravodlivosť voči diablom, tak na druhej strane odmieňa neko-
nečnou blaženosťou tých anjelov, ktorí sa ho rozhodli poslúchať. 
Vo  svetle slávy im dáva dokonale nazerať na  svoju nekonečnú 
podstatu, ktorá ich uchvacuje k nekonečnej láske k nemu, a tak 
do  stavu nekonečnej blaženosti. Tým ich aj navždy utvrdzuje 
v dobrom.

Ak na človeka z  jednej strany útočí Boží nepriateľ – diabol, 
tak zas tieto nekonečne blažené bytosti pôsobia na ľudí tak, že sa 
ich snažia privádzať k Bohu, pomáhajú im premáhať útoky diab-
la a povzbudzujú ich ku konaniu dobra. Boh ich často používa 
ako poslov (lat. angelus = posol) svojej vôle.

Život človeka sa takto odohráva v  ustavičnom boji medzi 
dobrom a zlom, Bohom, anjelom a diablom a našou slobodnou 
vôľou, naklonenou ku konaniu zla, ako si to neskôr povieme.

A tu prichádzame k prvému skúsenostnému poznaniu exis-
tencie duchovného sveta. Pozorujme samých seba! Zamyslime 
sa nad určitými situáciami nášho života, keď sme sa rozhodovali 
medzi dobrom a zlom. Spomeňme si, ako zúrivo niekedy nalie-
hajú na našu myseľ myšlienky: Urob to, čo sa bojíš?! – Nebuď 
smiešny, veď všetci tak robia! – Ak si neužiješ teraz, potom kedy? 
– Veď ťa nik nevidí! – Však len raz!

Ťažko ich privlastniť nášmu rozumu, lebo súčasne s hucka-
ním na zlé sa v nás ozýva svedomie, hlas nášho rozumu, ktorý 
hovorí: To nesmieš, to je zlé!

Pýtam sa teda, odkiaľ pochádza niekedy také strašné, silné 
pokušenie konať zlo, prestúpiť Božie prikázania, zhrešiť? Odkiaľ 
je toľko rozbrojov, nedorozumení a napätí medzi Božími deťmi?

Alebo chceš povedať, že som si to vymyslel, že si to ešte nikdy 
nezažil? Buď úprimný voči sebe samému a dobre sa rozpamätaj, 
čo si prežíval, keď si sa chystal vykonať niečo zlé.



40

To je len jedna forma diabolských pokušení. Diabol je duch, 
a preto môže priamo pôsobiť na náš rozum a fantáziu. No má aj 
iné formy. Niekedy sme dosť silní a vieme tieto vnútorné nutka-
nia prekonať. No takmer všetci máme dajakú slabinu, sme závislí 
od vecí alebo osôb. A diabol to vie veľmi rýchlo odhaliť. Použije 
vec (jedlo, alkohol) alebo osobu (priateľ, muž, žena), a ak zviedol 
ich, prostredníctvom nich zvedie aj nás. I tu si môžeme pospo-
mínať na pády, ktoré by sa nám samým iste nestali, keby nás ne-
bol zviedol priateľ alebo priateľka.

A tak diabol vyčíňa medzi ľuďmi a  my ľudia sa smejeme 
z toho, čo sme doteraz hovorili, nazdávajúc sa, že sú to len stra-
šidelné historky pre malé deti.

Niet väčšej nerozumnosti, ako si zakryť v  boji pred nepria-
teľom oči a  povedať: Nepriateľ nejestvuje! Tým mu dávame 
nad sebou plnú moc a on sa iste neurazí, ak sa opovážime v neho 
neveriť! On z toho len vyťaží na našu škodu...

Ťažko ináč pochopiť aj množstvo zla a určité hrozné činy ľudí, 
ak nepripustíme, že sú úplne v moci toho, ktorého nechcú uznať, 
v moci diabla! Spomeň si na Hitlera a jeho zverstvá, spomeň si 
na zúrivých prenasledovateľov Cirkvi... Neviem pochopiť, prečo 
ju prenasledujú, veď jej učenie a  zachovávanie príkazov môže 
iba poslúžiť spoločnému dobru. Cirkev nás učí svedomitosti, 
mravnému životu, konaniu dobra všetkým, dokonca aj nepria-
teľom a prenasledovateľom... Nuž prečo ju tak strašne nenávidia 
a prenasledujú raz v tom, raz v inom štáte, ale stále...?

– o –

Diabol môže dokonca na človeka natoľko vplývať, že ho-
voríme o diablom posadnutých ľuďoch. Tí sú úplne bezmocní 
voči jeho vplyvu. Je to však možné len preto, lebo ho pred 
posadnutím nechali na  seba pôsobiť a  neodporovali mu. 
Sväté písmo často spomína diablom posadnutých ľudí. Aj 
v dnešnej dobe sa také prípady vyskytujú, i keď nie v takom 
počte ako pred smrťou Krista. Kristovou smrťou na kríži bol 
značne oslabený vplyv diabla na ľudí. Treba vedieť, že diabol 
môže na človeka len natoľko pôsobiť, nakoľko to Boh dopus-
tí. A Boh nás nikdy neskúša nad naše sily. Každé pokušenie sa 
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dá premôcť, ale v boji sa treba opierať o Božiu pomoc, čerpa-
nú z modlitby, Božieho slova a sviatostí.

– o –

Aby naša náuka o duchoch bola aspoň v hrubých črtách úpl-
ná, treba ešte spomenúť, že Sväté písmo na viacerých miestach 
spomína zvláštnu skupinu anjelov, ktorých poslaním je chrániť 
človeka pred útokmi diabla. Týchto anjelov preto nazývame „an-
jelmi strážcami“. Ich povinnosťou je pomáhať celý život člove-
ku, aby dosiahol blaženú večnosť. Teda táto náuka platí nielen 
pre malé deti, ale aj pre dospelých. Každý jeden z nás má svojho 
ochrancu na ceste života.

Keďže ide o  osobné bytosti, žiada sa od  nás zaujať k  nim 
osobný postoj, aby sme s nimi hovorili, aby sme sa k nim utiekali 
o pomoc, a to najmä vtedy, keď prídeme do pokušenia.

– o –

To je stručný obsah učenia o duchoch.

A čo na to náš rozum?

Jedno je isté, že Boh je čistý duch, všemohúca bytosť. Do jeho 
všemohúcnosti zapadá aj moc stvoriť čisto duchovné bytosti, to 
sa poprieť nedá.

Keď pozorujeme stvorené bytosti, môžeme badať akúsi od-
stupňovanosť v dokonalosti. Máme veci hmotné neživé, hmotné 
živé, hmotno-duchovné (človek). Či sa tu nežiada aj najvyšší stu-
peň bytia čisto duchovného?

A keďže je to Bohu možné a zdá sa to aj rozumné, aby Boh 
aj takto prejavil svoju moc, nuž môjmu rozumu nerobí problém 
pripustiť tieto pravdy, ktoré sám Boh v Písme zjavil. Treba ich 
len očistiť od detskej naivity a hmotných predstáv. Ak k  tomu 
pridáme ešte určité skúsenosti z pozorovania seba samých alebo 
iných ľudí, potom máme o dôvod viac, aby sme sa za túto vieru 
nehanbili...

– o –
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VI. ODKIAĽ JE ZLO VO SVETE?

Otázka stará ako ľudstvo samo. Odkedy sú ľudia, odvtedy 
im vŕtajú v hlave otázky: Prečo je toľko zla vo svete, toľko ne-
spravodlivosti, utrpenia, vojen, zlomyseľnosti v  ľuďoch, toľko 
rôznych živelných pohrôm...? Prečo je to tak? Vždy to tak bolo 
a vždy to tak bude? Kto je pôvodcom toho všetkého, keď je Boh 
dobrý? Či sa nikdy nezbavíme utrpenia, bolesti a zla?

Najmä posledná úvaha, ktorú sme robili, nás povedie k rieše-
niu i tejto otázky, pre neveriaceho človeka jednoducho nerieši-
teľnej.

Na otázku zla musel odpovedať už aj Mojžiš. A urobil to ta-
kým geniálnym spôsobom ako nikto iný pred ním ani po ňom. 
Odpoveď dával podľa zjavenia, ktorého sa mu dostalo od Boha. 
Aby sme aj my túto odpoveď mohli dať, najprv si pozorne prečí-
tajme text tretej kapitoly Knihy Genezis, kde sa to rieši:

No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré uro-
bil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete 
jesť z nijakého rajského stromu!‘?“ Žena odpovedala hadovi: 
„Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, 
ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: ,Nejedzte z neho, ani 
sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!‘“ – Tu povedal had žene: 
„Nie, nezomriete, 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.“ – A žena videla, že strom je na jedenie chutný, 
na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovo-
cia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.

I otvorili sa obom oči a  spoznali, že sú nahí. Zošili figo-
vé listy a urobili si zásterky. A potom, keď počuli hlas Pána, 
Boha, ktorý sa za  denného vánku prechádzal po  záhrade, 
skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stro-
mami záhrady.

I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ On od-
povedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo 
som nahý, a preto som sa skryl.“ Vravel mu: „Kto ťa upozornil, 
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že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť za-
kázal?!“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá 
mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Potom povedal Pán, Boh, 
žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma na-
viedol, i jedla som.“

Tu povedal Pán, Boh, hadovi: 

„Preto, že si to urobil, prekliaty budeš 
medzi všetkým dobytkom 
a medzi všetkou poľnou zverou! 
Na bruchu sa budeš plaziť 
a prach zeme hltať po celý svoj život! 
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ž e n o u, 
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, 
o n o ti rozšliape hlavu
a ty mu zraníš pätu.“

Žene povedal: 

„Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť;
v bolesti budeš rodiť deti,
a hoci budeš po mužovi túžiť,
on bude vládnuť nad tebou.“

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. 
Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť 
a ty budeš jesť poľné byliny. 
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.



44

Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a ob-
liekol ich. 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!“ A Pán, 
Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol 
vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil 
cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu 
života. (Gn 3, 1 – 24)

– o –

Pekné, však?

Už máš zasa hlavu naplnenú červíkmi, ktoré ti zabraňujú sú-
hlasiť s doslovným významom textu. No myslím, že po tom, čo 
sme si doteraz povedali, sa nám podarí podať prijateľný výklad aj 
tohto textu Knihy Genezis.

Obyčajne nám tu vŕtajú v hlave tieto otázky: Ako je to s tým 
hadom? O  aké stromy tu ide? Prečo tak hrozne Boh strestal 
týchto ľudí? Treba brať doslovne rozprávanie o pokúšaní, páde 
a treste za neposlušnosť? 

Poďme riešiť problémy postupne!

– o –

Hovoriaci had! Symbol úlisnosti, zla, podlosti, zákernosti, od-
porné zviera. Akú inú podobu mohol dať Mojžiš diablovi, ktorý 
vyniká všetkými týmito vlastnosťami?

Že diabol jestvuje a je činný, o tom sa nedá pochybovať. Že 
v jeho podstate je nenávisť k Bohu a tým, ktorí sa ho usilujú mi-
lovať, to je tiež fakt. Že závidel človeku stav, v ktorom ho Boh 
stvoril a v ktorom mal možnosť dosiahnuť nekonečnú blaženosť, 
ktorú on navždy stratil, to je tiež jasné.

Že nejde na  človeka priamo, ale ľsťou, podvodom, vyplýva 
tiež z  jeho podstaty. Sväté písmo ho nazýva „otcom lži“. Že je 
to dobrý taktik, vidno z toho, že nepokúša muža, ktorý je viac 
rozumovo stavaný, ale ženu. Omamuje ju krásou, lebo strom bol 
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„na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý“, a na 
tieto veci sú ženy odborníčky. Vždy im imponuje krása, pôvab, 
chuť...

Všimnime si, že diabol pokúša najprv telo, omamuje zmysly, 
city ženy. Potom robí útok na jej ctibažnosť, samoľúbosť, snahu 
vynikať nad inými, a sľubuje jej: „Budete ako Boh!“

A človek zatúžil byť ako Boh, poznajúci dobro a zlo. Už nemo-
hol za iným túžiť, veď bol zo všetkých pozemských tvorov najdo-
konalejší. Toto vyrovnanie s Bohom však mohol dosiahnuť jedi-
ným spôsobom, a to odoprením poslušnosti Bohu. Boh totiž nič 
iné od človeka nežiadal, iba poslušnosť, a ako odmenu za ňu mu 
sľubuje nekonečnú blaženosť v nebi po určitom období skúšky.

Všetky mimoprirodzené dary aj dar milosti posväcujúcej do-
stali prví rodičia sami i  ako reprezentanti ľudského pokolenia 
podmienečne: Ak budú poslúchať! Ak nie, potom oni a všetci tí, 
ktorí z nich prídu na svet, tieto privilégiá stratia...

Prečo to tak Boh urobil?

Boh aj ich, aj anjelov stvoril ako slobodné bytosti, a  preto 
im musel dať možnosť, aby túto slobodu mohli prejaviť. Dáva 
im príkaz: Zo všetkých stromov raja môžete jesť, iba zo stromu, 
ktorý rastie v strede raja, nesmiete, lebo by ste zomreli...! Čiže 
stratíte všetky tieto dary vy i vaši potomkovia! Zomriete telesne 
i  duševne, t. j. zničíte v  sebe nadprirodzený život Božích detí, 
stratíte milosť posväcujúcu.

Sväté písmo nehovorí, o aký strom ide, či o skutočný, alebo 
o dajaký obrazný strom. Na tom v podstate nezáleží.

Písmo hovorí, že to bol „strom poznania dobra a zla“. A práve 
preto si nemusíme myslieť, že ide o jabloň alebo hrušku, ale dá 
sa to pochopiť aj takto:

Zákony prírody sú prejavom stvoriteľskej Božej moci. Neživá 
príroda, rastliny a zvieratá sa nimi riadia automaticky, nemajú 
možnosť sprotiviť sa im.

Človeka Boh stvoril „na svoj obraz a podobu“. Okrem toho, 
že jeho telo podrobil prírodným zákonom, jeho rozumu a vôli 
predkladá mravný zákon, ktorým chce riadiť vzťahy človeka 
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k človeku, k spoločnosti i vzťah ľudí k sebe. Nie je totiž možné, 
aby dajaké spoločenstvo mohlo dosahovať spoločný cieľ bez ur-
čitých noriem, ktoré musia rešpektovať, zachovávať všetci. Pre-
to aj Boh dal ľuďom zákon, ktorý im vštepil ako hlas svedomia. 
Ak ho zachovajú, spoznajú dobro a budú blažení nielen na zemi 
(raj), ale Boh ich urobí aj nekonečne blaženými v  nebi. Neza-
chovanie týchto noriem naruší nielen medziľudské vzťahy, ale 
okrem bolesti, utrpenia, ktoré si nimi spôsobia, stratia aj mož-
nosť dosiahnuť nebo. Naozaj spoznajú, čo je zlo. Mravný zákon 
pripomína strom s dvojakým ovocím: za jeho zachovanie a pre-
stupovanie.

A keďže ich Boh stvoril ako slobodné bytosti, nevnucuje im 
tento mravný zákon, ale predkladá ho ich slobodnej vôli, aby sa 
rozhodli, či ho chcú prijať a zachovať, alebo sa chcú riadiť vlast-
nou vôľou... Prví ľudia tu vystupujú ako reprezentanti celého 
ľudstva, či už jestvujúceho, alebo ľudstva, ktoré z nich malo prísť 
na svet.

Táto skúška bola potrebná, veď Boh dal človeku so slobod-
nou vôľou zároveň aj možnosť rozhodnúť sa proti Božej vôli. Boh 
teda musel dať aj možnosť, aby sa táto schopnosť mohla uplat-
niť i za cenu toho, že ju človek obráti proti Bohu, že ju zneužije. 
Bohu tým síce neublíži, ale zato sebe značne. Veď za lásku Boh 
sľúbil človeku účasť na láske nekonečnej, za neposlušnosť stratu 
nekonečnej lásky – peklo. Hľa, strom poznania dobra a zla!

Adam a Eva si boli plne vedomí toho, aké ovocie prinesie ich ne-
poslušnosť. Eva to hovorí aj hadovi: „Ak budeme jesť, zomrieme...!“ 

– o –

Ako dopadla táto skúška, ste čítali. Katastrofálne pre prvých 
ľudí, ale aj pre všetkých ich potomkov.

Eva zaváhala, okúsila a kvôli nej jedol aj Adam, zrejme nechcel 
za ňou zaostávať! Zatúžili po neobmedzenej slobode. Chceli byť 
ako Boh! 

Namiesto toho, aby sa stali „bohmi“, ako im sľuboval dia-
bol, klesajú hlboko pod úroveň Božích detí, strácajú všetko, čo 
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dostali ako veno a zároveň aj dedičstvo, ktoré mali odovzdávať 
tým, ktorých mali splodiť. 

Následky sa dostavili hneď: 

„Zbadali, že sú nahí“, robia si zásterky, skrývajú sa jeden pred 
druhým, lebo sa hanbia, skrývajú sa pred Bohom, vyhovárajú sa 
ako nerozumné deti, keď urobia zle. V otvorenej reči by sme to 
mohli povedať takto:

Vášne, pudy, ktoré tak často privádzajú človeka do  situácií, 
za ktoré sa potom hanbí, sa ozvali. Človek zbadal svoju nahotu 
a skrýva ju. Jemná reč naznačuje, že pohlavný pud v celej svo-
jej dravosti začína vyčíňať aj proti rozumu a človek musí svoju 
nahotu zakrývať, aby predišiel pádom. Telo sa začína búriť proti 
duchu, začína ten hrozný boj, ktorý v  sebe všetci niekedy tak 
silno pociťujeme. Človek sa postavil proti Bohu, preto sa aj telo 
stavia proti hlasu rozumu. Harmónia medzi požiadavkami rozu-
mu a tela sa narušila.

Vidno to aj z trestu, ktorý Boh ukladá Eve: „Veľmi rozmnožím 
tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti!“ Ak sa jej 
majú rozmnožiť tehotenstvá, to znamená, že budú musieť zbuj-
nieť vášne, aby sa do tohto stavu dostávala častejšie, ako to žiada 
rozum.

Okrem prebudenej zmyselnosti nastupujú ďalšie zlá ako 
ovocie neposlušnosti: zatemnenie rozumu. Vidno to z toho, že 
sa skrývajú pred Bohom, že sa vyhovárajú, akoby Boh nevedel 
o tom, čo sa stalo. Je to znak toho, že rozum už nie je v poriadku. 
Neuvedomujú si, že Boh je vševediaci a nemožno mu nič naho-
voriť...

Ďalším trestom je utrpenie, bolesť a smrť.

Hovoria nám o tom slová trestu žene o pôrodných bolestiach 
a trápeniach, o vnútornej túžbe ženy po mužovi, za ktorú ženy 
tak draho platia: „Hoci budeš túžiť po mužovi, on bude nad te-
bou vládnuť.“ Tieto slová neslobodno chápať ako oprávnenie 
muža vládnuť nad ženou, ale ako vysvetlenie pôvodu toho hlbo-
kého vnútorného citu oddanosti, ktorým je žena pútaná k mužo-
vi, ktorého raz milovala a ktorého sa nevie zriecť ani vtedy, keď 
je voči nej tvrdý a krutý...
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„V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš 
do zeme... lebo si prach a na prach sa obrátiš... zem ti bude rodiť 
tŕnie a bodľačie...“ – Človek narušil svoj vzťah k Bohu, aj príroda sa 
bude búriť proti človeku, ktorý bol určený za jej vládcu. Len „v pote 
tváre“ si ju bude podmaňovať po celý svoj život, ktorý sa zakončí 
smrťou, „lebo prach si a na prach sa obrátiš“! 

Vidíme, že Boh v treste, ktorý vyslovuje – Mojžišovými ústami 
– rad za radom odoberá všetky mimoprirodzené dary, ktoré človek 
mal.

Rozum sa zatemnil, vôľa sa pôsobením pudov a vášní naklonila 
ku zlu, stratila sa telesná neporušiteľnosť. Utrpenie, bolesť, smrť – 
hľa, ovocie jednej jedinej veľkej neposlušnosti!

– o –

A tu je aj odpoveď na  otázku, prečo je zlo, prečo je toľko zla 
vo svete.

Prvým koreňom zla je diabol.

Druhým narušená ľudská prirodzenosť, ktorá prestupuje Božie 
prikázania, mravný zákon, ktorý Boh pôvodne vštepil do svedomia 
a neskôr do kamenných tabúl Desatora.

Rozum len s  námahou poznáva pravdu, je vystavený častým 
omylom, ktoré môžu najmä v dnešnej dobe techniky viesť k straš-
ným katastrofám, zlyhaniam techniky alebo k vojnám spôsobeným 
jednak nedostatočným poznaním, kto má v spore pravdu, jednak 
zo  zloby človeka opantaného vášňami, túžbou po  moci a  bohat-
stve... Často páchame zlo z  nevedomosti, nechtiac, ale následky 
to má vždy aj pre iných, ktorí to pociťujú ako zlo na vlastnej koži.

Vášne, pudy, najmä pohlavná neviazanosť sú prameňom sĺz 
v našich rodinách, v manželstvách...

Telo, náchylné na choroby, je prameňom ďalšieho zla vo forme 
chorôb...

Prírodné pohromy možno tiež chápať ako trest za vzburu pro-
ti Stvoriteľovi. Človek nepozná zákony prírody, stavbu a zloženie 
zeme tak dobre, aby mohol predísť mnohým katastrofám...
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Niet toho zla vo svete, ktoré by sa ako účinok nedalo privlast-
niť jednej z uvedených príčin zla vo svete...

Ak by sme chceli na príčiny zla vo svete odpovedať stručne, 
jedným slovom, tak je to neposlušnosť voči Bohu. Pri  kolíske 
každého zla treba hľadať hriech, nezachovávanie Božieho záko-
na.

Rozprávka?

Ak áno, potom sme najúbohejší zo všetkých tvorov, lebo mu-
síme trpieť, a nevieme prečo, hoci si utrpenie tak silno uvedo-
mujeme. Potom sme na  tom horšie ako zviera, ktoré síce tiež 
trpí, ale nemá v sebe túžbu po šťastí, a trpí neuvedomele...

– o –
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VII. PREČO SA MUSEL BOH STAŤ ČLOVEKOM?

Počiatok ľudských dejín je poznačený strašnou katastrofou, 
ktorá postihla nielen vtedy žijúcich ľudí, ale všetkých ich potom-
kov, a teda aj nás.

Je zaujímavé, že pri čítaní a štúdiu starých mýtov a bájí mož-
no vo všetkých nájsť zmienku o „zlatom veku“ ľudstva, veku bla-
ženosti, keď ľuďom nič nechýbalo, keď nepoznali zlo a žili v bla-
ženom spoločenstve s  bohmi. A  v týchto mýtoch možno nájsť 
stopu o vzbure, o neposlušnosti a trestoch za ňu, ktoré ľudstvo 
postihli.

Tieto spoločné znaky roztrúsené v rôznych starovekých mý-
toch sú tiež jedným z dôkazov spoločného pôvodu ľudstva, ktoré 
sa po tejto tragédii rozišlo po celom svete a z úst do úst si odo-
vzdávali tieto udalosti a históriu o blaženosti a páde prvých ľudí 
ďalším generáciám.

Je pochopiteľné, že práve slabosť zatemneného rozumu spô-
sobovala, že sa do týchto rozprávaní vpašovávali plody vlastnej 
fantázie, prípadne túžby nešťastného ľudstva, a  tak sa pravda 
pomaly strácala, drobila a my z nej dnes v starovekých mýtoch 
a  povestiach nachádzame iba zlomky veľmi deformovanej pô-
vodnej pravdy o ľuďoch.

Je smutné, že nepriatelia náboženstva si to vysvetľujú cel-
kom ináč. Vychádzajú zo  súčasných mýtov a  povestí, ktoré sa 
zachovali, a tvrdia, že vraj Sväté písmo je len akýmsi rozumom 
usporiadaným celkom, výťahom z týchto mýtov. Vzniklo zo sta-
rovekej mytológie, lebo vraj všetky prvky kresťanského učenia sa 
v týchto mýtoch nachádzajú.

O to sa pokúša aj spomínaná kniha Józsefa Romána: Mýty 
zo starého sveta. 

Neviem, ale bez ohľadu na vedecké riešenie tohto problému, 
či nie je oveľa prirodzenejšie predpokladať, že pôvodne jedno 
učenie, ktoré poznali prví ľudia, sa postupne drobilo a menilo 
na  rôzne povesti a  mýty, ako predpokladať, že z  rôznorodých 
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mýtov a povestí sa vytvorilo jednotné, logicky skĺbené učenie, 
akým je učenie kresťanské? 

– o –

Rozprávanie o  tragédii prvých ľudí by nebolo úplné, keby 
sme nedokončili výklad posledných veršov tretej kapitoly Knihy 
Genezis, a najmä ten, ktorý hovorí o vyhnaní prvých ľudí z raja. 
Poukazuje sa tu ešte na jeden hrozný, ba najhroznejší následok 
ich neposlušnosti.

Doteraz sme hovorili len o strate mimoprirodzených darov. 
Nespomenuli sme stratu najcennejšieho daru: milosti posväcu-
júcej. 

Neposlušnosť voči Bohu značila aj stratu Božieho detinstva, 
zničenie nadprirodzeného života, do  ktorého ich Boh povýšil 
tým, že ich prijal za svoje deti. Prví rodičia prestávajú byť Božími 
deťmi, dedičmi neba, čiže strácajú nekonečnú blaženosť, ku kto-
rej boli predurčení. Boh ich vyhnal z raja, zriekol sa ich...

A to bolo to najhroznejšie zo všetkého! 

Kým mali jasné poznanie, poznali bez námahy a s istotou, že 
Boh je, že ich čaká blažená večnosť, boli už tu na zemi šťastní 
v očakávaní nekonečnej blaženosti, ktorú mali na dosah ruky.

Teraz po páde si s hrôzou uvedomujú, čo stratili. Trápila ich 
nielen strata mimoprirodzených darov, ale nekonečným zúfal-
stvom ich napĺňalo predovšetkým vedomie, že nikdy z vlastných 
síl nebudú môcť byť nekonečne šťastní, a  preto sú odsúdení 
na večné a nekonečné utrpenie, na stratu Boha, na peklo...

Prečo?

Hneď si to vysvetlíme.

– o –

Neposlušnosť voči Bohu a tým, ktorých máme poslúchať, je 
urážka. A Boha sme povinní poslúchať!
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Veľkosť neposlušnosti, a teda aj urážky závisí od vznešenosti 
a hodnosti urazenej osoby a je jej úmerná. Boh je bytosť neko-
nečne vznešená, a preto neposlušnosť voči nemu je urážka ne-
konečná.

Boh je však aj nekonečne spravodlivý. A spravodlivosť dáva 
každému to, čo mu patrí, až do vyrovnania.

Ak niekoho urazíme a chceme sa s ním zmieriť, musíme ura-
zenej osobe priniesť určité zadosťučinenie. Čím väčšia je urážka, 
tým väčšie zadosťučinenie treba priniesť, ak sa chceme zmieriť. 
Tak si to žiada spravodlivosť. Ak teda ide o nekonečnú urážku, 
potom aj zadosťučinenie musí mať nekonečnú cenu. Čin neko-
nečnej ceny môže vykonať len nekonečne dokonalá bytosť, lebo 
hodnota činu závisí od hodnoty osoby, ktorá ho vykonala. Na-
príklad ak niekomu podám pohár vody, keď je smädný, vykonal 
som dobrý čin. Ak by za tých istých okolností podal pohár vody 
sám prezident, určite by mal ten čin väčšiu cenu.

A tu je celý problém!

Človek s človekom sa môže vždy zmieriť. Ale s Bohom, ak ho 
nekonečne urazil, nikdy!!!

Prečo?

Lebo žiaden človek, ktorý sa dopustil nekonečnej urážky, nie 
je už Božím dieťaťom. Stratil milosť posväcujúcu, ktorá jediná 
dáva našim činom nesmiernu cenu. Ona nás totiž zbožstvuje, 
a tým aj naše činy. Ani prví rodičia po spáchaní hriechu neboli 
viac schopní zaň učiniť zadosť, a preto boli odsúdení na stratu 
neba!

Človek je schopný vždy Boha nekonečne uraziť, ale nie je 
schopný túto urážku vyrovnať. Ani tak, že by na zmierenie obe-
toval vlastný život. Preto sme povedali, že strata milosti posväcu-
júcej u prvých rodičov, a teda aj ich potomkov, bolo to najhroz-
nejšie, čo mohlo ľudstvo postihnúť. 

Tento hriech, ktorý osobne spáchali prví rodičia a ktorý sa 
plodením prenáša na ich potomkov, sa nazýva dedičný hriech.
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Jeho následky cítime v sebe podnes najmä vo forme utrpe-
nia, bolesti, smrti, omylov, vášní ustavične bojujúcich s  požia-
davkami svedomia.

Možno sa ti zdá, že Boh je krutý, keď takto strašne potrestal 
ľudstvo. 

Neobviňuj ho z krutosti! Boh nikoho netrestá, ľudia sa tres-
tajú sami tým, že šliapu po Božích zákonoch, a tak si zapríčiňujú 
zlo.

Nehovor, ako môže Boh, ktorý je nekonečne dobrým Otcom, 
tak ukrutne „trestať“ milióny nevinných ľudí, ktorí za nič nemô-
žu!

Máš pravdu! Ale uznaj, že Boh, keď obdaril prvých ľudí mi-
moprirodzenými darmi a prijal ich za svoje deti milosťou posvä-
cujúcou, robil čosi, na čo ľudia vonkoncom nemali právo, a ani 
ich potomkovia. Boh im dal tieto dary zadarmo ako odmenu 
za  poslušnosť, ktorú si aj vyskúšal. My sa dnes rodíme v  takej 
situácii ako deti rodičov, ktorým rodičia premárnili majetok, 
a teda aj dedičstvo, ktoré mali dostať...

Je to tvrdá reč, ale pravdivá. Boh je spravodlivý. Nenúti nás, 
ani sa nám nevnucuje.

Nebyť nekonečnej Božej lásky, ktorá je nielen nekonečne 
spravodlivá, ale aj nekonečne milosrdná, nikdy by sme neokúsili 
slasť neba, po ktorom naša duša túži ako jeleň po prameni vody.

„Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila 
milosť“ a láska Boha Otca k človeku...

Keby Boh, prv než vyriekol trest nad  prvými rodičmi, ne-
preklial hada a neprehovoril k diablovi v ňom, muselo by sa ich 
zmocniť zúfalstvo nad ich položením. Boh však riekol hadovi:

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvo-
jím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu...!“

A tu zasvitol prvý lúč svetla na nebi, ktoré sa zatmelo nad ľud-
stvom po páde.

Boh zvestuje ľuďom prvé evanjelium, blahozvesť o tom, že raz 
príde na svet „potomok“ narodený zo „ženy“, ktorý porazí diabla 
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v boji, ktorý sa rozpútal medzi človekom a diablom v raji. Tento 
potomok „rozšliape hlavu“ diablovi, teda zvíťazí nad ním, hoci 
diabol dočasne zvíťazil nad ľuďmi.

Boh netrestá človeka tak neodvolateľne ako anjelov, ale 
s trestom vlieva do ubolenej duše aj nádej na budúce vykúpenie. 
Berie do úvahy, že človek nie je taký dokonalý ako anjeli a okrem 
toho bol zvedený k neposlušnosti bytosťou dokonalejšou, ako je 
on sám. Boh znova prijme ľudí za  svoje deti, i  keď po  ťažkom 
a trpkom životnom boji, ale predsa raz dosiahnu nekonečnú bla-
ženosť.

Kto je tá žena? Kto je ten potomok?

Prv než dáme na  tieto otázky odpoveď, pokúsime sa rozu-
mom usúdiť, kto bol schopný tento nekonečný dlh Božej spra-
vodlivosti splatiť.

– o –

Boha urazil človek, preto ho musel človek zmierovať.

Na zmierenie treba čin nekonečnej ceny. Človek však nie je 
schopný taký čin vykonať.

Teda niet riešenia?

Áno, ľudského riešenia niet!

Lenže Boh je nekonečná láska. A tá našla aj tu riešenie.

Aké?

– o –

Rozum nám hovorí, že na zmierenie Boha s človekom treba 
vykonať čin nekonečnej ceny, a to niekým z ľudí.

To je však pre človeka nemožné. 

Ale ak Boh sľúbil, že k tomuto zmiereniu príde, tak je to mož-
né len vtedy, keby sa sám Boh stal človekom a ako Bohočlovek by 
mohol vykonať čin aj ľudský, aj nekonečnej ceny.

Tak potom má Boh seba samého zmierovať?
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Nie! To by platilo vtedy, keby Boh jestvoval iba v jednej oso-
be, ako sme boli o tom presvedčení doteraz. Vtedy by ani vykú-
penie nebolo možné. 

Je vari potom viac Bohov?

Vôbec nie! Boh je len jeden! 

?

A tak sme sa celkom prirodzene dostali k  najväčšiemu ta-
jomstvu kresťanskej viery, k  pravde, na  ktorú by človek sám 
svojím rozumom nikdy neprišiel, k tajomstvu takému veľkému 
a nepochopiteľnému rozumom ako žiadne iné tajomstvo. Je to 
pravda, o ktorej nás prvýkrát poučil až sám Ježiš Kristus a o kto-
rej jasne a  nepochybne hovorí celý Nový zákon. Je to pravda 
o tom, že jestvuje síce len jeden Boh, ale v troch rozdielnych
osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Ich spoločné meno je Naj-
svätejšia Trojica.

???

Si iste zvedavý, ako je to možné?!

Že je to možné, to sa dá zdôvodniť aj rozumom. Že je to sku-
točne tak, dokázať rozumom je nemožnosť. Ba znova opakujem, 
že my ľudia by sme nikdy neboli k tejto pravde prišli rozumom, 
keby nám ju nezjavil sám Boh skrze Ježiša Krista, druhej bož-
skej osoby, ktorá sa stala človekom, aby nás vykúpila zo stavu, 
do ktorého nás priviedla neposlušnosť prvých ľudí.

Ak veríš v pravdivosť Svätého písma, potom musíš prijať aj 
túto pravdu. Ona je vlastne „chrbticou“ celého kresťanského 
učenia. Ak ju poprieš, potom celé kresťanstvo je podvod, nezmy-
sel, lož. Ak ju prijmeš, bude kľúčom, ktorý nám vyrieši všetky 
problémy nielen náboženské, ale aj osobné.

Dogma o Bohu v troch osobách je a ostane pre nás nepocho-
piteľným tajomstvom, ktoré pochopíme až po smrti.

„Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, 
ako som aj ja poznaný“ (1 Kor 13, 12). Teda podstata posmrtnej 
blaženosti bude v  blaženom poznávaní troch božských osôb 
a v nekonečne blaživom spoločenstve ich nekonečnej lásky.
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Možno si trocha zosmutnel!

Zatiaľ nám celá kresťanská náuka tak pekne logicky, rozumo-
vo sedela. A teraz sa od nás žiada takáto nepochopiteľná pravda, 
že Boh je absolútne jednoduchá a nedeliteľná podstata, jestvujú-
ca v troch rozdielnych osobách. Všetky tieto tri osoby sú absolút-
ne jednoduché, dokonale rovnaké svojou podstatou. A predsa to 
nie sú traja bohovia, ale jeden, v troch osobách jestvujúci Boh.

Teraz, keď z  Božieho zjavenia poznávame, že Boh takto 
jestvuje, vieme sa aj rozumom pozrieť na tento problém a urobiť 
túto pravdu aspoň trocha prijateľnou pre náš rozum, i keď v prí-
tomnom živote navždy ostane pre nás tajomstvom.

Ako je to teda možné?

– o –

Uvažujme pozorne a uvedomme si to, čo sme spolu hovorili 
o Božej podstate v knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ?

Povedali sme, že Boh je absolútne jednoduchá bytosť, neko-
nečne dokonalá, osobná, nekonečná láska. U neho niet rozdie-
lu medzi jeho podstatou a činnosťami, t. j. medzi poznávaním 
a chcením. On čokoľvek robí, tým zároveň je. To preto, že je 
absolútne jednoduchý. 

Boh od večnosti nazerá, poznáva svoju nekonečnú podstatu 
svojím rozumom a  vyslovuje ju vo  svojom Slove. Čosi podob-
né ako s naším rozumovým poznávaním, kde človek, pozorujúc 
nejakú vec, poznajúc jej podstatu, vyjadrí ju nejakým pojmom 
a pojem navonok slovom. Teda aj Boh, ktorý je láska, poznáva 
svoju nekonečnú podstatu a vysloví ju v Slove. Keďže toto Slovo 
je produktom jeho činnosti, musí mať tú istú podstatu ako ten, 
kým bolo Slovo „splodené, počaté“. Je to teda osobná, nekoneč-
ná láska a nazývame ju Syn. Prvá osoba, od ktorej Syn od več-
nosti pochádza, bude potom Otec.

Otec sa poznáva, vidí v Synovi a Syn v Otcovi.

Medzi týmito dvoma božskými osobami jestvuje od večnosti 
nekonečná láska a táto nekonečná láska, ktorá je od obidvoch 
božských osôb, musí byť tej istej podstaty ako Otec a Syn. Je to 
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zosobnená nekonečná láska, tretia božská osoba, ktorú budeme 
volať Duch Svätý.

Teda vo všetkých týchto rozdielnych troch osobách je jedna 
a tá istá podstata. Je to teda jeden Boh, ale v troch rozdielnych 
osobách.

Viac osôb nemôže byť v Bohu, lebo sú v ňom iba dve činnosti: 
poznávanie a chcenie – láska.

Viem, toto tajomstvo je tvrdý oriešok pre  náš rozum. To 
preto, lebo nemáme v prírode nič podobné, k čomu by sme ho 
mohli prirovnať. Pravdu o Bohu v troch osobách prijímame len 
cestou viery v Ježiša Krista, ktorý nás o nej poučil. A Boh sám sa 
takto viackrát počas Kristovho života na zemi zjavil.

– o –

Za predpokladu, že túto pravdu prijímaš, môžeme problém 
vykúpenia človeka objasniť takto:

Prví ľudia svojou neposlušnosťou nekonečne urazili Boha 
Otca, Stvoriteľa a Pôvodcu všetkého. Pretože človek z vlastných 
síl nebol schopný zmieriť sa s Bohom Otcom, sám Boží Syn, dru-
há božská osoba, z nekonečnej lásky k nám sa rozhodla, že sa 
stane človekom tým, že v  jednej božskej osobe spojí dve pod-
staty: podstatu božskú a ľudskú, a prinesie obetu, ktorá bude aj 
ľudským činom a zároveň činom nekonečnej hodnoty. Ňou nás 
zmieri so svojím Otcom, čiže nás vykúpi z hriechu.

Aby sa Boží Syn mohol stať človekom, potreboval matku, kto-
rá by mu dala telo, ktorým by bol spojený s celým ľudstvom. Ho-
voríme, že bolo potrebné vtelenie Božieho Syna. Toto vtelenie 
sa uskutočnilo účinkovaním Ducha Svätého, ktorý spôsobil, že 
vyvolená „žena“ sa stala matkou Božieho Syna.

Tento vtelený Boží Syn je Ježiš Kristus. On je tým „potom-
kom“ ženy, preblahoslavenej Panny Márie, o ktorom hovoria už 
prvé stránky Svätého písma spred 3200 rokov.

– o –
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A tak sa dostávame k osobe Ježiša Krista druhýkrát.

Prvý raz sme o ňom hovorili ako o Bohu, ktorý sa stal člove-
kom, aby nás poučil, v čo máme veriť a ako máme žiť, aby sme 
prišli do neba. To sme si podrobne vysvetľovali v knižke KTO JE 
KRISTUS?

Teraz sme prišli k  hlbšiemu pochopeniu Krista. Kristus je 
prisľúbený Vykupiteľ sveta, druhá božská osoba, ktorá sa stala 
človekom, aby nás zmierila s  Otcom. No Kristus vo  svojej lás-
ke k  nám urobil oveľa viac, než bolo potrebné na  vykúpenie. 
S Bohom Otcom nás zmieril tak, že zomrel za nás na kríži, čím 
priniesol obetu nekonečnej ceny, ale zároveň nám získal také 
množstvo ďalších milostí, ktoré nám rozdáva vo sviatostiach, že 
dnes môžeme spolu s plesajúcou Cirkvou na Bielu sobotu, keď 
si pripomíname jeho vykupiteľské dielo, volať: „O, felix culpa... 
Ó, šťastná vina, ktorej vďačíme za takého veľkého a vznešeného 
Vykupiteľa!“

Pred svojou smrťou Kristus poučil náš zatemnený rozum, 
čomu máme veriť, svojimi zázrakmi a náukou zmiernil utrpenie 
a bolesti ľudí. Ustanovil sviatosti, prostriedky milosti, ktoré keď 
budeme prijímať, všetky následky dedičného hriechu dokážeme 
v  sebe premáhať alebo znášať. Tak nám uľahčil dosiahnuť náš 
nadprirodzený cieľ, nekonečnú blaženosť v nebi.

Kristus teda splatil nekonečný dlh, ktorý si ľudstvo urobilo. 
Urobil to však podmienečne. Vykúpil nás bez nás, ale nespasí 
nás bez nás! Tak ako v raji Boh rešpektoval našu slobodnú vôľu, 
aj Kristus musí dať možnosť, aby ju človek uplatnil. A preto po-
vedal: „Kto verí vo mňa a dá sa pokrstiť, bude spasený.“

Ak teda chceme mať účasť na Kristovom vykúpení, musíme 
splniť tieto tri podmienky:

1. Veriť všetkému, čo Kristus zjavil.

2. Zachovávať všetky Božie a  cirkevné prikázania, ktoré 
Kristus predkladá prostredníctvom Cirkvi.

3. Užívať prostriedky milosti, čiže sviatosti, ktoré Kristus 
ustanovil ako lieky na  rany, ktoré utrpela ľudská prirodzenosť 
po páde prvých rodičov, keď sme stratili mimoprirodzené dary. 
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Krstom sa nám odpúšťa dedičný hriech, stávame sa znova 
Božími deťmi, a teda vlastníkmi milosti posväcujúcej, ktorá nás 
oprávňuje dosiahnuť nebo.

Kristus napravil to, čo človek svojou neposlušnosťou pokazil. 
V Kristovi sa nám zjavila nekonečná láska Boha najzreteľnejšie, 
v tej najväčšej hĺbke a šírke. Preto svätý Pavol volá: Ak sa nepo-
slušnosťou prvých ľudí rozmnožil hriech a zlo vo svete, smrťou 
Krista sa ešte väčšmi rozhojnila milosť!

Naozaj by sme mali byť naplnení vďakou Bohu za to, že nám 
dal takého Vykupiteľa!

Našou prvou povinnosťou bude preto zoznámiť sa so životom 
a učením Krista, ktoré je uložené v Svätom písme Nového zá-
kona, a potom „naplnení týmto prevzácnym poznaním o Kris-
tovi“ usilovať sa žiť podľa jeho náuky a príkladu. Aby sme lepšie 
pochopili život Krista a celé dejiny vykúpenia ľudstva, bolo by 
dobré prečítať si najprv buď Starý zákon, alebo aspoň biblický 
dejepis Starého zákona. Na lepšie pochopenie dejín a zmyslu ži-
dovského národa by veľmi dobre poslúžila napríklad aj knižka 
Za svetlom.

O tom, ako sa uskutočnil príchod Božieho Syna na svet, kto 
a aká bola Matka Vykupiteľa, si môžeš prečítať v knižke, ktorá 
nadväzuje na  témy, ktoré sme riešili doteraz. Volá sa AKO SA 
SYN BOŽÍ STAL ČLOVEKOM?

– o –

OAMDG et BMV!
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ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

Písmo sväté Starého zákona

Biblia v obrazoch

Biblický dejepis Starého zákona

Za svetlom

ROPS, Daniel 
Biblia a jej ľud

RICCIOTTI, Giovanni 
Život Ježiša Krista 

KELLER, Werner 
A Biblia má predsa pravdu

Dejiny spásy

Viem, komu som uveril

CHARDIN, Teilhard de 
Ľudstvo ako jav

JÁN PAVOL II. 
Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) 
Dives in misericordia (Bohatý na milosrdenstvo)

SCHMAUS, Michael 
Život milosti a Milostiplná

GRÓF, Ivan 
I. Veriť či neveriť?
II. Kto je Kristus?
IV. Ako sa Syn Boží stal človekom?
V. Pohľady na život krista (1): Od narodenia po umučenie
VI. Pohľady na život krista (2): Umučenie Ježiša Krista
VII. Pohľady na život krista (3): Od zmŕtvychvstania po Turíce

Poznámka: 
Pri písaní tejto knihy boli použité texty Biblie – Starý a Nový zákon 
i s poznámkami, ktorý vyšiel v Spolku sv. Vojtecha v Trnave v roku 2018.



61

OBSAH

PREDHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. AKO ČÍTAŤ SVÄTÉ PÍSMO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

II. STVORIL BOH SVET ZA ŠESŤ DNÍ? . . . . . . . . . . . . . . . . 12

III. POCHÁDZAME VŠETCI OD ADAMA? . . . . . . . . . . . . . 21

IV. AKÍ BOLI PRVÍ ĽUDIA?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

V. ČI JE ČLOVEK NAJDOKONALEJŠIE  
STVORENIE V STVORENOM SVETE? . . . . . . . . . . . . . . 36

VI. ODKIAĽ JE ZLO VO SVETE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

VII. PREČO SA MUSEL BOH STAŤ ČLOVEKOM? . . . . . . . . 50

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



Ivan Gróf SDB

CESTA K PRAVDE 

III

Je Boh Stvoriteľ?

Lektorovala Dagmar Kráľová 
Zodpovedná redaktorka Alžbeta Šuplatová 

Technická spolupráca Tibor Šimonič

Návrh obálky Zuzana Oros 
Grafická úprava a sadzba Zuzana Oros – Orflex 

www.orflex.sk


	PREDHOVOR
	I. AKO ČÍTAŤ SVÄTÉ PÍSMO?
	II. STVORIL BOH SVET ZA ŠESŤ DNÍ?
	III. POCHÁDZAME VŠETCI OD ADAMA?
	IV. AKÍ BOLI PRVÍ ĽUDIA?
	V. ČI JE ČLOVEK NAJDOKONALEJŠIESTVORENIE V STVORENOM SVETE?
	VI. ODKIAĽ JE ZLO VO SVETE?
	VII. PREČO SA MUSEL BOH STAŤ ČLOVEKOM?
	ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ



