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Úvod 
 
 Učenie o stvorení je mimoriadne dôležité. „Týka sa samých základov ľudského a 
kresťanského života, lebo vysvetľuje odpoveď kresťanskej viery na základnú otázku, ktorú si 
kládli a kladú ľudia všetkých čias: «Odkiaľ pochádzame?» «Kam ideme?» «Aký je náš 
pôvod?» «Aký je náš cieľ?» «Odkiaľ pochádza a kam smeruje všetko, čo jestvuje?». Tieto dve 
otázky, čiže otázku o pôvode a otázku o cieli, nemožno oddeliť. Majú rozhodujúci význam pre 
zmysel a orientáciu nášho života a nášho konania.“1 „Sú to otázky, ktoré majú spoločný 
prameň v hľadaní zmyslu, ktorý odjakživa znepokojuje srdce človeka. Od odpovede na tieto 
otázky totiž závisí zameranie, ktoré má mať život človeka.“2 
 „Je preto potrebné, aby rozum veriaceho mal prirodzené, pravé a dôsledné poznanie o 
stvorených veciach, o svete a človeku, ktoré sú aj predmetom Božieho zjavenia.“3 Preto k 
učeniu o Bohu Jedinom v podstate a Trojjedinom v osobách sa zaraďuje náuka o vonkajších 
Božích činoch. Boh svojou vnútornou činnosťou, ktorá je totožná s jeho podstatou, rozumom 
a vôľou, sa slobodne a dobrovoľne prejavuje navonok, je činný mimo seba, a tak vykonáva 
vonkajšie účinky a diela. 

„Stvorenie je základom «všetkých spasiteľných Božích plánov»4, «začiatkom dejín 
spásy», ktoré majú svoj vrchol v Kristovi...“5 Prvé a základné Božie dielo je teda stvorenie, 
ktoré je zároveň predpokladom pre všetky ďalšie Božie diela nielen v prirodzenom poriadku, 
akými sú udržovanie a zachovávanie sveta, ale aj v nadprirodzenom poriadku, akými sú 
 ▪ vtelenie Božieho Syna, 
 ▪ ospravedlnenie a posvätenie veriacich, 
 ▪ založenie Cirkvi, 
 ▪ ustanovenie sviatostí,  
 ▪ nebo a večná blaženosť. 
 Toto poradie, v ktorom po Traktáte o Bohu Jedinom a Trojjedinom (t. j. o tajomstve 
Boha v sebe) nasleduje Traktát o Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi (t. j. o pôvode sveta a 
ľudského rodu a jeho povýšení do nadprirodzeného stavu), je odôvodnené tým, že správnou 
náukou o stvorení sa doplňuje a prehlbuje pravý pojem Boha. Všetky Božie činnosti v 
poriadku prirodzenom a nadprirodzenom najužšie súvisia s Bohom samým, a preto nám 
umožňujú hlbšie a všestrannejšie poznanie Boha samého a jeho vlastností. Pojem stvorenia 
takto prehlbuje a dovršuje pravý pojem o Bohu a jeho vlastnostiach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
1 KKC 282. 
2 Encyklika Jána Pavla II. Fides et ratio  (Viera a rozum) 1.  
3 Tamtiež 66. 
4 V byzantskej liturgii je opis stvorenia sveta vždy prvým čítaním na vigílie veľkých sviatkov. - Porov. KKC 281 
5 KKC 280. 



1. Stvorenie sveta 
  
 1. 1. Pojem stvorenia 

 
Stvoriť, tvoriť, vytvoriť vo všeobecnom zmysle znamená činnosť, obyčajne ľudskú. 

Človek môže tvoriť a vytvoriť rôzne veci. K tomu však potrebuje nejakú látku, podstatu, 
ktorej dá nový tvar. Napríklad sochár vykreše z mramoru sochu človeka. 

V teologickom zmysle stvoriť znamená: urobiť niečo celkom z ničoho. To znamená, 
že nejestvuje nijaký materiál, nijaká látka, z ktorej by vec bola urobená. 

„Stvoril“ (Gn 1, 1), hebrejsky „bara“,  t. j. urobil z ničoho (ex nihilo). Sloveso v tejto 
forme vyjadruje výhradne Božiu činnosť, a to nezávislú na hmote. Táto tvorba sa odlišuje od 
akejkoľvek ľudskej činnosti a je vlastná jedine Bohu. Človek môže vytvoriť rozličné veci, ale 
iba z nejakej primeranej látky. Jestvujúcej hmote dá nový tvar, ktorý predtým nemala. Boh 
však stvorením z ničoho dáva veciam jestvovanie bez akejkoľvek látky, len púhym úkonom 
svojej vôle. „Volá k bytiu to, čoho niet.“ (Rim 4, 17). Boh teda nie je obyčajným 
usporiadateľom alebo upravovateľom sveta, závislým na látke, na ktorú nadviazal a ktorú 
usporiadal, ale je absolútnym, zvrchovaným a na látke nezávislým Stvoriteľom sveta. 

Pred stvorením existoval jediný Boh a žiadna iná bytosť, predovšetkým žiadna látka, 
ktorú by Boh bol ku stvoreniu sveta použil neexistovala. Až stvorením sveta Boh uviedol 
svetovú hmotu do existencie. Keď hovoríme, že svet vznikol, vyjadrujeme tým len to, že svet 
pred stvorením vôbec nejestvoval a že začal existovať stvorením. Pojem stvorenia vylučuje 
každú látku jestvujúcu mimo Boha, z ktorej by bol Boh vytvoril tento vonkajší svet. 

Tertulián, severoafrický apologéta, ktorý sformoval veľkú časť teologickej 
terminológie na latinskom západe, predkladá učenie o stvorení z ničoho ako argument proti 
večnosti hmoty. Zastáva názor, že hmota nemohla existovať pred stvorením. Boh musel 
stvoriť hmotu z ničoho a nie už z existujúcej látky. Dokazuje, že hoci nie je stvorenie z ničoho  
výslovne uvedené v Písme, je zreteľne naznačené. Aby to dokázal, uvádza argument z logiky 
mlčania: 

„Preto hovorím, že hoci Písmo nehlása jasne, že všetko bolo stvorené z ničoho - 
rovnako ako nehovorí o tom, že by bolo stvorené z hmoty - nebolo veľmi nutné vyhlásiť, že 
všetko bolo stvorené z ničoho, ako by tomu bolo v prípade, že by všetko bolo stvorené z 
hmoty.“6 

Tertulián pokračuje ďalej v argumentácii, že prvá možnosť by bola celkom 
pochopiteľná, zatiaľ čo tá druhá by už bola pochybná, pokiaľ by nebola výslovne uvedená.7 

Štvrtý lateránsky koncil (1215) zostavil vyhlásenie, ktoré vyznávalo vieru v 
Trojjediného Boha, Stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného, ktorý - božskou a 
všemohúcou mocou - stvoril každé stvorenie z ničoho.8 Je v ňom podaná celá katolícka náuka 
proti dualizmu. O viac ako dvesto rokov neskoršie na koncile vo Florencii (1442) bola opäť 
vo vzťahu k manichejskému dualizmu vyjadrená viera, že Boh všetko stvoril z ničoho.9 Až po 
tomto vyhlásení prestali dualistické predstavy o stvorení znepokojovať katolícku cirkev.10 

Katechizmus Katolíckej cirkvi toto učenie zhrnul takto:  

                              
6 Protignostický spis Proti Hermogenovi 22. 2. - Hermogenes, istý maliar v Kartágu,  pod vplyvom platonizmu 
veril, že Boh stvoril všetko už z existujúcej  „nezrodenej“ látky. 
7 Tamtiež. 
8 DS 800. 
9 DS 1333 a 1336. 
10 F. S. FIORENZA - J. P. GALVIN: Systematická teologie I. Brno: CDK, 1996, s. 234. 



„Veríme, že Boh nepotrebuje nijakú vopred jestvujúcu vec ani nijakú pomoc, aby 
niečo stvoril. Stvorenie nie je ani nevyhnutnou emanáciou Božej podstaty. Boh slobodne tvorí 
«z ničoho».11 

 
1. 2. Boh stvoril svet 
 
Biblické zjavenie uvádza hneď v prvom riadku ústrednú myšlienku stvorenia: 
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (Gn 1, 1). 
Týmito slávnostnými slovami sa začína Sväté písmo.12 V týchto prvých slovách Písma 

sa tvrdí, že Boh dal pôvod všetkému, čo jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ. Všetko, 
čo jestvuje (vyjadrené formulou „nebo a zem“), závisí od toho, ktorý mu dáva bytie.  

Táto téma stvorenia sa často a znovu objavuje v prorockej a sapienciálnej literatúre,13 
v Pavlových listoch a v evanjeliách. Nakoniec v poslednej biblickej knihe nachádzame 
hymnus na slávu Stvoriteľa: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si 
stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“ (Zjv 4, 11).  

Cirkev od počiatku vyznávala, že Boh všetko stvoril. Viera v Boha, ktorý stvoril 
všetky veci, oslavovaná v tejto hymne, je vyjadrená už v prvom článku Nicejského vyznania 
viery. S rozvojom tradície Cirkvi sa súčasne ozrejmovalo aj zjavenie. Prvé riadky tohto 
vyznania: „Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta 
viditeľného i neviditeľného...“14, sú zároveň modlitbou, chválou a vyznaním jedného z 
ústredných presvedčení Cirkvi.   

Nicejsko-carihradské vyznanie viery predstavuje dedičstvo, ktoré uchovávajú tak 
kresťania Východu ako aj Západu. Hoci všetky kresťanské cirkvi výslovne nepotvrdzujú toto 
vyznanie viery, viera v Boha ako Stvoriteľa je pre mnohých kresťanov východiskovým 
bodom viery.  

Táto pravda o stvorení bola formulovaná na konciloch: Štvrtom lateránskom (1215) a 
Prvom vatikánskom (1869-1970). Zjavená pravda je v tom, že 

1. celý svet bol stvorený Bohom; 
2. celý svet bol stvorený „z ničoho“. 
Štvrtý lateránsky koncil (1215) to vyhlásil slovami: „Pevne veríme a úprimne 

vyznávame..., že Boh je začiatok všetkých vecí, stvoriteľ viditeľných a neviditeľných, 
duchovných a telesných vecí. On svojou všemohúcou mocou na počiatku času rovnakým 
spôsobom stvoril obe stvorenia z ničoho, duchovné a telesné, totiž anjelské a pozemské, a 
potom ľudské, ktoré akoby obsahovalo obidve, pretože pozostáva z ducha a tela.“15 

Prvý vatikánsky koncil (1869-1870) to deklaroval takto: „Kto nevyznáva, že svet a 
všetky veci, ktoré sa v ňom nachádzajú, tak duchovné, ako aj telesné, podľa celej svojej 
podstaty, boli stvorené Bohom, alebo kto hovorí, že Boh netvoril z vôle slobodnej od 
akejkoľvek nevyhnutnosti, alebo tak nevyhnutne ako nevyhnutne miluje seba, alebo kto 
popiera, že svet bol stvorený na oslávenie Boha, nech je exkomunikovaný.“ 16  

                              
11 KKC 296. 
12 Porov. KKC 279. 
13 Sapienciálna literatúra (z lat. sapientia = múdrosť). Týmto pomenovaním sa označujú starozákonné knihy 
patriace do skupiny didaktických, čiže poučných spisov: Prís, Sir, Kaz a Múd. Sapienciálne spisy sa zaoberajú 
otázkami o zmysle a cieli ľudského života, najmä tým, ako si možno zaistiť blažený a pokojný život na tomto 
svete. 
14 Nicejsko-carihradské vyznanie viery. Porov. DS 150. 
15 DS 800. 
16 DS 3025. - Na Prvom vatikánskom koncile (1870) zaujala Cirkev stanovisko voči bludom 19. storočia. Proti 
materializmu (učeniu, že existuje iba hmota) a panteizmu (učeniu, že svet je Bohom) vo všetkých ich formách 
musela byť najprv vyložená základná pravda o Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, a potom pravé učenie o zmysle 



Podľa vyjadrovania Učiteľského úradu Cirkvi založeného na výrokoch Svätého písma 
a Tradície, slová „nebo a zem“ znamenajú súhrn a súbor všetkých vecí mimo Boha 
jestvujúcich, teda všetky stvorené veci. Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi tento výraz 
znamená: „Všetko, čo jestvuje, celé stvorenie. Poukazuje aj na spojitosť, ktorá vnútri 
stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo a zem...“17  

Článkom viery teda je, že Boh z ničoho stvoril všetky veci bez výnimky: malé i veľké, 
duchovné aj hmotné, pozemské i nadzemské. Tento článok je jedným z najdôležitejších 
zjavených právd, lebo od neho závisí pravý pomer medzi svetom a Bohom, a tým aj správny 
pojem tak o svete ako i o Bohu. 

S v ä t é  p í s m o už svojimi prvými slovami vyjadruje dogmu stvorenia, keď hovorí: 
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“  (Gn 1, 1).  

V tomto texte sa nespomína žiadna matéria. „Na počiatku“ bez bližšieho určenia 
znamená absolútny začiatok, onen časový bod, pred ktorým mimo Boha nič nebolo a v 
ktorom začali jestvovať mimobožské veci. Nebolo ešte nič z toho, o čom sa v nasledujúcich 
veršoch hovorí, že bolo stvorené. Keby už vtedy niečo mimo Boha existovalo, nemohlo by sa 
povedať: „Na počiatku.“ 

Podľa súvislosti z náuky Svätého písma, ako aj z celého židovského a kresťanského 
výkladu je zrejmé, že pod slovom „stvoril“ (hebr. bara) sa mysli stvorenie z ničoho. Toto 
slovo sa používa výhradne o stvoriteľskej Božej činnosti a nikdy sa pri ňom neudáva nijaká 
látka, z ktorej by Boh niečo urobil. Podľa zamerania biblickej správy (Gn 1, 1) je teda 
vyjadrené stvorenie z ničoho.18  

„Nebo a zem“ tu znamená to isté, čo v Gn 2, 1: „Takto boli ukončené nebo a zem...“, 
t. j. celý vesmír, svet, všetko mimo Boha. Alebo ako to vysvetľuje vyznanie viery - „svet 
viditeľný i neviditeľný“.  

Vieru židovského národa v stvorenie ako nám ho opisuje Genezis (1,1), dokazuje aj 
Druhá kniha Makabejcov, kde jednoduchá makabejská matka celkom jasne vyslovuje pojem 
stvorenia  „z ničoho“, keď svojho najmladšieho syna posilňuje k vytrvalosti v mučeníctve: 
„Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že 
Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie takisto povstalo.“ (2 Mak 7, 28).19 

„Medzi všetkými výrokmi Svätého písma o stvorení majú celkom osobitné miesto prvé 
tri hlavy knihy Genezis. Tieto texty môžu mať z literárneho hľadiska rozličné pramene. 
Inšpirovaní autori ich umiestnili na začiatok Písma tak, aby svojou slávnostnou rečou 
vyjadrili pravdu o stvorení, o jeho pôvode a cieli v Bohu, o jeho poriadku a dobrote, o 
povolaní človeka a napokon o dráme hriechu a o nádeji na spásu.“ 20 

Tu treba poznamenať, že texty knihy Genezis o stvorení neboli napísané ako odpoveď 
na vedecké otázky, týkajúce sa vzniku sveta. Naopak, zvestujú Boží vzťah k realite, vzťah 
Stvoriteľa k stvoreniu. Ľudia, pre ktorých boli napísané tieto texty, svoje pohľady na vesmír 
nezakladali na kritickom užívaní filozofických údajov. Ich zmýšľanie bolo založené na 
predstavivosti a ich vyjadrovanie myšlienok bolo skôr konkrétne, obrazné a básnické. Tiež to, 
že zámerom knihy Genezis nebolo dávať konečné a jednoduché odpovede na otázky, ako Boh 
stvoril zem. Preto v knihe Genezis môžeme nájsť mnoho rozdielnych pohľadov na vec. Každé 
obdobie starovekého Izraela vyjadrilo svoje vlastné chápanie stvorenia, a to spôsobom sebe 

                                                                                           
stvorenia. To tvorí obsah prvej hlavy a zodpovedajúcich anatém. Prvá hlava v učení o stvorení úzko súvisí s 
dekrétom Štvrtého lateránskeho koncilu (1215).  
17 KKC 326. 
18 Porov. „Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.“  (Ž 123, 8). - „On stvoril nebol i zem, more a 
všetko, čo je v ňom.“ (Ž 145, 6). 
19 Porov. KKC 297. 
20 KKC 289. 



zrozumiteľným. Táto myšlienka je vyjadrená už v prvých kapitolách knihy Genezis, ktorá 
predkladá dva rozdielne opisy stvorenia.21 

Nový zákon priamo neučí o stvorení sveta z ničoho, pretože toto učenie bolo 
Izraelitom známe a jasné. Ježiš Kristus sa o tom zmieňuje iba príležitostne. Tak napr. u 
Matúša čítame: 

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme...“  (Mt 11, 25). 
Sv. apoštol Pavol píše: 
„Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo 

viditeľné.“ (Hebr 11, 3).22 
Sv. Ján a Pavol pripisujú stvorenie Slovu; zo stvorenia apoštoli vyvodzujú, že Kristus 

je hlava všetkého tvorstva.23 
C i r k e v n í   O t c o v i a  od najstarších čias poukazujú na to, že keby Boh nebol 

Stvoriteľom všetkého, nebol by Pánom všetkého a nebol by všemohúci, ale podobný ľuďom, 
ktorí nemôžu z ničoho niečo urobiť. Stvorenie sveta z ničoho považujú za základnú pravdu 
kresťanskej viery a obhajujú ju proti bludnému učeniu. 

Proti pohanom, ktorým bola hmota večnou, na Bohu nezávislou, zdôrazňovali, že 
jedine Boh je večný a že bez neho by svet vôbec nebol možný. 

Hermas24 v polovici 2. storočia píše: „Predovšetkým ver, že Boh je jediný, ktorý všetko 
stvoril a pripravil a z ničoho všetko učinil .“25 

Sv. Irenej Lyonský: 
„Jestvuje iba jeden Boh... on je Otec, on je Boh, Pôvodca, Stvoriteľ a Tvorca, ktorý 

urobil všetko sám od seba...“ 26 
O vzniku neba a zeme, celého univerza, existujú početné vedecké poznatky, hypotézy 

a teórie. Bol na počiatku vesmíru veľký tresk?27 Treba tu povedať, že správne prírodovedecké 
poznanie nemôže byť v rozpore s vierou.28 Žiadna ľudská veda však nemôže vysvetliť 
základnú otázku myslenia: „Prečo vôbec niečo existuje a prečo skôr neexistuje nič?“ A ďalej: 
Ako to, že v procese vzniku vesmíru vznikla práve táto planéta, na nej život a nakoniec 
človek? Ten, kto hovorí, že všetko vzniklo iba slepou hrou náhody a potreby, musí vysvetliť, 
ako mohlo dôjsť k takému nepochopiteľnému sledu „náhod“, ktoré boli nevyhnutné na to, aby 
v kozmickom vývoji mohla vzniknúť Zem ako životný priestor človeka. Viera nám hovorí, že 
tento plán je dielom nekonečného, múdreho a milujúceho rozumu.29  

 
1. 3. Stvorenie je dielom Najsvätejšej Trojice 
 
Štvrtý lateránsky koncil (1215) vo svojom Vyznaní viery, ktoré obsahuje základné 

pravdy o tajomstve Najsvätejšej Trojice, za článok viery vyhlásil túto vetu: 

                              
21 Porov. FIORENZA, F. S. - GALVIN, J. P.: Systematická teologie I. Brno: CDK, 1996, s. 215-216. 
22 Porov. „Zem však bola pustá a prázdna...“  (Gn 1, 2). 
23 Porov. 1 Kol 15, 16; 1 Kor 8, 6; Rim 11, 36; 4, 17. 
24 Hermov Pastier (lat. Hermae Pastor) patrí k zbierke apoštolských Otcov. Podľa Muratoriho kánonu pôvodca 
Hermas bol bratom rímskeho biskupa Pia. Je isté, že pápež Pius I. bol vo funkcii v polovici 2. storočia. Kniha 
pozostáva z piatich videní (Visiones), dvanástich prikázaní (Mandata) a desiatich podobenstiev (Similitudines). 
25 Mandata pastoris (Prikázania) I.,1. 
26 Adversus haereses (Proti bludom) 2, 30, 9. 
27 Formuláciu o Big bangu (Veľkého tresku) ako o skutočnom dôkaze stvorenia uviedol v roku 1942 anglický 
matematik a filozof E. Whittaker vo svojich „Ridell Lectures“. Za „Otca Big bangu“ (Veľkého tresku) sa 
všeobecne považuje prezident Pontifikálnej akadémie vied, belgický kozmológ, jezuita G. Lemaitre. - Porov. 
KREMPASKÝ, J.  A KOL.: Kresťanstvo a fyzika. Trnava: SSV, 1999, s. 139.   
28 Porov. KKC 159; DS 3017. 
29 Porov. KKC 295. 



„Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je iba jeden, pravý, večný, nezmerný, 
nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevýslovný Boh: Otec, Syn a Duch Svätý,... že Boh 
je začiatok všetkých vecí, stvoriteľ viditeľných a neviditeľných, duchovných a telesných...“30 

Podobne vyhlásil aj Florentský koncil (1438-1445) vo Vieroučnom dekréte pre 
Jakobitov (1442):31 

„(Presvätá rímska Cirkev) verí čo najpevnejšie a vyznáva a ohlasuje, že jeden a pravý 
Boh, Otec, Syn a Duch Svätý je stvoriteľ všetkého viditeľného a neviditeľného. Zo svojej 
dobroty stvoril, kedy chcel, všetky stvorenia tak duchovné, ako aj telesné...“32 

Katechizmus Katolíckej cirkvi to vyhlásil takto: 
„Stvoriteľská činnosť Syna a Ducha Svätého, neoddeliteľne jedna so stvoriteľskou 

činnosťou Otca, naznačená v Starom zákone a zjavená v Novej zmluve, je jasne vyjadrená v 
pravidle viery Cirkvi (regula Fidei Ecclesiae): «Jestvuje iba jeden Boh... on je Otec, on je 
Boh, Pôvodca, Stvoriteľ a Tvorca, ktorý urobil všetko sám od seba, to znamená skrze svoje 
Slovo a svoju Múdrosť.» «Syn a Duch» sú akoby jeho «ruky». Stvorenie je spoločným dielom 
Najsvätejšej Trojice.“33 

Z vyhlásenia Učiteľského úradu Cirkvi je zrejmé, že stvoriteľská činnosť, ktorá je 
totožná s Božou podstatou, neprináleží jednotlivým božským osobám, ale všetkým trom 
spolu. Keďže tri božské osoby majú numericky len jednu podstatu, majú preto len jednu 
stvoriteľskú činnosť. Tak ako všetky tri božské osoby len jediným aktom stvorili svet, tak ho 
aj jediným aktom udržujú v bytí a riadia k vytýčenému cieľu. Všetky Božie diela v tomto 
svete, či v poriadku prirodzenom alebo nadprirodzenom, vždy koná jediným aktom celá 
nerozdielna Trojica. 

Stvoriteľské dielo má určitú podobnosť s charakterom Prvej osoby, preto sa obyčajne 
privlastňuje Otcovi (porov. Vyznanie viery). 

S v ä t é  p í s m o zdôrazňuje spoločné pôsobenie Otca a Syna a odôvodňuje ho 
spoločnou prirodzenosťou: 

„Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí 
podobne aj Syn.“ (Jn 5, 19). 

„Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím 
sám od seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.“ (Jn 14, 10). 

Stvoriteľský akt sa vo Svätom písme pripisuje raz Otcovi, raz zasa Synovi. Napr. 
▪ O t c o v i : 
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme...“ (Mt 11, 25). 
▪ S y n o v i : 
„Na počiatku bolo Slovo... to Slovo bolo Boh... Všetko povstalo skrze neho a bez neho 

nepovstalo nič z toho, čo povstalo.” (Jn 1, 1-3). 
Sv. apoštol Pavol píše, že Boh stvoril všetko skrze večné Slovo, svojho milovaného 

Syna Ježiša Krista: 
„V ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné... Všetko je 

stvorené skrze neho a pre neho.“  (Kol 1, 16). 

                              
30 DS 800. 
31 Jakobiti - veriaci sýrskej cirkvi, boli už od odsúdenia monofyzitizmu v Chalcedone (451) oddelení od Ríma. 
Na Florentskom koncile (1438-1445) sa opäť zjednotili s materskou cirkvou. 
    Florentský koncil bol v službách zjednotenia oddeleného Východu s Rímom. Vieroučný dekrét, na ktorom sa 
mala zakladať jednota viery západnej a východnej cirkvi, musel predovšetkým objasniť učenie o Bohu. 
Jednotlivé cirkvi Východu boli totiž vždy náchylné k antropomorfným predstavám o Bohu. Tak je tento dekrét aj 
dokumentom cirkevného učenia o stvorení. 
32 DS 1333. 
33 KKC 292. 



„My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a 
jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.“ (1 Kor 8, 6). 

▪ S v ä t é m u   D u c h u : 
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad 

priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1, 1-2). 
„Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko.“ (Rim 11, 36). Je tu reč o Božej 

Múdrosti. 
Z uvedených miest Svätého písma (a tiež aj iných) jasne vyplýva, že stvorenie sa 

rovnako pripisuje Synovi a Svätému Duchu ako Otcovi. Stvoriteľská činnosť sa nedá 
odmyslieť od Božej prirodzenosti, pretože keby každá božská osoba mala svoju vlastnú 
stvoriteľskú činnosť, mala by aj svoju vlastnú, od ostatných osôb rozdielnu prirodzenosť a 
potom by bola samostatným Bohom a všetky tri osoby by neboli jedným Bohom, ale tromi. 
Všetky tri božské osoby majú preto numericky len jedinú stvoriteľskú činnosť a jej účinok 
prináleží rovnakou mierou Otcovi, Synovi a Svätému Duchu, ako jedinému Stvoriteľovi 
sveta. Aj v tomto ohľade je teda náš svet verným obrazom Stvoriteľa, ktorý obsahuje v sebe 
princíp trojjedinosti. 

S v ä t í  O t c o v i a  vždy, keď píšu o Božej jednote, ktorú nazývajú jednotou 
prirodzenosti a činnosti, alebo keď hovoria o vonkajšej činnosti Boha Otca, hovoria, že ju 
Otec pôsobí skrze Syna a Svätého Ducha (alebo v Duchu Svätom), ako skrze svoju moc a 
silu. U gréckych Otcov bola bežná formula, že Otec všetko koná skrze Syna v Duchu Svätom, 
takže z tejto jednotnej činnosti Božej Trojice navonok usudzovali na jedinosť Božej podstaty. 
Božie dielo stvorenia, vykúpenia a posvätenia pochádza z tej istej Božej činnosti a tri božské 
osoby majú na nich - každá svojím spôsobom účasť. 

Sv. Atanáz Alexandrijský: 
„Svätá a dokonalá Trojica je v sebe rovnaká a nedeliteľná podľa prirodzenosti; jediná 

je aj jej činnosť. Otec totiž koná všetko skrze Slovo v Duchu Svätom, a tak je jednota Božej 
Trojice zachovaná“34 

Podobne učia sv. Gregor Nyssenský a sv. Ján Damascénsky. 
 Sv. Augustín vo svojich špekulatívnych úvahách o Trojici dokazuje, že stopy alebo 

odrazy Trojice nachádzame v ľudskom tele („vnútorný človek“).35 Veril, že všetko stvorené 
nesie stopy Trojice.  

Medzi gréckymi a latinskými Otcami nebol podstatný rozdiel v náhľade na pravdu, že 
Trojjediný Boh všetko stvoril jedným spoločným aktom. 

Treba dodať, že „kresťanská viera nepotrebuje argumenty podporujúce predstavy o 
Trojjedinom Bohu. Božská trojjedinosť je zjavená pravda a veľké tajomstvo, ktoré treba 
jednoducho vziať na vedomie. S tým, či nájdeme, alebo nenájdeme stopy trojjedinosti Tvorcu 
v jeho diele, kresťanská viera nestojí ani nepadá.“36 

 
1. 4. Boh stvoril svet v čase 
Boh stvoril svet v čase, alebo presnejšie povedané, stvorením sveta sa začal čas. Svet 

teda nie je večný, ale má svoj počiatok. 
Je to dogma, ktorá znie: Boh stvoril svet v čase, vlastne spolu s časom, takže svet má 

začiatok. Túto dogmu vyhlásil Štvrtý lateránsky koncil (1215): 
„Boh... svojou všemohúcou mocou na počiatku času rovnakým spôsobom stvoril obe 

stvorenia...“37 

                              
34 Epistula ad Serapionem (List Serapionovi) I, 28. 
35 De Trinitate (O Trojici) 11. 
36 KREMPASKÝ, J. A KOL.: Kresťanstvo a fyzika. Trnava: SSV, 1999, s. 212. 
37 DS 800; 3002. 



Pohanská filozofia a moderný materializmus prijíma myšlienku o večnom svete, resp. 
svetovej hmote. Toto učenie o večnosti sveta bolo zavrhnuté pápežom Jánom XXII. v roku 
1329, známe ako Eckhartove vety.38 

S v ä t é  p í s m o  toto vieroučné vyhlásenie potvrdzuje už na svojich prvých 
stránkach: 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (Gn 1, 1). 
„Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk...“ (Ž 101, 26). 
V Novom zákone Ježiš Kristus poukazuje na svoju večnosť a na časnosť sveta slovami 

Veľkňazskej modlitby: 
„A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ 

(Jn 17, 5). 
„V ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil.“ (Ef 1, 4). 
S v ä t í  O t c o v i a  proti bludom o večnosti svetovej hmoty zastávajú názor o 

časnosti sveta. Proti Platónovej večnej pralátke dokazovali, že svet povstal, vznikol v čase. 
Odvolávali sa obyčajne na miesto zo Svätého písma - Gn 1, 1. 

„Origenes i sv. Augustín už dávno hovorili, že svet bol stvorený nie v čase, ale s 
časom, respektíve, že pred stvorením čas neexistoval.“39 

Teológovia sú väčšinou tej mienky, že aj ľudským rozumom možno dokázať časnosť 
sveta. Čas totiž nie je samostatná bytosť, ale je odrazom a meradlom postupných zmien. Vo 
svete sa stále dejú postupné zmeny, teda svet jestvuje v čase. Ale každá postupná zmena 
vyžaduje východiskový bod, teda začiatok. Tak aj všetky zmeny, ktoré doteraz vo svete 
prebehli, vyžadujú prvý východiskový bod, teda začiatok času. 

Otázka o Bohu a stvorení nie je otázka o tom, čo bolo na začiatku, ale o principiálnom 
vzťahu sveta a Boha vôbec. Neustále si tu treba pripomínať, že Boh neexistuje v čase, a preto 
aj jeho úkony nie sú v čase. Preto že čím viac o tom budeme uvažovať, tým pokornejšie 
musíme pripustiť svoju nevedomosť a nič na našom „nevieme a nebudeme vedieť“  nezmení. 

 
 1. 5. Sloboda stvoriteľského Božieho aktu  
 
O najvyššej slobode Božej vôle sme hovorili v Traktáte O Jedinom Bohu.40 Z toho je 

jasné, že Boha nemôže nútiť k stvoreniu nijaká vonkajšia príčina, keďže nie je nikomu 
podriadený, a tiež ani vnútorná nutnosť. Boh je sám v sebe dokonalý. Tvory nemôžu zväčšiť 
jeho dokonalosť, preto nemôžu byť pre neho pohnútkou, aby niečo stvoril. Dôvodom 
stvorenia sveta je len dobrotivé a slobodné Božie rozhodnutie. Teda Boh mohol stvoriť svet, 
ale nemusel. 

Je to dogma viery, ktorá znie: Boh stvoril svet slobodne, bez vonkajšieho donútenia a 
bez vnútorného nátlaku. 

Prvý vatikánsky koncil (1870) to vyhlásil slovami:  
„Tento jedine pravý Boh stvoril zo svojej dobroty a všemohúcou silou... zvrchovane 

slobodným rozhodnutím vôle... obidva poriadky stvorenia, duchovný a hmotný...“ 41  
Na Synode Kolínskej cirkevnej provincie (1860)42 o slobode Boha v stvoriteľskej 

činnosti bolo vyhlásené:  

                              
38 Eckhartove omyly boli odsúdené pápežom Jánom XXII. (1329). - Eckhart bol pre svoje učenie napadnutý až 
na konci svojho života. Po jeho smrti (1327) bolo z jeho diel a kázní odsúdených 28 viet. Otázka, či on sám 
predložené mylné vety chápal naozaj v tom zmysle, v akom boli odsúdené, nie je definitívne rozhodnutá. 
Odsúdením uvedených téz sa jasne vyzdvihuje sloboda Boha v jeho stvoriteľskom diele. -  Porov. DS 951-300. 
39 KREMPASKÝ J. A KOL.: Kresťanstvo a fyzika. Trnava: SSV, 1999, s. 136. 
40 DANCÁK, F.: Boh Jediný a Trojjediný. Prešov: Petra, 2000, s. 67-68. 
41 DS 3002. 



„Kedy Boh chcel, vtedy zo svojej dobroty stvoril všetky veci...“ 43 
Katechizmus Katolíckej cirkvi to vysvetľuje takto: 
„Veríme, že Boh stvoril svet podľa svojej múdrosti. Svet nie je výtvorom nevyhnutnosti 

ani slepého osudu či náhody. Veríme, že pochádza zo slobodnej vôle Boha, ktorý chcel dať 
stvoreniam účasť na svojom bytí, na svojej múdrosti a na svojej dobrote...“ 44 

S v ä t é  p í s m o : 
 Sv. Pavol v Liste Efezanom píše, že Boh „všetko koná podľa rady svojej vôle“ (Ef 1, 

11). 
„ Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi.“ (Ž 134, 6). 
„Lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“ (Zjv 4, 11b). 
O t c o v i a   kladú stvorenie sveta do slobodnej vôle Stvoriteľa a učia, že Boh všetko 

stvoril, pretože chcel, a ako sám chcel.  
Sv. Ambróz Milánsky píše: 
„ Čo je ťažké tomu, u ktorého je chcieť to isté ako učiniť.“ 45 
„Prí čina všetkého, čo stvoril, je jeho vôľa.“ 46 
Sv. Irenej Lyonský: 
„Ak... (Stvoriteľ) stvoril všetko slobodne a svojou vlastnou mocou, a všetko usporiadal 

a dovŕšil, a jeho vôľa je podstatou všetkého, potom zisťujeme, že on je tým jediným Bohom, 
ktorý stvoril všetko...“ 47 

 
1. 5. 1. Boh mohol stvoriť tento alebo iný svet 
Je to vyhlásenie Synody Kolínskej cirkevnej provincie (1860), ktorá okrem 

disciplinárnych dekrétov vydala aj zhrnutie významných častí vierouky aj čo sa týka 
stvorenia. V 12. hlave: Sloboda Boha v stvoriteľskej činnosti vyhlasuje:  

„Ako záviselo od Boha, či stvorí alebo nestvorí svet, tak aj na ňom záležalo, či stvorí 
tento alebo iný svet. Vskutku: tie isté dôvody, ktoré dokazujú Božiu slobodu pri stvorení sveta, 
poúčajú nás aj o tom, že bol slobodný, aby stvoril tento alebo nejaký iný svet.“ 48 

Skutočne jestvujúci svet nie je v najvyššej mysliteľnej miere dokonalý. Boh nebol 
povinný ani sám sebe stvoriť najlepší svet, lebo jeho dokonalosť a blaženosť ani tým 
najlepším svetom nemôže byť zvýšená. Tzv. absolútny optimizmus, podľa ktorého Boh bol 
povinný stvoriť najlepší svet, a takým je práve tento náš svet, nie je v súlade s článkom viery 
o Božej slobode pri stvorení.  

Najlepší svet je protirečenie, lebo len Boh je absolútne dokonalý. „Najlepší svet“ by 
znamenal, že Boh ani lepší svet ako je náš, myslieť nemôže, čo je tvrdenie nerozumné, lebo 
Boh si môže myslieť stále lepší a lepší svet až do nekonečna. Náš svet určite nie je najlepší, 
lebo je v ňom mnoho zla. Dokážeme si myslieť iné lepšie svety, ale aj tento náš bez hriechov, 
nešťastí a utrpenia. Boh však nie je „nútený“ stvoriť najlepší svet, lebo si môže voliť medzi 
dokonalejším a menej dokonalým. Náš svet je dokonalý v tom zmysle, že zodpovedá 
myšlienkam, vzorom, podľa ktorých ho Boh stvoril a že obsahuje nesmierne množstvo 

                                                                                           
42 Synoda rýnskej cirkevnej provincie v Kolíne (1860) okrem disciplinárnych dekrétov vydala aj zhrnutie 
významných častí vierouky. V 12. hlave: Sloboda Boha v stvoriteľskej činnosti je azda najpresnejší a 
najstručnejší úradný výklad celkového učenia o stvorení. Podnetom boli mylné názory Georga Hermesa (1775-
1831) a Antona Gůnthera (1783-1863). 
43 NEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995, č. 
300. 
44 KKC 295. 
45 Hexaemeron  (Stvorenie sveta) II, 2. 
46 De civitate Dei (O Božom štáte) XI, 24. 
47 Adversus haereses (Proti bludom) 2.30.9. Tiež 3.4.2 a 4.20.2. 
48 HEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1992, s. 
155, pozn. č. 307. 



dokonalosti v bytostiach neživých a živých, zvlášť v človeku. Sv. Tomáš Akvinský duchaplne 
rozlišuje, že Boh mohol stvoriť lepší svet, ale nie lepšie.49 

Opačnú mienku, že náš svet je najhorší, aký si len možno myslieť, rozvádzal nemecký 
filozof A. Schopenhauer a Ed. Hartmann, ktorý obviňoval Boha, že je príčinou všetkého zla 
vo svete.    

 
1. 5. 2. Boh stvoril dobrý svet 
„Cirkev musela veľa ráz brániť pravdu, že stvorenie, vrátane hmotného sveta, je 

dobré.“50 Preto už Florentský koncil (1438-1445) v súvislosti s odsúdením starých bludov, 
medzi iným aj manicheizmu51, vyhlásil:  

Boh „zo svojej dobroty stvoril, kedy chcel, všetky stvorenia tak duchovné, ako aj 
telesné. Ony sú dobré, lebo ich stvorila zvrchovaná Dobrota...“52 

Dôvodom tohto vyhlásenia sú biblické slová: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo 
to veľmi dobré.“ (Gn 1, 31).53  

Boh nemôže stvoriť morálne zlý svet, pretože pre svoju absolútnu svätosť nemôže byť 
pôvodcom morálneho zla - hriechu. Tridentský koncil (1547) hrozí vylúčením z cirkevného 
spoločenstva každého, kto by tak učil.54 

Boh stvoril všetko dobré (Gn 1, 31), ale prvotný hriech čoskoro mnoho pokazil. Na 
svete je mnoho zla, ale je aj mnoho dobrého, krásneho, oblažujúceho a Boh i zlo obracia na 
dobro. Tento svet, ktorý stvoril, je podľa kresťanského svetového názoru najlepší, pretože 
zodpovedá cieľu, ktorý mu uložila stvoriteľská Božia múdrosť. Žalmista sa s obdivom skláňa 
pred touto Božou múdrosťou:  

„Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.“ (Ž 45, 9). 
Toto stvorenie, ktoré vzniklo z Božej dobroty a múdrosti, dal Boh ako dar pre človeka, 

ako dedičstvo určené a zverené človeku.55 Celý viditeľný svet sa tu predstavuje v obraze 
krásnej záhrady, pripravenej pre toho, kto ju má obývať, t. j. človek Boží obraz (porov. Gn 1, 
27). 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že Boh stvoril viditeľný svet v celej jeho 
nádhere, mnohotvárnosti a poriadku. Každé stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť. 
Zdôrazňuje vzájomnú závislosť stvorení, krásu vesmíru, hierarchiu stvorení, medzi ktorými 
jestvuje vzájomný vzťah.56  

Naozaj „viditeľný svet je krásny“, píše sv. Gregor Nazianzsky, „skladá sa z neba a 
zeme..., každá čiastka je vkusná, ale najviac si zaslúži chválu celková harmónia a súlad 
jednotlivých častí. Všetko je v správnom pomere. Je to dokonalý vesmír, poriadok, krása.“57  

 

                              
49 Melius I 25; 2, 16. 
50 KKC 300. 
51 Manicheizmus je bludné učenie, ktorého zakladateľom bol Babylončan Mani (216-277 pred Kr.). Podstatou 
manicheizmu je dualistický pojem dobra a zla, medzi ktorými sa odohráva neprestajný boj, a extrémny 
asketizmus. Mal škodlivý vplyv na kresťanstvo, a preto viacerí Cirkevní Otcovia (napr. Efrém Sýrsky, Epifán, 
Augustín) ho zásadne odsúdili a proti nemu bojovali. - Porov. HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. 
Bratislava: Don Bosco,  1998, s. 662. 
   Florentský koncil vo Vieroučnom dekréte pre Jakobitov (1442) vyhlásil, že niet zlej prirodzenosti, ako to tvrdí 
manichejský blud, ale každá prirodzenosť pokiaľ je prirodzenosťou, je dobrá. - Porov. DS  1333. 
52 DS 1333. 
53 Porov. „Všetky diela Pánove sú veľmi dobré...“ (Sir 39, 21). - „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré...“  (1 Tim 
4, 4). 
54 DS 1556. (V súvislosti proti Kalvínovi - Kánony o ospravedlnení, hlava 7). 
55 Porov. KKC 299. 
56 KKC 337-344. 
57 In: ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava: SSV, 2000, s. 146. 



1. 6. Motív a cieľ stvorenia 
 

Cieľ vo všeobecnosti je nejaké dobro, ktoré sa má dosiahnuť činnosťou. Pri činnosti 
rozoznávame najmä dvojaký cieľ: 

1. cieľ činiteľa, t. j. dobro, ktoré činiteľ chce dosiahnuť;   
  2. cieľ diela, t. j. dobro, ktorému dielo činiteľa slúži svojou povahou. 
 Tie ciele môžu byť niekedy medzi sebou rozdielne. Pri stvorení sveta tieto dva ciele 
splývajú v jedno. Cieľom Boha Stvoriteľa je prejaviť v tvoroch svoju dokonalosť tým, že 
tvorom udeľuje rozličné dobrá. Cieľom tvorov je prejavovať Božiu dokonalosť a tak 
oslavovať Boha svojím jestvovaním a svojou činnosťou primeranou svojej prirodzenosti. 

 P r v o t n ý m  cieľom je tu oslava Boha, d r u h o t n ý m cieľom je blaženosť 
rozumných tvorov. Tento druhotný cieľ je však podmienečný, pretože jeho skutočné 
dosiahnutie závisí od slobodného rozhodnutia a spolupráce rozumných tvorov. Pritom tento 
druhotný cieľ stvorenia - blaženosť rozumných tvorov - vyplýva z prvotného cieľa stvorenia, 
z oslavy Boha. To znamená, že rozumné stvorenia práve tým dosiahnu svoju blaženosť, že 
oslavujú Boha, t. j. v nezištnej láske (k Bohu a v Bohu aj k blížnemu) sa usilujú byť podobné 
Bohu. Zmyslom ich života je plnenie Božej vôle. 

„Svet bol stvorený na Božiu slávu.“ 
Túto základnú pravdu neprestajne učí Sväté písmo a Tradícia. Tak to vyhlásil Prvý 

vatikánsky koncil (1870) vo svojich dokumentoch58 a tak o tom píše aj Katechizmus 
Katolíckej cirkvi.59 Boh stvoril všetky veci nie „preto, aby rozmnožil vlastnú slávu, ale aby ju 
ukázal a udelil.“60 Veď Boh nemá nijaký iný dôvod, aby niečo stvoril, iba svoju lásku a 
dobrotu. 

Sv. Augustín píše, že Boh stvoril všetky veci zo svojej dobroty: „Nestvoril si ich 
predsa preto, že si ich potreboval, ale z plnosti svojej dobroty si ich stvárnil, pravda, nie tak, 
ako keby sa nimi sa nimi dovŕšila tvoja dobrota.“61 

Tak to vysvetľuje aj sv. Tomáš Akvinský: „Stvorenia vyšli z (Božej) ruky, otvorenej 
kľúčom lásky.“62 

Prvý vatikánsky koncil (1870) to deklaroval takto: 
„Boh vo svojej dobrote a svojou všemohúcou silou z úplne slobodného rozhodnutia na 

počiatku času stvoril z ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné, nie aby zväčšil 
svoju blaženosť, ani aby ju nadobudol, ale aby prejavil svoju dokonalosť prostredníctvom 
dobier, ktoré udeľuje stvoreniam.“63 

Teda Božia sláva je v tom, že Boh prejavuje a udeľuje svoju dobrotu. Kvôli tomu bol 
svet stvorený. Vyhlásenie Prvého vatikánskeho koncilu (1870) je v tom zmysle jednoznačné: 
„Kto popiera, že svet bol stvorený na oslávenie Boha, nech je exkomunikovaný.“64 

S v ä t é   p í s m o : 
„Pán všetko stvoril pre svoj cieľ...“ (Prís 16, 4). 
„Ja som Alfa a Omega...“ (Zjv 1, 8), hovorí Pán. Preto pre svoju vonkajšiu činnosť 

nemôže mať iný motív, ako seba samého, „aby bol Boh všetko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28), a 
„tak získal zároveň sebe slávu a nám blaženosť“. 65  

                              
58 Dogmatická konštitúcia O katolíckej viere,  kán. 5; DS 3025. 
59 KKC 293. 
60 SV. BONAVENTÚRA: In secundum librum Dententiarum, dist. 1,p.2, q. 1, concl. Opera omnia, zv. 2., s. 44. 
61 SV. AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava: LÚČ, 1997, s. 388 (13, 4; porov. 13, 2). 
62 SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: Commentum in secundum librum Sententiarum, Prologus: Opera omnia, zv. 8, s. 
2. 
63 DS 3002. 
64 DS 3025. 



„Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk“ (Ž 18, 1). Tieto 
slová sa vzťahujú predovšetkým na objektívnu vonkajšiu Božiu slávu, ktorú vesmír svojimi 
rozmermi a zákonmi prejavuje. Človek, ktorý s úžasom poznáva, čo vlastne obloha skrýva, 
musí tieto slová uznať a hlásať svojím životom. Sväté písmo hlása túto pravdu a žiada, aby aj 
stvorenie ohlasovalo Božiu dokonalosť a slávu. Túto Božiu slávu ospevovali už anjeli pri 
narodení Ježiša Krista: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 
2, 14). Tu je reč predovšetkým o subjektívnej vonkajšej Božej sláve, totiž o tom, že keď 
človek v nezištnej láske k Bohu a k blížnemu vzdáva Bohu slávu, tým si zabezpečuje svoj 
pokoj a svoju lásku.66 

O t c o v i a  C i r k v i  dokazujú, že Boh veci tohto sveta stvoril nie preto, že ich 
potreboval, ale aby ich mohol „zasypať svojimi dobrodeniami“.67 

Podľa Tertuliána Boh učinil svet z ničoho „ako ozdobu svojej slávy“.68 
Veľmi pekne o tom hovorí sv. Augustín: „H ľaď, prečo to robíš. Ak to robíš preto, aby 

si oslávil seba - to Boh zakázal; ak robíš všetko preto, aby bol oslávený Boh - to Boh 
prikázal.“69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           
65 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dekrét  o misijnej činnosti Cirkvi Ad gentes (K národom) 2. AAS 58 
(1996) 948. 
66 Z toho pochádza aj známe vzbudenie dobrého úmyslu: Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko čím k väčšej 
Božej sláve.  
67 SV. IRENEJ: Adversus haereses (Proti bludom) IV 14, 1. 
68 Apologeticum (Apológia) 17. 
69 Enerrationes in Psalmos (Výklady o žalmoch) 55. 



2. Božia starostlivosť o stvorený svet 
 

2. 1. Boh zachováva a udržiava stvorenie 
 
Boh stvoril svet. Katechizmus Katolíckej cirkvi však dodáva, že ho „chráni a riadi“. 70 

Teológovia hovoria, že riadenie a zachovávanie sveta je pokračovaním stvorenia. Ale i to je 
ľudský spôsob reči. Boh nie je v čase. Nie je preto vôbec mysliteľné, že by mohol najskôr 
svet stvoriť a potom odísť a ponechať ho svojmu osudu. Je v ňom naopak stále prítomný 
svojou prozreteľnosťou. Ani tú si však nesmieme predstavovať príliš ľudsky. 

„Po stvorení Boh nenecháva svoje stvorenie samo na seba. Nielenže mu dáva bytie a 
jestvovanie, ale v každom okamihu ho udržiava v «bytí», dáva mu schopnosť konať a vedie ho 
k jeho cieľu. Uznať túto úplnú závislosť od Stvoriteľa je prameňom múdrosti a slobody, 
radosti a dôvery.“71 

Preto už v knihe Múdrosti čítame. 
„Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si 

bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel 
ty?“ (Múd 11, 24). 

Katechizmus Katolíckej cirkvi v tejto súvislosti pripomína, že hoci stvorenie má svoju 
vlastnú dobrotu a dokonalosť, z rúk Stvoriteľa však nevyšlo úplne dokončené. Je stvorené v 
stave napredovania (in statu viae) ku konečnej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú má 
ešte len dosiahnuť. Preto opatrenia, prostredníctvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie k tejto 
dokonalosti, voláme Božia prozreteľnosť.72 

Preto v starostlivosti Boha o stvorený svet teológovia rozoznávajú tri aspekty: 
1. zachovávanie sveta (conservatio), 
2. spolupôsobenie Boha s činnosťou tvorov (concursus), 
3. vlastnú prozreteľnosť, t. j. riadenie sveta (providentia). 
V novšej dobe však teológovia toto všetko zahrňujú pod pojem „stvorenia“. Lebo vraj 

to, že Boh svet zachováva a s jeho činnosťou spolupôsobí, je akoby stále tvorenie sveta, ktorý 
pod Božím vplyvom vyvíja a smeruje k definitívnemu stavu podľa Božej prozreteľnosti. 

 
 2. 2. Zachovávanie sveta 

 
 Zachovávajúcu Božiu činnosť treba chápať ako účinný Boží vplyv, ktorý pôsobí 
bezprostredne príčinne a trvalo a je zameraný na samotné bytie. Sväté písmo o tom hovorí: 
„Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty?“ (Múd 11,26).  

Boh stvoril svet slobodne a je slobodný aj v tom, že ho môže zničiť tým, že odníme 
svetu svoj udržiavací vplyv. Keby to urobil, stvorenia by sa obrátili v úplné nič. To by bolo 
zničenie v najvlastnejšom zmysle. Preto zachovávanie sveta je rovnoplatné so stvorením, lebo 
sa vzťahuje na samé bytie tvorov, ako stvorenie. Je teda akoby pokračovaním stvorenia, 
nakoľko totiž pod Božím vplyvom svet trvá - a vyvíja sa - v tom bytí, ktoré stvorením dostal. 

Božie zjavenie nás však učí, že Boh svet nezničí.73 Učí aj to, že Boh skutočne nechce 
úplné zničenie stvorení.74 Zodpovedá to Božej múdrosti a dobrote, aby stvorenia, ktoré sú 
obrazom božských dokonalostí, a tak slúžia k oslave Boha, boli vo svojom bytí udržiavané. 

                              
70 KKC 302. Porov. DS 3003. 
71 KKC 301. 
72 Porov. KKC 302. 
73 „My však dôverujeme vo všemohúceho Boha, ktorý jediným pokynom môže zničiť nielen tých, čo proti nám 
tiahnu, ale aj celý svet.“ (2 Mak 8, 18). 



Teológovia učia, že Boh, hoci by mohol, jednako svet ani ako celok v jednotlivých 
častiach nezničí, ale celé stvorenie v podstate zachová. Ani koniec sveta nebude zničením, 
zánikom sveta, ale obnovou sveta. Duchovné bytosti budú žiť naveky, nie vlastnou silou a 
mocou, ale preto, lebo ich nesmrteľnosť zaručuje Boh svojou múdrosťou, dobrotou a 
spravodlivosťou. Ani hmotné podstaty celkom nezaniknú, hoci nebudú trvať v terajšom 
svojom zložení, ako nás uisťuje Sväté písmo.75 

Boh teda všetko stvorené udržuje a zachováva v bytí. Je to dogma. 
Prvý vatikánsky koncil (1870) vo svojej dogmatickej konštitúcii O katolíckej viere to 

vyhlásil slovami: 
„Boh chráni a riadi svojou prozreteľnosťou všetko, čo stvoril, «siaha mocne od 

jedného konca k druhému a všetko riadi najlepšie» (Múd 8, 1). Všetko je obnažené a odkryté 
pred jeho «očami» (Hebr 4, 13), a aj to, čo sa stane slobodným konaním tvorov.“76 

Teda zachováva to pred návratom do ničoty. 
 S v ä t é   p í s m o : 

„Svedectvo Svätého písma je jednoznačné: starostlivosť Božej prozreteľnosti je 
konkrétna a bezprostredná, stará sa o všetko, od najmenších vecí až po veľké svetové a 
dejinné udalosti. Sväté knihy zdôrazňujú absolútnu Božiu moc nad behom udalostí...“, hovorí 
Katechizmus Katolíckej cirkvi77. Sväté knihy zdôrazňujú absolútnu Božiu moc nad behom 
udalostí: 

„Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.“ (Ž 113B, 3). 
„Keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí.“ (Zjv 3, 7). 
„V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.“ (Prís 

19, 21). 
„Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“, povedal Ježiš Židom (Jn 5, 17). 
Otcova činnosť sa vzťahuje na udržiavanie a riadenie sveta. Ak tu uvádzame citáty zo 

Svätého písma, to nie je primitívny spôsob reči, ale dôkladný spôsob, ako pripomenúť 
prvenstvo Boha a jeho absolútnu moc nad dejinami a svetom, a tak vychovávať k dôvere v 
neho. Osobitne žalmy sú veľkou školou tejto dôvery. 

Sv. Pavol pripisuje zachovávanie sveta aj jeho stvorenie Kristovi: 
„On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.“ (Kol 1, 17). 
V Liste Hebrejom: 
„Udržuje všetko svojím mocným slovom.“ (1, 3).78 
Tieto slová cítiť aj v bohoslužbách východného obradu pri posviacke vody na sviatok 

Bohozjavenia.79 
Ježiš Kristus vo svojej Reči na vrchu žiada synovskú odovzdanosť do prozreteľnej 

starostlivosti nebeského Otca, ktorý sa stará aj o najnepatrnejšie potreby svojich detí: 
„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: «Čo budeme jesť?» alebo: «Čo budeme piť?» 

alebo: «Čo si oblečieme?»! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec 
predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 31-33). 

O t c o v i a  nadväzujú na tieto slová Svätého písma a zhodne učia, že Boh všetky 
stvorenia udržuje svojou vôľou. 

Origenes: 

                                                                                           
74 „Neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on stvoril všetko pre bytie.“ (Múd 1, 13-14).  
75 Tamtiež.  
76 DS 3003. - Porov. KKC 302. 
77 KKC 303. 
78 „On dáva všetkým život, dych a všetko...“ (Sk 17, 25). 
79 „...Svojou všemohúcnosťou všetko udržuješ a svojou prozreteľnosťou riadiš svet.“ - Modlitby a piesne pre 
gréckokatolíkov. Trnava:  SSV v CN, 1980, s. 791. 



„Ako by sme v Bohu žili a sa hýbali a trvali, keby svojou mocou vesmír 
neudržiaval?“80 

Sv. Augustín v komentári na Jn 5, 17 píše: 
  „Veríme teda..., že Boh pôsobí až doteraz, takže veci ním stvorené by zanikli, keby im 

bolo odňaté jeho pôsobenie.“81 
Sv. Ján Zlatoústy: 
„Nie je menej svet udržiavať ako svet stvoriť. Keď sa smieme tomuto čudovať, potom 

je ono čosi väčšieho. Pri stvorení podstaty, pri zachovávaní je potom stvorené udržiavané, 
aby neupadlo v nič.“ 82 

 
2. 3. Spolupôsobenie Boha s činnosťou tvorov 
 
Boh stvorením udelil každej veci zvláštnu podstatu (entitu) ako aj schopnosti a sily, 

aby vec mohla byť činná. Takto každá bytosť je nielen svojou podstatou, ale aj svojimi silami 
celkom závislá na Bohu. Preto nestačí, že ju Boh neustále udržuje, ale musí jej umožniť, aby 
svoje sily použila, čiže aby tieto sily uviedla z potencie do aktu. Teda, ako nemohla žiadna 
bytosť vzniknúť bez stvoriteľskej činnosti, tak nemôže bez zvláštnej činnosti, bez Božieho  
spolupôsobenia, byť činná. 

Osobitne to platí o človeku, o ktorom je už na počiatku povedané, že ho Boh stvoril 
„na svoj obraz“ (Gn 1, 27). Obdaril ho rozumom a slobodnou vôľou. Urobil ho pánom 
stvoreného sveta, aby si ho podmaňoval a panoval nad ním (porov. Gn 1, 28); aby ho obrábal 
a strážil (porov. Gn 2,15). Takýto obraz stvorenia predpokladá spolupôsobenie Boha so 
stvorením, osobitne s človekom. Takáto činnosť sa zhoduje s Božou vôľou.83  

Učenie o Božom spolupôsobení s činnosťou tvorov nie je síce definovaným článkom 
viery, ale teológovia všeobecne tvrdia, že: Boh bezprostredne spolupôsobí s činnosťou tvorov. 
Potvrdzuje to Sväté písmo: „Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu 
páči.“ (Flp 2, 13). 

Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom hovorí: 
„Boh je zvrchovaným Pánom svojho plánu. Ale na jeho uskutočnenie používa aj 

spolupôsobenie stvorení. To nie je znak slabosti, ale veľkosti a dobroty všemohúceho Boha. 
Boh totiž nedáva svojim stvoreniam iba jestvovanie, ale aj dôstojnosť, aby konali samy, aby 
jedny boli príčinou a počiatkom druhých, a tak spolupracovali na uskutočňovaní jeho 
plánu.“84 

„Boh ľuďom dáva aj schopnosť slobodne mať účasť na jeho prozreteľnosti, keď im 
zveruje zodpovednú úlohu «podmaniť si» zem a ovládať ju. Boh takto uschopňuje ľudí, aby 
boli rozumnými a slobodnými príčinami, aby dopĺňali dielo stvorenia a zdokonaľovali jeho 
súlad pre svoje dobro a pre dobro blížnych. Ľudia často nevedome spolupracujú s Božou 
vôľou, no môžu sa aj vedome zapojiť do Božieho plánu svojimi skutkami, svojimi modlitbami, 
ale aj svojím utrpením. Tak sa naplno stávajú spolupracovníkmi Boha a jeho kráľovstva.“85 

S v ä t é  p í s m o síce pripisuje účinky stvorených veci jednak Bohu a jednak 
stvoreniam, avšak presnejšie o vzájomnom vzťahu medzi oboma príčinami nehovorí. Tieto 
účinky teda pochádzajú od obidvoch príčin. To, že Boh je prvotná a všeobecná príčina 
všetkých účinkov, učí mnohými výrokmi. 

                              
80 De principiis (O počiatkoch) II., 1.  
81 De Genesi ad litteram (O Knihe Genezis doslovne) V 20, 40. 
82 Homiliae In Hebr. (Homília na List Hebrejom) 2, 1, 3. 
83 STASIAK, S. J. - ZAWIŁA, R.: ABC teologii dogmatycznej. Oleśnica-Wrocław: Signum, 1993, s. 32. 
84 KKC 306. 
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Sväté písmo často pripisuje Bohu činnosť prirodzených príčin. Napr. vznik ľudského 
tela v matkinom tele, dážď, potravu, odev a pod.86 Tieto miesta však môžeme rozumieť aj tak, 
že sa vzťahujú aj na nepriame pôsobenie Boha. Na bezprostredné spolupôsobenie poukazuje 
Izaiáš: 

„Pane..., všetky naše diela si ty urobil!“ (Iz 26, 12). 
Skutky apoštolov: 
„V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ (Sk 17, 28). 
O t c o v i a  C i r k v i  zastávajú bezprostredne spolupôsobenie aj pri prirodzenej 

činnosti, najmä v učení proti Pelagiánom, ktorí obmedzovali Božie spolupôsobenie len na 
udelenie schopnosti k činnosti. 

Sv. Augustín napr. tvrdí, že všetko je podriadené Božej vôli ako všeobecnej príčine.87 
 
 2. 4. Božia prozreteľnosť a riadenie sveta 
 
Po stvorení Boh nenecháva svoje stvorenie samo na seba. Nielenže mu dáva bytie a 

jestvovanie, ale v každom okamihu ho udržiava, dáva mu schopnosť konať a vedie ho k jeho 
cieľu. Podľa nášho spôsobu myslenia táto Božia prozreteľnosť spočíva z Božieho plánu sveta 
a z riadenia sveta. Vo večnom nezmeniteľnom pláne sveta myslí Boh na cieľ pre svetové 
dejiny aj pre všetky jednotlivé stvorenia. Riadením sveta uskutočňuje tento plán v čase. Prvý 
vatikánsky koncil (1870) toto učenie definoval takto: 

„Boh chráni a riadi svojou prozreteľnosťou všetko, čo stvoril, siaha mocne od jedného 
konca k druhému a všetko riadi najlepšie...“88 

Riadenie sveta Bohom popierajú: materialisti,89 panteisti,90 fatalisti,91 naturalisti,92 
deisti,93 dualisti.94 

S v ä t é  p í s m o  učenie o Božej prozreteľnosti hlása od samého začiatku, keď 
pripomína, že všetky stvorené bytosti boli dobré, t. j. svojmu účelu primerané, o ktoré sa 
postaral Boh podľa ich povahy, zvlášť o človeka (Gn - kap. 1-2). Uznať túto úplnú závislosť 
od Stvoriteľa je prameňom múdrosti a slobody, radosti a dôvery. Sväté písmo je takto plné 
prisľúbení a skúseností, že svetom vládne a osudy ľudí riadi dobrotivý, múdry a všemohúci 
Boh. Dejiny sveta a dejiny ľudstva sú dejinami Božej prozreteľnosti, že ten, kto „stvoril 
malého i veľkého, rovnako sa stará o všetkých“. (Múd 6, 7). 

Starý zákon zvlášť zdôrazňuje starostlivosť o izraelský národ a jednotlivé osobnosti 
izraelských dejín. Mimoriadne dojímavo sa Božia starostlivosť o človeka javí u Jozefa 

                              
86 Porov. Jób 10, 8n; Ž 146, 8n; Mt 5, 45; 6, 26; 30. 
87 De Trinitate (O Trojici) 3, 1, 6. 
88 DS 3003.  Porov. KKC 302. 
89 Materializmus - (lat. matéria - látka, hmota) - svetonázor, ktorý učí, že svet a prejavy jeho existencie a jeho 
činnosti, zmien a pohybov majú výlučne materiálnu povahu. Matéria, jediný princíp všetkého, čo jestvuje, sama 
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90 Panteizmus - (gr. pan - všetko; theos - Boh) - filozofická doktrina, ktorá popiera, žeby sa Boh a svet od seba 
reálne odlišovali. Spoločnou črtou je negácia personálneho a transcendentálneho Boha, ktorý sa cez stáročia 
diferencoval do rozličných foriem. 
91 Fatalizmus - (lat. fátum - osud) - presvedčenie, že vo svojom živote nemôžeme nič ovplyvniť vlastnou vôľou, 
že všetko je osudovo predurčené.      
92 Naturalizmus - (lat. natura  - príroda) - smer, ktorý pokladá prírodu za základný činiteľ vývoja.  
93 Deizmus - (lat. Deus - Boh) - filozofický systém, uznávajúci existenciu jedného Boha, ale negujúci 
zasahovanie Boha do behu vecí vo svete. Podľa tejto doktriny Boh je prapríčinou vesmíru a jeho 
najuniverzálnejších zákonov, ale po dokončenom stvorení sveta Boh sa už priamo a bezprostredne o svet nestará.  
94 Dualizmus - (lat. duo - dva) - idealistické učenie o dvojakej, a to o duchovnej a hmotnej podstate sveta, ktoré 
sa navzájom popierajú a bojujú medzi sebou. Opakom je monizmus. 



Egyptského, Mojžiša, Dávida, Tobiáša, Daniela, Svätej Rodiny a iných. Žalmy sú preniknuté 
vierou v Božiu prozreteľnosť. Výrazným spôsobom sa javí v známom Dávidovom žalme: 

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba:... Vodí ma po správnych chodníkoch, verný 
svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ (Ž 22, 1; 3-4). 

Veľmi jasne sa o Božej prozreteľnosti hovorí v Novom zákone. Božia prozreteľnosť 
zasahuje i do najmenších podrobností, je blízka a otcovská, hoci neprestáva byť tajomstvom. 
Ježiš Kristus učenie o Božej prozreteľnosti prehlbuje a rozširuje najmä vo svojej Reči na 
vrchu, kde učí, že starostlivosť nebeského Otca sa vzťahuje aj na tie najnepatrnejšie tvory, 
nebeské vtáky, poľné ľalie, poľnú trávu a že v zvláštnej miere je venovaná rozumným 
stvoreniam.95 

Univerzálnosť Božej prozreteľnosti hlása sv. Pavol v reči v areopágu: 
„On dáva všetkým život, dych a všetko“. (Sk 17, 25). 
Sv. Peter povzbudzuje k dôvere v Božiu prozreteľnosť takto: 
 „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“ (1 Pt 5, 7).96 
To nie sú idylické myšlienky zbožných, alebo naivných ľudí, nemajúcich potuchy o 

svete, ale viera v prozreteľného Boha. Starozákonná i novozákonná viera v Božiu 
prozreteľnosť sa zakladá na zjavení Božieho plánu spásy ako celku. Boh viedol svoj ľud 
stupňami (viď zmluvu s Noemom, Abrahámom, Mojžišom, Dávidom) až k novej zmluve v 
Ježišovi Kristovi a k jej dovŕšeniu na konci čias. 

Z  O t c o v   písal o Božej prozreteľnosti sv. Ján Zlatoústy,97 sv. Gregor Nyssenský. 
Sv. Augustín oslávil láskyplnú Božiu starostlivosť najmä vo svojich dielach Vyznania 
(Confessiones) a O Božom štáte (De civitate Dei). 

Sv. Tomáš Akvinský píše takto: 
„K Božej dobrote patrí, aby tak, ako veci stvorila, ich aj k cieľu viedla. Preto Boh 

svojou prozreteľnosťou zameral a vedie stvorené veci k sebe, ako k poslednému cieľu, aby 
totiž boli účastné na Božej dokonalosti a tým oslavovali Boha. Rozumné tvory majú Boha 
oslavovať aj vedome a dobrovoľne a tak dosiahnuť blaženosť.” 98 

 
2. 5. Rozdelenie Božej prozreteľnosti 
 
Podľa spôsobu vykonania Božieho plánu sa rozlišuje Božia prozreteľnosť na: 
▪ b e z p r o s t r e d n ú - tú, ktorú vykonáva Boh sám; 
▪ n e p r i a m u - tú, ktorú vykonáva prostredníctvom druhotných príčin. 
Hmotný svet Boh spravuje prírodnými zákonmi, rozumné bytosti vedie k cieľu 

mravným zákonom, výchovou, rodičmi, Cirkvou. Týmto však nie je dotknuté zvrchované 
Božie právo, aby zasiahol priamo a bezprostredne do života jednotlivca alebo celého 
spoločenstva. 

Podľa druhu Božieho pôsobenia sa Božia Prozreteľnosť rozlišuje na: 
▪ r i a d n u , ktorá spočíva v obvyklom pôsobení. Uskutočňuje sa podľa istých 
trvalých zákonov a pravidiel tak v prirodzenom, ako aj v nadprirodzenom poriadku. 
Riadnej Prozreteľnosti slúžia rozličné zákony prírody, taktiež aj nadprirodzené zákony  
milosti (napr. pôsobenie sviatostí); 

                              
95 Porov. Mt 6, 25n; 10, 29-30; 5, 45; Lk 12, 22. 
96 Z týchto slov vznikla aj známa mládežnícka pieseň: Zlož svoju starosť na Pána... 
97 Homiliae In Hebr. (Homília na List Hebrejom) 2, 1, 3. 
98 Summa contra Gentiles (Summa proti pohanom) 1, 22. 



▪ m i m o r i a d n u , ktorá spočíva v mimoriadnom Božom zásahu. Pozostáva v tom, 
že Boh zázračne spôsobí vo svete nejaký účinok. Takáto mimoriadna Prozreteľnosť sa 
nemá ľahkovážne predpokladať. 
Podľa predmetu a stupňa Božej prozreteľnosti sa rozlišuje Božia prozreteľnosť: 
• v š e o b e c n á , ktorá sa vzťahuje na všetko, aj na nerozumné stvorenia; 
• z v l á š t n á , ktorá sa vzťahuje na rozumné stvorenia, aj na hriešnikov; 
• n a j z v l á š t n e j š i a , ktorá je venovaná len predurčeným. 
Hoci sa Boh stará o všetky stvorené bytosti, nerobí to voči všetkým bytostiam 

rovnakým spôsobom a v rovnakej miere. Miera a stupeň  tejto Božej starostlivosti o stvorenia 
sa riadi podľa ich dokonalosti. Čím dokonalejšie je stvorená bytosť, tým účinnejšie ju Boh 
zahrňuje svojou láskou a stará sa o ňu. Poznáme to najmä z Kristových slov: „Keď  teda Boh 
takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?!”  (Mt 6, 30). Človek je jediný schopný plniť vedome a dobrovoľne svoj prvotný 
cieľ, aby Boha poznával, miloval a oslavoval. Božia láska a starostlivosť sa teda oprávnene 
vzťahuje predovšetkým na človeka. 

Človek je prvým a hlavným predmetom Božej starostlivosti i preto, lebo je schopný 
večnej blaženosti. Je pánom svojich skutkov, ktorými sa stará nielen o seba, ale aj o iné 
rozumné stvorenia. Je tu preto odôvodnená zvláštna Božia starostlivosť, ktorú Boh venuje 
jednotlivým ľuďom tým, že ich vedie mravnými prostriedkami (prikázaniami, 
napomenutiami, sľubmi, hrozbami) k cieľu. 

Pokiaľ ide o tú najzvláštnejšiu Božiu starostlivosť o spravodlivých a vyvolených, tá sa 
zakladá na výrokoch Svätého písma, že Boh je vždy blízko pri tých, ktorí ho milujú99, že 
pozná ich cesty, že ich všade chráni a že milujúcim Boha všetky veci napomáhajú k 
dobrému100. Najzvláštnejšou starostlivosťou sa stará o Cirkev, ako to vyplýva z Kristovho 
prisľúbenia101, z jej úlohy a cieľa, aby šírila Božiu slávu. 

 
2. 6. Vlastnosti Božej prozreteľnosti 
 
2. 6. 1. Neomylná istota: 
Božia prozreteľnosť sa neomylne uskutočňuje riadením sveta, takže nič sa nemôže 

uskutočniť proti nej alebo nezávisle na nej. Je nemožné, aby sa udialo niečo, čo by nebolo 
predvídané a chcené vo svetovom Božom pláne alebo prinajmenšom pripustené. Pre Boha 
neexistuje náhoda, pretože mu je podriadené všetko dianie vo svete. 

N á h o d a  -  teda udalosť, ktorá by bola aj samému Bohu nepredvídaná a vymkla by 
sa z rámca jeho Prozreteľnosti, nemôže mať u Boha miesto. Náhoda sa môže vyskytovať len 
pri príčinách druhotných, nutných i slobodných. 

Nám sa môže niečo prihodiť náhodou, mimo alebo proti nášmu očakávaniu a úmyslu, 
nie však Bohu. Napr. Keď niekto pošle dvoch ľudí na jedno miesto tak, že jeden o druhom 
nevedia, je pre nich náhoda, keď sa tam stretnú, avšak nie je tomu tak pre toho, ktorý ich 
poslal. 

Boh nemôže byť vo svojej činnosti navonok obmedzovaný žiadnou vecou, a preto sa 
ani nemôže pre nejakú prekážku minúť so zamýšľaným cieľom. On, ktorý od večnosti 
predvídal i všetky prípadné zjavy a účinky, aj tieto zahrnul do svetového plánu, ako všetky 
pravidelné a obyčajné účinky.  

O s u d  -  t. j. viera v absolútnu vonkajšiu nutnosť, ktorou sú všetky svetové deje aj 
ľudskými skutkami určené do večnosti a nezmeniteľné, takisto nemožno uviesť do súladu so 
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všeobecnou Božou prozreteľnosťou a dobrotivou Božou starostlivosťou o tento svet. Podľa 
fatalizmu všetok ľudský život zviera železná a nezmeniteľná moc, určuje mu cieľ života a núti 
ho k jednotlivým skutkom. 

Absolútna a neodolateľná nutnosť slepého osudu neodporuje len náuke o Bohu, 
vševediacom a všemohúcom, ktorý múdro a s dobrotou riadi všetko k poslednému cieľu, ale 
popiera všetku slobodu rozumných bytostí. 

 
2. 6. 2. Nezmeniteľnosť 
Večný plán Božej prozreteľnosti je pre absolútnu nezmeniteľnosť Boha nezmeniteľný. 

Prozreteľnosť nevylučuje slobodnú vôľu slobodných tvorov, ani neznamená, že modlitba by 
bola zbytočná. Lebo aj to patrí k poriadku a k uskutočňovaniu Prozreteľnosti, aby rozumné 
stvorenia konali slobodne a aby sme rozličné dobrodenia dostali skrze modlitbu, ku ktorej nás 
Boh pobáda svojou pomáhajúcou milosťou.  

Ako je to potom s našou modlitbou, ktorú teraz konáme v čase? 
„Boh pozná naše modlitby od večnosti. Všetko, čo teraz chce, chcel od večnosti 

jedným božským činom svojej vôle. Od večnosti chce, čo na základe našej modlitby chce v 
čase, totiž aby sa stalo v čase. Dispozícia Božej prozreteľnosti sa teda post factum našou 
modlitbou už nemení. Nemožno povedať, že by Boh niečo rozhodol vo večnosti pred znalosťou 
a vedomosťou o našich modlitbách, totiž, že najprv niečo ustanovil, potom poznal našu 
modlitbu a následkom toho zmenil svoje večné rozhodnutie. V Bohu a na večnosti niet časovej 
postupnosti. Tá je len mimo Boha, v čase. Ak teda hovoríme o Bohu, že nás včera alebo dnes 
vypočul, hovoríme antropomorficky, podľa nášho ľudského poznania.“102 

Prosebná modlitba teda nie je zbytočná, lebo sa nekoná s úmyslom zvrátiť večný plán 
Božej prozreteľnosti. Keď prosíme Boha, aby odvrátil od nás nejaké zlo alebo nám udelil 
niektoré dobrá, tým nechceme prevracať alebo skrížiť Božie úmysly, ale plníme Božiu vôľu, 
podľa ktorej sa máme vo svojich potrebách utiekať k Bohu. „Práve prosebnou modlitbou 
vyjadrujeme, že sme si vedomí svojho vzťahu k Bohu...“103 Možno tu ale namietať: Ak sa 
modlíme, neprosíme zbytočne? Veď čo Boh chce, predsa sa to aj tak stane! 

Sv. Tomáš Akvinský odpovedá takto: 
„Povedať, nemáme sa modliť, aby sa niečo od Boha vyplnilo, pretože poriadok jeho 

Prozreteľnosti je nezmeniteľný, znamenalo by to ako povedať, že netreba kráčať, aby sme 
došli na miesto, alebo že netreba jesť, aby sme sa živili.“104 

Prosebná modlitba má teda veľký význam v poriadku Božej prozreteľnosti. Naše 
modlitby, i keď sme nedosiahli, o čo sme prosili, nie sú bezcenné, lebo nám Boh často udelí 
iné dobro, o ktoré sme neprosili; a tým, že sme sa modlitbou pokorili pred Bohom a dôverou k 
nemu viacej priľnuli, získali sme si zásluhy. „Na základe tejto dôvery nás Jakub a Pavol 
povzbudzujú modliť sa pri každej príležitosti.“ 105 

 
2. 7. Nerovnaké rozdelenie pozemských dobier 
 
 

 Ak uvažujeme o Božej prozreteľnosti, je tu aj otázka o nerovnakom rozdelení 
pozemských dobier, ktorá je na prvý pohľad veľmi vážna. Najmä, ak konštatujeme, že 
čnostným ľuďom sa často vedie zle a nešľachetným dobre. Dobrý človek musí znášať útrapy 
a protivenstvá, kým zlý má veľa ráz zo svojej zloby aj úžitok. Už žalmista sa sťažuje, že 
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hriešnici si žijú bezstarostne: „Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypasení, nesužujú sa ako 
iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia.“ (Ž 72, 4-5). Ako to možno uviesť do súladu s Božou 
prozreteľnosťou? 
 Predovšetkým treba zdôrazniť, že na nerovnakom rozdelení pozemských dobier je 
vybudovaný celý mravný poriadok a že ako tento, tak i rozdelenie, majú v Bohu poslednú 
príčinu. Boh dal ľuďom v medziach všeobecnej ľudskej prirodzenosti rozličné vlohy a 
schopnosti, aby nimi boli rozlične činní. Človek, ktorý vyniká telesnými i duševnými darmi, 
vie prírodu, jej sily a prostriedky viacej a všestrannejšie podriaďovať svojmu úžitku. Môže si 
preto nazhromaždiť viacero dobier. Teda, ako je prirodzená nerovnosť ľudských schopností a 
vlôh, tak je aj prirodzené nerovné rozdelenie pozemských dobier. Treba brať do úvahy aj 
nerovné životné podmienky, úrodnosť pôdy, podnebie a pod. Aj toto je príčinou nerovnosti 
pozemských dobier. 
 Napriek tomu predsa je tu záhada, prečo dobrý a spravodlivý Boh jednému bez 
zásluhy hojne dáva dary ducha i tela, druhému však dáva veľmi skromne? Táto otázka by bola 
nepochopiteľná, keby sa neriešila vo svetle večného života a keby tento pozemský život bol 
životom jediným. 

Mravný zákon káže konať dobro a chrániť sa zlého. Ak má človeka zaväzovať, potom 
musí mať primeranú sankciu - za dobro zaslúženú odmenu a za zlo patričný trest. Tento zákon 
však nemá sankcie na tomto svete. Musí ich mať na druhom. Avšak akákoľvek rozdielnosť v 
rozdelení pozemských dobier a nezrovnalosť ľudí medzi ich mravnou hodnotou a medzi ich 
blahom a šťastím stráca svoju záhadu vo svetle viery vo večný život. 

Komu dal Boh menšie schopnosti a vlohy, od toho bude aj menej žiadať. Koho Boh 
obdaril bohatšie, od toho bude žiadať viac! Preto nezáleží až toľko na tom, koľko dostal od 
Boha, ale s akou vernosťou a usilovnosťou tieto dary využil. (porov. Mt 25, 14-15). 

Ježiš Kristus vo svojich podobenstvách a prirovnaniach často zdôrazňoval nutnosť 
spolupráce človeka s Božím volaním. Je to napr. v podobenstve o rozsievačovi (Mt 13, 1-9); o 
kúkoli medzi pšenicou (Mt 13, 24-30); o rybárskej sieti (Mt 13, 47-50) a i. Hovoril, že človek 
má povinnosť otvoriť sa Božiemu zrnu a podľa svojich možností má zvelebovať pole svojej 
duše, aby prinieslo úrodu (Mt 13, 19-23). 

Nerovné rozdelenie pozemských dobier a z toho vyplývajúca nerovnosť je teda len 
dočasná. Až po smrti sa dostane každému podľa zásluh primeranej odmeny alebo patričného 
trestu a Božia prozreteľnosť sa ukáže v plnej žiare ako nanajvýš dobrotivá a múdra. 

S terajším mravným poriadkom nie je v súlade ani to, aby čnosť bola hneď na svete 
patrične odmenená a nespravodlivosť a zloba primerane potrestaná. Sv. Augustín to 
vysvetľuje takto: „Len za takú odmenu (časné dobro) by sme chceli slúžiť Bohu a takáto 
služba by nás nerobila zbožnými, ale lakomými a chamtivými.“106 

Keby človek za každý dobrý skutok dostal ako odmenu časné majetky, prestal by sa 
riadiť vyššími pohnútkami lásky k Bohu a k blížnemu a dal by sa ovládať sebeckou túžbou po 
odmene, takže by zdroj pravej čnosti, sebazaprenia, boj a utrpenie celkom u neho vyschol. 
Keby čnosť bola vždy spojená s pozemským šťastím a zloba s pozemským nešťastím, potom 
všetky hriechy i tajne spáchané vyšli najavo na veľké pohoršenie celej spoločnosti. S vinnými 
by museli trpieť aj nevinní. 

Napokon treba ešte dodať, že ak Boh posiela na spravodlivých ťažkosti a utrpenia, 
dáva im príležitosť, aby už tu na zemi i malé poklesky, bez ktorých nie je nikto, odpykali a na 
onom svete boli odmenení večnou blaženosťou. Na druhej strane, ak Boh dáva nešľachetným 
hojnosť pozemských dobier, odmeňuje za ich dobré skutky, ktoré určite tu na zemi vykonali, 
takže vo večnosti už nemôžu čakať odmenu. 
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2. 8. Božia prozreteľnosť a zlo 
 
Odkiaľ pochádza zlo? 
Jednoduchá logika hovorí, že ak má všetko na svete svojho pôvodcu a zlo v ňom 

objektívne jestvuje, potom Boh musel stvoriť aj zlo. Ako však mohol nekonečne dobrotivý 
Boh stvoriť zlo? To je otázka, ktorá zamestnávala a stále ešte zamestnáva mysle mnohých 
laikov i mysliteľov.107 

Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi sa pýta: 
„Ak sa všemohúci Boh Otec, Stvoriteľ usporiadaného a dobrého sveta stará o všetky 

svoje stvorenia, prečo jestvuje zlo?“108 „Prečo Boh nestvoril taký dokonalý svet, aby v ňom 
nemohlo jestvovať nijaké zlo?“109 

 „Na túto otázku, takú naliehavú a nevyhnutnú, takú bolestnú a tajomnú, nepostačí 
nijaká rýchla odpoveď...“ 110 Kládol si ju už sv. Augustín a pokúšal sa na ňu odpovedať: 
„Neprestával som však hľadať, odkiaľ je zlo, a nemohol som nájsť nijaké východisko.“111 
Jeho trýznivé hľadanie nájde riešenie iba v jeho obrátení k živému Bohu.  

Preto je to otázka ťažká a má mnoho odpovedí. Najmä preto, že všetko, čo sa doteraz 
povedalo o veľkosti a kráse stvorenia a o povolaní človeka, zdá sa nerealistické a naivne 
optimistické. Veď ako môžeme oslavovať Boha, ktorý nad všetkým vládne tak nádherne, 
zoči-voči toľkému utrpeniu?112  

Prečo musí spravodlivý trpieť, hovorí už starozákonná kniha Jób. História tohto 
spravodlivého muža je známa. Je nevinný, a predsa ho skúšajú nespočetné utrpenia. Stráca 
majetok, synov a dcéry a nakoniec i jeho postihne ťažká choroba. Jób nie je iba veľkým 
trpiteľom, ktorý vyslovuje svetoznáme slová: „Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno 
zvelebené!“ (Jób 1, 21). On dokonca zápasí a háda sa s Bohom, búri sa a preklína deň svojho 
zrodu.113 Neprijíma jednoduché riešenie problému nezaslúženého utrpenia, aké mu ponúkajú 
priatelia. Podľa neho je Boh väčší a záhadnejší, jeho cesty sú pre človeka tajomné a jeho 
múdrosť nepreskúmateľná.114 Jeho utrpenie je utrpenie nevinného; treba ho prijať ako 
tajomstvo, ktoré človek svojím rozumom nevie preniknúť do hĺbky. 

Cieľ Biblie však nespočíva v tom, aby vysvetlila zmysel dejín sveta a utrpenia. Hovorí 
sa v nej síce, že všetko pochádza od Boha a všetko sa k nemu vráti. Dejiny sú - ako to ukázal 
sv. Augustín v knihe O Božom štáte (De civitate Dei) - neustálym bojom medzi dvoma 
kráľovstvami, kráľovstvom Božím a kráľovstvom satana.  

Pre uvedené vysvetlenie nájdeme krásne zdôvodnenie a potvrdenie aj v samom 
Svätom písme. V podobenstve o kúkoli medzi pšenicou v určitej trošku preformulovanej 
podobe sa tam hovorí: Nechajte rásť pšenicu aj kúkoľ, aby ste pri ničení kúkoľa nepošliapali 
aj pšenicu (porov. Mt 13, 29-30). Skutočne, keby Boh chcel zabrániť vzniku „kúkoľa“, musel 
by zlikvidovať chaotickú dynamiku, ale tým by znemožnil aj vznikanie dobra, a to zrejme 
nechcel. Čo teda s problémom dobra a zla vo svete? Aj tu existuje jasná odpoveď. V 
uvedenom texte sa ďalej hovorí: v čase žatvy sa kúkoľ oddelí od pšenice a spáli sa (porov. Mt 
13, 30).  Človek má teda akceptovať mechanizmy vznikania dobra i zla, ale keď už vzniklo to 
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i ono, má zapudiť zlo a uskutočňovať dobro. Dostal na to od Boha dar slobodnej vôle i 
dostatok potrebných informácií a milosti - závisí už len od neho, ako sa rozhodne.  

Je tu teda mnoho otázok a mnoho odpovedí. Našou odpoveďou je však „kresťanská 
viera ako celok: dobrota stvorenia, tragédia hriechu, trpezlivá láska Boha, ktorý vychádza 
človeku v ústrety svojimi zmluvami, vykupiteľským vtelením svojho Syna, darom Ducha, 
zhromaždením Cirkvi, silou sviatostí a povolaním do blaženého života. Slobodné tvory sú 
pozvané, aby s týmto životom vopred súhlasili, ale môžu ho aj vopred odmietnuť...“ 115 

Treba si uvedomiť, že Boh je Bohom skrytým, ktorý sa nám jednoznačne odhalil iba v 
Ježišovi Kristovi. Len v ňom máme kritérium na posudzovanie dejín a života. „Teda skrze 
Krista a v Kristovi sa objasňuje záhada utrpenia a smrti, ktorá nás tak ubíja mimo Kristovho 
evanjelia.“116  Kresťanská odpoveď na otázku o zmysle utrpenia sa nám preto plne objasní až 
neskôr, pri skúmaní zmyslu kríža Ježiša Krista. „Zjavenie Božej lásky v Kristovi ukázalo 
rozsah zla a zároveň rozmnoženie milosti. Otázku pôvodu zla musíme teda skúmať tak, že 
budeme upierať pohľad svojej viery na toho, ktorý jediný nad ním zvíťazil.“ 117 

Tu však môžeme povedať, že aj zlo vo svete podlieha Božej prozreteľnosti. Preto 
rozoznávame zlo fyzické a mravné. 

 
2. 8. 1. Fyzické zlo 
Fyzické zlo - rozličné utrpenie a smrť - vyplýva z povahy ľudskej bytosti a nikto mu 

neunikne.118 Pán Boh síce pôvodne - v rajskom stave - oslobodil ľudí od tohto zla, avšak 
následkom dedičného hriechu sa ono teraz na ľuďoch všeobecne uplatňuje. Pritom mnohé 
utrpenia sú spôsobené osobnými hriechmi ľudí, iné vznikajú pôsobením prírodných zákonov, 
ktorých účinky Boh nechce stálym zázračným zasahovaním prekaziť. 

Fyzické zlo v nerozumnej prírode - rozličné živelné katastrofy, utrpenie zvierat - 
podliehajú Božej prozreteľnosti v tom zmysle, že sa nimi uplatňujú rozličné zákony prírody, 
pričom nižšie zvieratá často slúžia vyšším a všetky slúžia človeku. „V Božom pláne tento 
vývin prináša so vznikom určitých bytostí zánik iných, s dokonalejším aj menej dokonalé, so 
zveľaďovaním prírody aj jej ničenie. A tak popri fyzickom dobre jestvuje aj fyzické zlo, až kým 
stvorenie nedosiahne svoju dokonalosť.“ 119 

Boh fyzické zlo riadi a vedie k dobrému: pre hriešnikov môže ono znamenať 
napomenutie k pokániu, spravodliví však môžu utrpením zadosťučiniť za svoje predošlé 
hriechy, osvedčiť svoju trpezlivosť a vytrvalosť v dobrom, taktiež oddanosť a lásku k Bohu a 
tak získať vysoký stupeň nebeskej slávy. 

Viera v Božiu prozreteľnosť stroskotáva u mnohých ľudí na tom, že chcú v nej vidieť 
Boha akoby služobníka pre svoje časné záujmy. Hoci ich Božia prozreteľnosť nevylučuje, 
považuje ich za podmienečné a dôraz kladie na dosiahnutie večného cieľa. Preto viera učí, že 
skutočné zlo je iba hriech, kým fyzické trápenia môžu práve poslúžiť aj mravnému 
zdokonaleniu človeka, ako napr. bolestná operácia slúži k zachráneniu života. 

Keď sa namieta, že Boh by lepšie urobil, keby svojim tvorom dával priamo a nie 
prostredníctvom fyzického zla dobro, ktoré až z tohto nasleduje, potom sa zabúda, že Boh 
nebol povinný stvoriť taký svet, v ktorom by vôbec fyzického zla nebolo. Mohol ho však 
stvoriť, ale nemusel. „Boh by vo svojej nekonečnej moci mohol vždy stvoriť niečo lepšie. Ale 
vo svojej nekonečnej múdrosti a dobrote chcel slobodne stvoriť svet v stave napredovania k 
jeho konečnej dokonalosti.“120 
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Zabránenie vzniku zla by súčasne zabránilo aj vznikaniu dobra, preto, - ako vraví 
Písmo121 - treba nechať rásť vedľa seba pšenicu aj kúkoľ a až v príhodnom čase kúkoľ spáliť. 
Možno povedať, že keby vo svete nebolo vôbec žiadne fyzické zlo, potom by v takomto svete 
chýbalo aj mnoho dobrého, ktoré je v prítomnom svete zjavné. V takom svete by nebolo 
výborných čností ako je trpezlivosť, skromnosť, odovzdanosť do Božej vôle. Nikto by si 
nevážil mnohé dobrá, ako je zdravie, dostatok a nebolo by účinných prostriedkov, ktorými nás 
volá a vedie k sebe Boh. 

Fyzické zlo, ktoré je s týmto svetovým poriadkom čo najužšie spojené, je jedným z 
prostriedkov, ktorými Božia prozreteľnosť zasahuje do osudov tak jednotlivcov ako aj celých 
národov a vedie ich k vytýčenému cieľu. Fyzické zlo, ktoré Boh v riadení sveta používa, nie 
je cieľom, ale prostriedkom k cieľu, ktorý je vždy dobrý. Boh chce zlom, ktoré posiela, 
potrestať alebo napraviť hriešnika, spravodlivému chce dať príležitosť k dobrým skutkom a 
zásluhám.  

Otázkou, odkiaľ je zlo a aký má vo svete význam, sa zaoberali takmer všetky svetové 
náboženstvá a každý filozofický systém ju riešil svojím spôsobom. V pohanských antických 
náboženstvách sa táto záhada vykladala tak, že ľudia trpia preto, lebo mal na nich vplyv zlý 
duch, alebo že im to určil nezvratný osud. 

Starozákonné knihy riešia túto záhadnú otázku úplne zo stanoviska mravného 
monoteizmu, hoci ešte nie presne. Možno tu poukázať najmä na knihy Žalmov, Jób, Daniel a 
i., ktoré ukazujú pri utrpeniach na budúce zmŕtvychvstanie. Kniha Múdrosti ukazuje na 
nesmrteľnosť duše a na večný život po smrti. Hoci táto záhada utrpenia spravodlivých ešte 
nebola v Starom zákone celkom jasne rozriešená, predsa bola ukázaná pravá cesta ku 
konečnému uspokojivému riešeniu. 

Keby nebolo večného života, ktorý prinesie človeku primeranú odplatu za všetky 
ťažkosti a utrpenia tunajšieho sveta, bol by tento život nepochopiteľným a neznesiteľným 
bremenom. Od chvíle, keď sa Boží Syn stal človekom, prijal na seba bolesti a utrpenia 
ľudstva a za ne na kríži umrel, má každá bolesť a utrpenie veľkú mravnú silu a moc. Kristus 
každé trápenie posvätil a urobil ho obrodzujúcim kúpeľom, do ktorého Božia ruka ponára 
ľudskú dušu, aby ju obmyla a posvätila. V Božích rukách je utrpenie nástrojom k mravnému 
zdokonaleniu človeka, je bohatým zdrojom milosti a pečaťou Božej lásky. 

Podľa sv. Pavla „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28). 
„Láska je tiež najspoľahlivejším darcom odpovede na otázku o zmysle utrpenia. Túto 
odpoveď dal človekovi Boh v kríži Ježiša Krista.“122 Svedectvo svätých neprestáva 
potvrdzovať túto pravdu. Sv. Katarína Sienská pripomína tým, ktorí sa rozhorčujú nad tým, čo 
sa im prihodí: „Všetko pochádza z lásky, všetko je zamerané na spásu človeka; všetko, čo Boh 
robí, robí iba s týmto cieľom.“123 

 
2. 8. 2. Mravné zlo  
Človek ako slobodná bytosť, ktorá sa sama rozhoduje, je schopná skutkov mravne 

dobrých alebo zlých. Ako bytosť konečná a obmedzená môže svoju slobodu zneužiť a konať 
proti Božiemu zákonu. Práve v tomto zneužívaní slobody tkvie hlavná a podstatná príčina 
mravného zla. Mravné zlo, t. j. hriech, je teda vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho 
zákona. Tak o tom hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, že „hriech je zneužitie slobody, 
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ktorú Boh dáva stvoreným osobám, aby ho mohli milovať a aby sa mohli milovať aj 
navzájom“. 124 

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi „hriech je prítomný v dejinách človeka. Bolo by 
márne pokúšať sa ignorovať ho alebo dávať tejto temnej skutočnosti iné mená.“125 Ďalej 
vyhlasuje, že „skutočnosť hriechu a najmä prvotného hriechu možno objasniť jedine vo svetle 
Božieho zjavenia. Bez poznania Boha, ktoré nám dáva Zjavenie, nemôžeme hriech jasne 
poznať a sme pokúšaní vysvetľovať ho len ako nedostatok rastu, ako psychickú slabosť, omyl, 
nevyhnutný následok neprimeraného spoločenského zriadenia atď...“ 126  

Treba zdôrazniť, že Boh hriech zakazuje, ale ho pripustí, lebo nie je povinný 
všemožne prekaziť zneužitie slobodnej vôle. Mohol by mu zamedziť, ale nerobí to, lebo vie aj 
mravné zlo obrátiť k dobru. 

Boh dopustí mravné zlo preto, lebo založiac terajší svetový poriadok, riadi všetky 
bytosti k vytýčenému cieľu tak, ako to ich vnútorná povaha a prirodzenosť vyžaduje. Fyzické 
zlo vyplýva z prirodzenej činnosti hmotných bytostí, kým mravné zlo vzniká zo zneužitej 
slobody slobodných bytostí. Boh, keď ustanovil terajší svetový poriadok, nemôže konať proti 
prirodzenosti stvorených bytostí a zamedziť všetko zlo, vyplývajúce z ich činnosti. Dôsledky 
tohto by boli nedozerné. Hriech by síce zo sveta zmizol, ale s ním by zmizli aj všetky čnosti a 
zásluhy. 

V súvislosti s hriechom sa Božia prozreteľnosť prejavuje napr. tým, že zlobu 
hriešnikov použije na zdokonalenie spravodlivých, na oslávenie mučeníkov. S odstupom času 
možno zistiť, že Boh vo svojej všemohúcej prozreteľnosti môže vyvodiť dobro z následkov 
zla, a to morálneho, ktoré zavinili jeho tvory. Tak, ako to povedal Jozef Egyptský svojim 
bratom: „Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro.“ (Gn 50, 20). „Z 
najväčšieho morálneho zla, aké sa kedy spáchalo, z odvrhnutia a zabitia Božieho Syna, 
zapríčineného hriechmi všetkých ľudí, vyvodil Boh nesmiernou hojnosťou svojej milosti 
najväčšie dobro: oslávenie Krista a naše vykúpenie. Tým sa, pravda, zlo nestáva dobrom.“127 

Tajomné však je, že ani naše zlé skutky sa nevylučujú z Božej prozreteľnosti. Na 
cestách, ktoré pozná iba on, pripúšťa zlo a nakoniec z neho urobí dobro (porov. Gn 45, 8; 50, 
20). Najtajomnejším je to pri najhoršom skutku, ktorý sa kedy stal: pri vražde jednorodeného 
Božieho Syna na kríži.128 Boh obrátil tento čin na dobré, ba na to najlepšie: „Klaniame sa ti, 
Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.“ 

Sv. Augustín prirovnáva zlo k tieňu na obraze: až tieňovaním sa stávajú jednotlivé 
rysy zreteľnými.129  

A „to, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo.“130 „Obidve otázky sú 
ťažké, či už ich kladie človek človeku, ľudia ľuďom, alebo aj keď ju človek predkladá 
Bohu.“131 Nijaká odpoveď tu na zemi nemôže vyriešiť všetky záhady. Boh nám svoje plány 
nezjavil, jeho myšlienky a cesty nie sú myšlienkami a cestami našimi.132 Pevne však veríme, 
„že Boh je Pán sveta a dejín. Ale cesty jeho prozreteľnosti sú nám často neznáme. Iba na 
konci, keď sa skončí naše čiastočné poznanie, keď budeme vidieť Boha «z tváre do tváre» (1 
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Kor 13, 12), budeme úplne poznať cesty, po ktorých Boh priviedol svoje stvorenie aj cez 
drámy zla a hriechu až k odpočinku tej definitívnej Soboty, pre ktorú stvoril nebo i zem.“133 
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3. Zjavené učenie o anjeloch - angelológia 
 

3. 1. Všeobecné poznámky 
 

 „Apoštolské vyznanie viery vyznáva, že Boh je «Stvoriteľ neba i zeme»,134 a Nicejsko-
carihradské vyznanie viery vysvetľuje: «...sveta viditeľného i neviditeľného».“135 Pod 
neviditeľným svetom sa myslia duchovné bytosti, ktoré „obklopujú Boha“.136 
 Sväté písmo sa zmieňuje o anjeloch v spojení s dejinami človeka a jeho spásy. Hovorí 
skôr o pôsobení týchto duchov ako o ich prirodzenosti.  
 Vzťah teológov k problému existencie anjelov, ich prirodzenosti a úlohy v oblasti 
dobra alebo zla, podliehal v dejinách zmenám. V kresťanskom staroveku sa verilo v 
existenciu dobrých a zlých anjelov. Hovorilo sa o ich hierarchiách. Až stredovekí teológovia 
tvorili systematické a prenikavé traktáty, v ktorých sa hovorilo o činnosti rozumu a vôle 
anjelov. 
 Zmienky o anjeloch vyvolávajú dnes mnohé námietky. Je nesporné, že Sväté písmo 
často používa mytologické rečové prostriedky a predstavy tej-ktorej epochy, kedykoľvek o 
nich hovorí. A nesporné je aj to, že predstavy o anjeloch sa v priebehu storočí vyvíjali. 
Kresťanská ľudová zbožnosť a často i umelecká tvorba urobila z nich sladké figúrky pre deti. 
Zaoberať sa anjelmi vážne je i preto ťažké, lebo sa dostávame na hranice výrazových 
možností. Uvedomovali si to už veľkí cirkevní učitelia. Preto treba byť opatrní so 
špekuláciami o počte, druhu, rozdieloch a usporiadaní (chórov) anjelov. 
 Tu však treba jasne povedať, že teológia bude vždy neúplná a nezrozumiteľná, pokiaľ 
nezačne vrhať svetlo na svet anjelov. 
 Dnes prevláda sklon viacej sa opierať o Sväté písmo a vyhýbať sa čisto špekulatívnym 
riešeniam. Zjavené učenie o anjeloch slúži k objasneniu pravdy, že „anjeli sú duchovné 
stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžiace jeho spasiteľným plánom, ktoré má s inými 
stvoreniami: «Anjeli spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré».“137 
  
 

3. 2. Existencia, pôvod a počet anjelov 
 

3. 2. 1. Existencia a pôvod anjelov 
 Skôr, než boli stvorení ľudia, Boh stvoril krásny a rozmanitý svet, ktorý ich mal 
prijať.138 Čas stvorenia anjelov nie je vo Svätom písme presne vyjadrený. Z učenia prijatého 
svätou Cirkvou však stvorenie anjelov predchádzalo stvoreniu materiálneho sveta a človeka. 
Takéto poradie uvádza Sväté písmo, ktoré opis stvorenia začína konštatovaním: „Na počiatku 
stvoril Boh nebo a zem.“ (Gn 1, 1). Že „nebo“  tu nemôže znamenať oblohu, je zrejmé z toho, 
že táto bola stvorená až v druhom období stvorenia. Z toho vyplýva, že pod pojmom „nebo“  
treba chápať viditeľný svet, anjelský svet, lebo Sväté písmo hovorí o anjeloch ako o 
obyvateľoch neba. 
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Ak vychádzame z biblickej správy o pokušení prvých ľudí, možno usudzovať, že už 
predtým existoval duchovný svet, svet neviditeľný, v ktorom ešte pred pádom ľudí muselo 
dôjsť k mravnému prevratu, ktorý skončil odpadnutím niektorých anjelov od Boha. 

 Veríme teda že anjeli existovali skôr, než bolo stvorené všetko, čo vidíme, a že 
existujú aj dnes. Vidieť to zo slov, ktoré Boh povedal Jóbovi: „Keď som zem zakladal, kde si 
vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu máš! Vieš ty, kto jej vtedy určil rozmery, kto to 
obvinul ju sťaby povrázkom? Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uholný, 
keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali?“ (Jób 38, 4-7).  
 Aj keď je pravda, že nám Sväté písmo nehovorí všetko, čo by sme radi vedeli, pôvod a 
funkcia duchovného sveta je zahalená tajomstvom. Ich podstata je pre nás tajomná a 
nepochopiteľná, lebo sú čisto duchovnými bytosťami. Napriek tomu nám hovorí, čo o nich 
potrebujeme vedieť. Anjeli existujú a ich existencia je pravdou viery - a to je dôvod, aby sme 
sa touto témou zaoberali.   
 Meno „anjel“ (gréc. angelos - posol) „je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš 
na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, 
je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“139 Tento názov anjeli dostali z povahy svojej služby, 
ktorú im určil láskyplný Boh pre spásu ľudského rodu. O tom svedčí i apoštol Pavol, keď 
hovorí: „ Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do 
dedičstva spásu?“  (Hebr 1, 14). „Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: 
sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. 
Dosviedča to jas ich slávy.“140  

Jestvovanie duchovných, beztelesných bytostí, ktoré Sväté písmo nazýva anjelmi, „je   
pravda viery.“141 Štvrtý lateránsky koncil (1215) tvrdí, že Boh „na počiatku času stvoril z 
ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné, totiž anjelské a pozemské“.142  

Prvý vatikánsky koncil (1870) takto: „Tento jedine pravý Boh stvoril zo svojej dobroty 
a všemohúcou silou... na začiatku času rovnakým spôsobom obidva poriadky stvorenia, 
duchovný a hmotný, t. j. anjelský a pozemský...“143 

Z dogmy o stvorení vysvitá, že anjeli boli stvorení „na začiatku času“, teda majú 
začiatok, počítaný od okamihu, v ktorom - z Božej stvoriteľskej vôle - dostali jestvovanie. 

Svedectvo Písma je také jasné,144 aká jasná je jednomyseľnosť Tradície. 
S v ä t é   p í s m o  stvorenie anjelov dosvedčuje n e p r i a m o  slovami: 
„Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich...“ (Ex 20, 11). 
P r i a m o: 
„V ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj 

panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.“ (Kol 1, 16). 
Anjeli sú prítomní už od stvorenia (Jób 38, 7) a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka 

i zblízka zvestujú a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj (Gn 
3, 24); chránia Lóta, keď ho s jeho rodinou vyvádzajú zo Sodomy (Gn 19, 1-23); zachraňujú 
Agar a jej dieťa (Gn 21, 17); zadŕžajú Abrahámovi ruku (Gn 22, 11); svojou službou 
sprostredkúvajú Zákon (Sk 7, 53);  vedú Boží ľud (Ex 23, 20-23); zvestujú narodenia (Sdc 13) 
a povolania (Sdc 6, 11-24; Iz 6, 6); pomáhajú prorokom (l Kr 19, 5).  
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V rozprávaní o Tobiášovi hrá hlavnú úlohu anjel, ktorý o sebe hovorí: „Ja som Rafael, 
jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ (Tob 12, 
15). 

V Novom zákone od vtelenia až po nanebovstúpenie je život vteleného Slova 
obklopený službou anjelov. „Slúžia mu najmä pri plnení jeho poslania spasiť ľudí.“145  

Keď Boh „uvádza prvorodeného na svet, hovorí: «Nech sa mu klaňajú všetci Boží 
anjeli.»“ (Hebr 1, 6). V opise Kristovho narodenia sa spomínajú nebeské zástupy, ktoré 
velebia Boha (Lk 2, 13-14). Anjeli ochraňujú Ježišovo detstvo (Mt 1, 20; 2, 13; 19); posluhujú 
Ježišovi na púšti (Mk 1, 13; Mt 4, 11); posilňujú ho v smrteľnej úzkosti (Lk 22, 43), hoci by 
ho mohli vyslobodiť z rúk nepriateľov (Mt 26, 53), ako kedysi vyslobodili Izrael (2 Mal 10, 
29-30; 11, 8).  

Anjeli aj evanjelizujú (Lk 2, 10), keď oznamujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení (Lk 
2, 8-14) a zmŕtvychvstaní (Mk 16, 5-7). Budú pri Kristovom návrate, ktorý oznamujú (Sk 1, 
10-11) a budú mu posluhovať pri súde (Mt 13, 41; 24, 31; Lk 12 12, 8-9). „Dovtedy, čiže do 
Kristovho návratu, celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov.“146 

Ich chválospev pri Kristovom narodení (Lk 2, 14) neprestáva zaznievať v oslavnom 
speve Cirkvi. Vo svojej liturgii sa pripája k anjelom, aby sa klaňala trojsvätému Bohu,147 
alebo aj v „Hymne cherubínov“.148 Osobitne slávi spomienku niektorých anjelov.149 

T r a d í c i a  je od počiatku jednomyseľná v tom, že jestvujú anjeli, ktorí boli stvorení 
Bohom. 

Starokresťanskí apologéti150 pripomínajú pri obhajobách na námietky ateizmu aj vieru 
v existenciu anjelov. Bol to najmä sv. Justín151 a Atenagoras.152 

Prvú monografiu o anjeloch napísal v roku 500 Dionýz Areopagita s názvom O 
nebeskej hierarchii, kde vymenúvavá a opisuje anjelov vo svojich zboroch, ktorí zapĺňajú 
priestor medzi Bohom a Cirkvou. Začína s podstatou a vlastnosťami anjelov a potom 
prechádza k ich rozdeleniu na trikrát tri chóry.153 V tomto spise sú anjeli rozdelení takto: 

1. Nižšia hierarchia: anjeli, archanjeli, kniežatstvá; 
2. Stredná hierarchia: panstvá, mocnosti, sily; 
3. Vyššia hierarchia: serafíni, cherubíni, tróni.154 
Medzi latinskými Otcami sa sv. Augustín pomerne najviac zaoberal životom, službou 

a prirodzenosťou anjelov.155 Tiež sv. Gregor Veľký. Od neho pochádza známa veta: 
„Jestvovanie anjelov a archanjelov dosvedčuje takmer každá stránka Svätého písma.“156 

 
3. 2. 2. Počet anjelov 
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154 Porov. KŇAZ RODION: Ľudia a démoni. Prešov: Petra, 2000, s. 9. 
155 De civitate Dei (O Božom štáte) 11, 9, 32; 12, 1-3. 
156 Homila 33 in Evang. N. 7.  



Svet anjelov je číselne nevyjadriteľný. Ich počet sa vo Svätom písme uvádza veľmi 
všeobecne, a preto v tejto otázke nevieme nič presného.  

Podľa výpovedí Svätého písma ich počet je veľmi veľký. V Liste Hebrejom sa hovorí  
o myriadách (Hebr 12, 22); v knihe proroka Daniela o tisícoch a tisícoch (Dan 7, 10; porov. 
Zjv 5, 11); Matúšovo evanjelium hovorí o légiách (Mt 26, 53). 

Rôzne biblické mená naznačujú odstupňovanie a poriadok medzi anjelmi. 
Na základe Svätého písma bolo možné prijať, že sú určité rozdiely medzi anjelmi v 

dokonalosti ich bytia (Kol 1, 16; Ef 1, 21).157 
Na základe biblických pomenovaní teológovia od Pseudo-Dionýza rozlišujú tri 

hierarchie anjelov a v každej z nich sú tri chóry alebo rady anjelov. Treba však povedať, že 
Božie zjavenie sa nezaujíma o detailné predstavy (mená, počet, hierarchia anjelov a pod.). 
Rozdelenie anjelského sveta do deviatich chórov nie je pravdou viery, ale slobodnou 
teologickou mienkou. Najnovší Katechizmus Katolíckej cirkvi sa o tomto rozdelení anjelov 
vôbec nezmieňuje. 

 
3. 3. Prirodzenosť a vlastnosti anjelov 
 
3. 3. 1. Duchovnosť anjelskej prirodzenosti 
„Prirodzenosť anjelov je duchovná.“  Je to pravda viery (dogma).158 
Tak to deklaroval Štvrtý lateránsky koncil (1215)159 a Prvý vatikánsky koncil 

(1870).160 Obidva koncily rozlišujú stvorenie duchovných a telesných bytostí a stvorenie 
duchovných, teda netelesných bytostí, považujú za stvorenie anjelov.161 

Prirodzenosť anjelov je čisto duchovná, t. j. slobodná od akejkoľvek hmotnosti. Podľa 
svojej podstaty sú teda anjeli bytosti číro duchovné, celkom nehmotné, fyzicky jednoduché. 
Svojou prirodzenosťou prevyšujú prirodzenosť ľudí (ľudská prirodzenosť je zložená z ducha a 
tela). V nadprirodzenom poriadku však človek môže prevyšovať anjela. Tak Kristus - človek - 
nekonečne prevyšuje všetkých anjelov a Panna Mária - hoci je len ľudskou osobou - je 
kráľovnou aj anjelov. 

Každý anjel je kompletná, jedinečná, rozumná a svojprávna podstata, t. j. bytosť 
osobná. Ako osoba je každý anjel nositeľom svojej podstaty, svojich vlastností a svojej 
činnosti.   

S v ä t é  p í s m o  výslovne označuje anjelov ako duchov. Zjavenie sa anjelov možno 
vysvetliť nejakým prechodným, zdanlivým telom alebo víziami obraznosti a podobami vo 
sne. 

V prorockej knihe Daniel traja mládenci v ohnivej peci chvália Pána: 
„Dobrorečte Pánovi, duchovia a duše spravodlivých...“ (Dan 3, 86). 
Keď v knihe Múdrosti kráľ Šalamún hovorí o Božej múdrosti, hovorí aj o Bohu, ktorý 

je „prenikajúci všetkých duchov“ (Múd 7, 23). 
V Druhej knihe Makabejskej sa Boh vhodne označuje ako „Pán duchov“, t. j. anjelov, 

lebo on spôsobil anjelské zjavenie (porov. 2 Mak 3, 24). 

                              
157 „Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj 
mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“  (Kol 1, 16). 
      „Aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na 
Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a 
panstvo a nad každé iné meno...“ (Ef 1, 19-21). 
158 Porov. KKC 328. 
159 DS 800. 
160 DS 3002. 
161 Porov. DS 328. 



V Novom zákone hovorí sv. Matúš, že k Ježišovi prinášali „mnohých posadnutých 
zlými duchmi“. (Mt 8, 16). 

Podľa sv. Lukáša Ježiš uzdravil všetkých, „ktorých trápili nečistí duchovia“ (Lk 6, 
18). 

Tu treba dodať, že aj padlí anjeli, teda zlí duchovia, sú myslení ako nehmotné 
bytosti.162 

Ťažkosť proti nehmotnému chápaniu anjelských bytostí prináša miesto z Listu sv. 
apoštola Júdu (verš 6-7)163, ak sa vzťahuje na anjelov v predchádzajúcom verši a nie na 
obyvateľov Sodomy a Gomory. Ak je prvý význam správny, podobne ako v deviatom 
verši164, potom v ňom vidíme narážku na rozšírené podanie v neskorom židovstve a prvých 
kresťanských storočiach, podľa ktorého sa anjeli dopustili hriechu s ľudskými ženami165 a 
boli za to potrestaní Bohom. Spisovateľ pripomína čitateľom im známe podanie, aby im podal 
názorný príklad Božej spravodlivosti. Bez toho, žeby chcel niečo záväzné povedať o 
prirodzenosti anjelov. 

Z dokonalosti anjelskej podstaty vyplývajú primerané prirodzené vlohy a vlastnosti 
anjelov. Tieto (keďže patria k prirodzenosti každého anjela), zostávajú aj v zlých anjeloch, ale 
ich použitie môže byť rôznymi činiteľmi hatené. Prirodzené vlastnosti anjelov sú: 

▪ nesmrteľnosť 
▪ rozum a dokonalé prirodzené poznanie 
▪ slobodná vôľa a moc. 
Niektorí  O t c o v i a  - medzi nimi i sv. Augustín - mali nemalé ťažkosti s pojmom 

stvoreného ducha (porov. Gn 6, 2). A stvorená bytosť bez akejkoľvek hmoty sa im zdala 
nemožnou. Iní, ako napr. Euzébius Cezarejský, Gregor Nazianzský, Gregor Veľký a i., 
uznávali čistú duchovnosť anjelov.  

Sv. Gregor Veľký napríklad hovorí: 
„Anjel je len duch, kým človek je duch a telo.“ 166  
  
3. 3. 2. Prirodzená nesmrteľnosť anjelov 
Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. 
Táto ich prirodzená nesmrteľnosť vyplýva z ich čírej duchovnosti anjelskej 

prirodzenosti. Sú nehmotní, nepozostávajú z fyzických čiastok, a tak nepodliehajú podstatnej 
zmene, ktorá znamená stratu života.  

S v ä t é   p í s m o : 
O vzkriesení pre večnosť Ježiš hovorí: 
„Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli.“ (Lk 20, 36). 
Blaženosť dobrých anjelov a zavrhnutie zlých má podľa svedectva Svätého písma 

trvať večne: 
„Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je 

na nebesiach.“ (Mt 18, 10). 
„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho 

anjelom!“  (Mt 25, 41). 
 

                              
162 Porov. - „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto 
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12). 
163 „Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok..., smilnili a chodili za iným 
telom...“  (Júd 1, 6-7). 
164 „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, 
ale povedal: «Nech ťa Pán potrestá».“ (Júd 1, 9). 
165 „Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.“ (Gn 6, 2). 
166 Moralia (Mravné poučenia) IV. 3, 8. 



3. 3. 3. Rozum, vôľa a moc anjelov 
▪ Anjeli ako duchovné bytosti majú rozum a slobodnú vôľu. 
V dôsledku čírej duchovnosti ich prirodzenosti rozumom poznávajú a vôľou chcú 

dokonalejšie ako ľudia, ale podstatne nedokonalejšie ako je konečné Božie poznanie a jeho 
vôľa. 

Toto dokonalé poznanie je im vrodené. 
Každý anjel podľa stupňa svojej bytostnej dokonalosti bez učenia prirodzene poznáva 

Boha, seba, iné tvory a zákony prírody. Avšak toto prirodzené anjelské poznanie Boha nie je 
videním Boha, lebo nijaký tvor nemôže svojimi prirodzenými silami vidieť Boha priamo. 
Teda prirodzene poznáva anjel jestvovanie Boha a jeho vlastnosti prostredníctvom svojej 
podstaty, totiž zo svojho jestvovania a zo svojich vlastností. 

Svojím prirodzeným rozumom však anjel nepozná: 
Nadprirodzené Božie tajomstvá: 
„Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je 

v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch.“ (1 Kor 2, 11). 
Nemá poznanie sŕdc a jeho tajomstiev, ktoré človek - alebo iný anjel - navonok nijako 

neprezradí. Poznáme to zo Šalamúnovej modlitby, v ktorej hovorí Bohu: 
„Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš 

srdce synov človeka.“ (l Kr 8, 39). 
Nedokáže s istotou predvídať slobodné budúce skutky tvorov: 
„Lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného. Od začiatku oznamujem 

budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo...“ (Iz 46, 9n). 
Nevie predvídať deň a hodinu súdu: 
„Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.“ (Mt 

24, 36). 
Spôsob poznania anjelov je podľa ich duchovnej prirodzenosti čisto duchovný. 

Získavajú duchovné pojmy nie ako človek abstrakciou z poznania zmyslového, ale prijímajú 
ich hneď pri svojom stvorení zároveň s prirodzenou poznávacou schopnosťou. 

Anjeli poznávajú Boha prirodzeným spôsobom len nepriamo z pozorovania 
dokonalosti stvorení a zvlášť svojou vlastnou dokonalosťou. 

▪ Anjeli majú vynikajúcu slobodnú vôľu. 
Slobodná vôľa anjelov je dôsledkom ich rozumnosti a zodpovednosti. Je primeraná 

spôsobu ich veľkého poznania. 
Podľa Svätého písma niektorí anjeli zhrešili. To by bolo bez vnútornej slobody 

nemožné. Teda slobodná vôľa zapríčinila pád zlých anjelov a ich večné zavrhnutie: „Veď Boh  
neušetril ani anjelov, keď zhrešili... (2 Pt 2, 4). 

Vôľa anjelov je silnejšia ako ľudská a môže ovplyvňovať hmotu spôsobom pre 
človeka užitočným alebo škodlivým. Napr. vyslobodenie sv. Petra z väzenia (porov. Sk 12, 
7).167 

Anjeli sa môžu zhovárať, svoje pojmy si môžu vzájomne prejaviť. To sa však deje 
samozrejme len duchovne. Keď jeden anjel chce druhému prejaviť svoju myšlienku, ten 
druhý ju už zbadá a on zasa podobne odpovie. Teda svojou vôľou dáva najavo svoje 
myšlienky. 

▪ Moc anjelov je veľká. 
Anjeli nemôžu vykonať všetko, čo chcú, pretože by to znamenalo ich všemohúcnosť. 

Sú viazaní riadením Božej prozreteľnosti.  
Avšak anjeli svojou prirodzenosťou sú povýšení nad všetko stvorenie a sú aj 

dokonalejší vo svojej moci. Nad ľuďmi majú prevahu svojou silou a mocou: 

                              
167 Porov. - Mt 28, 2-3; Jn 5, 4. Tiež knihy Daniel, Jób, Tobiáš. 



„Kým ani anjeli, hoci sú väčší čo do sily a moci...“ (2 Pt 2, 11). 
Napriek tomu nemajú moc stvoriť, ktorá prináleží jedine Bohu a moc konať zázraky v 

užšom zmysle slova. 
Podľa zákonov, ktoré Boh určil pre poriadok prirodzený a nadprirodzený, anjeli môžu 

pôsobiť tak na svet hmotný, ako aj na ľudí. Ale bez Božieho rozkazu a dovolenia nemôžu 
ľubovoľne zasahovať do zákonov. 

Môžu pôsobiť na ľudského ducha - ako to u sv. Jozefa urobil anjel vo sne (porov. Mt 
1, 20; 2, 13). Alebo ako diabol vnukol Judášovi myšlienku, aby zradil Ježiša (porov. Jn 13, 2; 
Lk 22, 3). 

▪ Anjeli nemajú ani priestorovosť ani rozmery. 
Anjeli nie sú nesmierni a ani všadeprítomní. To znamená, že anjel je prítomný v tom 

priestore, kde účinkuje. Podobne ako duša v tele. 
Anjel je celý v celom určitom priestore a celý zároveň vo všetkých častiach toho 

istého priestoru. Anjel je prítomný celou svojou podstatou v každom bode toho priestoru a 
miesta, kde účinkuje, lebo anjel nemá priestorové rozmery, ako ich majú hmotné bytosti. 

O tom, či anjel môže byť súčasne na viacerých miestach, či môže prejsť priestorom - 
keď chce prejsť z jedného miesta na druhé - nám Božie zjavenie nehovorí nič. Je to otázka 
filozofického charakteru - a teológovia na to odpovedajú rôzne. 

 
3. 4. Nadprirodzené povýšenie a skúška anjelov 
 
3. 4. 1. Povýšenie do stavu milosti 
Všetci anjeli dostali posväcujúcu milosť. Tým boli povýšení do nadprirodzeného 

poriadku. Boli povolaní k tomu, aby dosiahli nebeskú blaženosť, ktorá pozostáva vo videní 
Boha.  

Táto pravda síce nie je výslovne definovaná ako článok viery, ale je jasne obsiahnutá 
vo Svätom písme. O dobrých anjeloch hovorí, že sú „Boží synovia“ (Jób 38, 7);  „svätec“, 
ktorý „zostúpil z neba“ (Dan 4, 10; 8, 13); „anjel svetla“ (2 Kor 11, 14). Takto môžeme 
pochopiť, prečo sa stali ideálom mníchov. Na kresťanskom Východe sa dodnes nazýva 
rehoľný stav „anjelský život“, teda život tých, ktorí sa usilujú žiť podľa ducha, a nie podľa 
tela. 

Absolútne nutnou podmienkou k dosiahnutiu videnia Boha je mať posväcujúcu 
milosť. Posväcujúca milosť, ktorou sa stvorená osoba stáva Božím dieťaťom a dedičom 
nebeskej blaženosti, je aj pre anjela nadprirodzený, nezaslúžený dar, teda milosť. 

Pápež Pius V. zavrhol tento omyl, ktorý hlásal Michal de Bay (Baius)168 v súvislosti s 
učením o viere, že večná blaženosť pre dobrých je odmena za ich prirodzené dobré skutky a 
nie milosť.169  

Povýšenie anjelov do stavu milosti potvrdzujú aj Svätí Otcovia. Bol to napr. sv. 
Augustín170, sv. Tomáš Akvinský a i. 

Sv. Ján Damascénsky učí: 
„Skrze Logos boli všetci anjeli stvorení a Svätým Duchom vo svätosti zdokonalení; 

stali sa účastnými milosti osvietenia, ako to zodpovedá ich hodnosti a postaveniu.“171 
Kedy ju dostali, teda pokiaľ ide o časový okamih, všeobecná mienka medzi Otcami je 

tá, že ju dostali hneď pri stvorení (sv. Peter Lombardský). Stredoveká františkánska škola 

                              
168 MICHAL de BAY (1513-1589), leuvenský profesor. V roku 1567 bolo pápežom Piom V. odsúdených jeho 
79 viet, ktoré boli silne ovplyvnené protestantským učením.  
169 DS 1903. 
170 V diele De civitate Dei (O Božom štáte).  
171 De fide orth. (Výklad ortodoxnej viery) II. 3. 



učila, že anjeli boli stvorení bez nadprirodzeného charakteru a že sa pomocou pomáhajúcej 
milosti mali pripraviť na prijatie posväcujúcej milosti. Prijatie tejto milosti sa dostalo len 
dobrým anjelom. Podľa sv. Tomáša Akvinského anjeli boli stvorení v stave posväcujúcej 
milosti. Pre tento názor svedčí skutočnosť, že padnutí anjeli hriechom stratili posväcujúcu 
milosť, ktorú si dobrí anjeli uchovali. Najmä preto, že ak anjeli boli stvorení k 
nadprirodzenému cieľu, potom museli mať posväcujúcu milosť, lebo bez nej je absolútne 
nemožné tento cieľ dosiahnuť. 

 
3. 4. 2. Skúška anjelov 
Anjeli boli najprv v stave putovania (in statu viae), v ktorom si svojou spoluprácou s 

milosťou mali zaslúžiť blažené videnie Boha vo svojom konečnom stave. Boli teda podrobení 
skúške. Toto učenie vyplýva: 

▪ z náuky Otcov, že dobrí anjeli si zaslúžili blaženosť; 
▪ zo skutočnosti hriešneho pádu jednej časti anjelov; 
▪ z porovnania s podobnou skúškou prarodičov. 
Dobrí anjeli, ktorí v skúške obstáli, za odmenu vstúpili do nebeskej blaženosti. Dostali 

tzv. „svetlo slávy“, ktorým „ustavične hľadia na tvár“ Boha Otca (Mt 18, 10). Sú účastní na 
večnej blaženosti (porov. Tob 12, 15; Hebr 5, 11; 7, 11). 

Na druhej strane zlí anjeli, ktorí v skúške neobstáli, nielenže nedostali svetlo slávy, ale 
svojím ťažkým hriechom stratili posväcujúcu milosť a upadli do večného zatratenia. Podľa 
prirodzenosti boli stvorení dobrí, „ale oni sami sa stali zlými“.172  Vyplýva to aj zo slov sv. 
Petra: 

„Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia 
a dal ich strážiť až do súdu.“ (2 Pt 2, 4). 

Mienka mnohých Otcov, že anjeli boli stvorení v stave slávy, je nezlučiteľná so 
skutočnosťou pádu zlých anjelov. Podľa sv. Tomáša Akvinského173 zlí anjeli nikdy nevideli 
Boha. Je to samozrejmé, lebo keby boli videli Boha, neboli by zhrešili. V okamihu stvorenia 
boli síce aj oni šťastní v láske k Bohu, podobne ako prví ľudia v raji. Táto láska totiž vyplýva 
z posväcujúcej milosti, ktorú všetci anjeli dostali pri stvorení. To však ešte nebola definitívna 
nadprirodzená blaženosť, ktorá vyplýva z videnia Boha. 

 
 3. 5. Pád do hriechu a zavrhnutie zlých anjelov 
 
3. 5. 1. Pád do hriechu 
Podľa Svätého písma existuje množstvo padlých anjelov, ktorí sa pod vládou satana 

usilujú klásť odpor Božej vláde a škodiť veriacim. Disponujú veľkou a ničivou silou. Vidíme 
to z uzdravenia posadnutého v Gergeze, z ktorého Ježiš vyhnal mnoho zlých duchov, ktorí si 
hovorili: Pluk (porov. Lk 8, 30). Keď ich Sväté písmo takto opisuje, aký je ich zámer, keď 
hovorí o týchto obrovských zástupoch?  

                              
172 DS 800. Porov. KKC 391. 
173 Summa Theologica (Teologická summa) I 64, 1 ad 4.  
     Summa i suma (lat. summa = úhrn, súhrn, sumár). Odborný teologický termín, ktorým sa v stredoveku 
označovalo dielo obsahujúce základné princípy nejakej vedy. V scholastike sa slovo summa stalo odborným 
termínom na označenie príručky alebo učebnice teológie a filozofie. Medzi najznámejšie teologické diela tohto 
druhu patrí Summa Theologica (Teologická summa) sv. Tomáša Akvinského, v ktorej sa systematicky vykladá a 
podáva kresťanská vierouka a mravouka. V inom jeho diele, nazvanom Summa contra Gentiles (Summa proti 
pohanom), sa vysvetľujú pravdy viery na základe rozumu a dokazuje sa, že tajomstvá viery sa neprotivia 
ľudskému rozumu. - Porov. HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Bratislava: Don Bosco, 1998, s. 
963-964.  



„Za rozhodnutím našich prarodičov neposlúchnuť je hlas zvodcu, ktorý odporuje Bohu 
a zo závisti spôsobuje ich pád do smrti. Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého 
anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol. Cirkev učí, že spočiatku to bol dobrý anjel, stvorený 
Bohom. «Boh síce stvoril diabla a ostatných duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni 
sami sa stali zlými.»“174  

Učenie o ťažkom hriechu určitého počtu anjelov a o ich dobrovoľnom odvrátení sa od 
Boha je teda článkom viery. Toto bolo slávnostne vyhlásené Cirkvou za pravdu viery na 
Štvrtom lateránskom koncile v roku 1215: 

„Diabol a iní démoni boli podľa svojej prirodzenosti stvorení Bohom ako dobrí, ale 
zlými sa stali sami od seba.“175 

V každom hriechu, a takým bol určite hriech zlých anjelov, je vždy túžba ísť za 
vlastným zákonom, nie za tým, ktorý má človek od svojej prirodzenosti a z Božej vôle. Bola 
to predovšetkým pýcha, ktorá je počiatkom každého hriechu.176 

Je ťažké pochopiť bližšie dôvody tejto skutočnosti. V každom prípade jej možnosť je 
obsiahnutá už v ich slobode. „Ich «pád» spočíva v slobodnej voľbe týchto stvorených duchov, 
ktorí zásadne a neodvolateľne odmietli Boha a jeho kráľovstvo. Ozvenu ich vzbury 
nachádzame v slovách, ktorými sa Pokušiteľ obracia na našich prarodičov: «Budete ako 
Boh» (Gn 3, 5).“177 

Určitý počet anjelov sa teda vedome a dobrovoľne rozišiel s Bohom. Ich hriech je 
preto veľký a nemôže im byť odpustený. Učenie Cirkvi je jasné: „Anjelom nemôže byť ich 
hriech odpustený pre neodvolateľnú povahu ich voľby, a nie pre nedostatok nekonečného 
Božieho milosrdenstva. «Po páde nejestvuje pre nich možnosť pokánia, podobne ako ani pre 
ľudí po smrti.»“178 

S v ä t é   p í s m o   hovorí o hriechu padlých anjelov veľmi jasne.  
Sv. Peter: 
„Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia 

a dal ich strážiť až do súdu.“ (2 Pt 2, 4). 
Sv. Júda: 
„Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo 

večných putách v temnote pre súd veľkého dňa.“  (Júd 1, 6). 
Sväté písmo dosvedčuje neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš volá „vrah od počiatku“ (Jn 

8, 44) a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od poslania, ktoré mu zveril Otec. 
Najvážnejším jeho skutkom bolo klamné zvádzanie, ktorým diabol naviedol človeka, aby 
neposlúchol Boha.179 

„Satanova moc však nie je nekonečná. On je iba tvor, ktorý je síce mocný, pretože je 
čistý duch, ale vždy je iba tvor: nemôže prekaziť budovanie Božieho kráľovstva. Hoci satan 
pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu a jeho kráľovstvu v Ježišovi Kristovi a hoci jeho 
pôsobenie zapríčiňuje každému človekovi i spoločnosti veľké škody duchovnej a nepriamo aj 
fyzickej povahy, toto pôsobenie dopúšťa Božia prozreteľnosť, ktorá mocne a láskavo riadi 
dejiny človeka a sveta. To, že Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, ale my 
«vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré»“180 

T r a d í c i a : 

                              
174 KKC 391. 
175 DS 800.  
176 „Počiatkom ľudskej pýchy býva odpad od Boha, lebo sa jeho srdce odvráti od Stvoriteľa; keďže počiatkom 
každého hriechu je pýcha.“ (Sir 10, 14-15). 
177 KKC 392. 
178 KKC 393. 
179 Porov. KKC 394. 
180 KKC 395. 



Podľa sv. Tomáša Akvinského hriešni anjeli odmietli nadprirodzenú blaženosť, ku 
ktorej boli povolaní.181 

Všeobecná mienka teológov je, že doba skúšky u anjelov bola veľmi krátka. Svätí 
Otcovia vzťahujú na pád anjelov ako typické slová, ktoré odpadnutý Izrael povedal svojmu 
ľudu: „Nebudem otročiť!“ (Jer 2, 20). 

Podľa sv. Jána Damascénskeho ich hriech nemôže byť odpustený: 
„Po páde nejestvuje pre nich možnosť pokánia, podobne ako ani pre ľudí po smrti.“182  
 
3. 5. 2. Večné zavrhnutie 
Ako blaženosť dobrých anjelov má večné trvanie183, tak aj trest zlých duchov je bez 

konca.184 Podľa sv. Júdu budú stále vo večných okovách (porov. Júd 6). Podľa sv. Jána tam 
budú mučení dňom i nocou na veky vekov (porov. Zjv. 20, 10). 

Ako už bolo povedané, zlí duchovia sa nemôžu obrátiť a nemôžu konať pokánie, lebo 
nemajú k tomu ani milosti ani čas, sú zatvrdnutí v zlom. 

Neodvolateľné zavrhnutie zlých duchov odôvodňujú Otcovia a teológovia rozlične. 
Podľa sv. Augustína si hriech anjelov zaslúžil tým väčší trest, čím vzácnejšie dostali 

Bohom udelené dary.185 
Učenie Origenovo a niektorých jeho prívržencov o znovuobnovení všetkých vecí, po 

ktorom zavrhnutí anjeli a zlí ľudia po dlhom čase očisťovania znovu budú omilostení, aby sa 
mohli vrátiť k Bohu, bolo na Synode Konštantínopolskej cirkevnej provincie (543) zavrhnuté 
ako heretické: 

„Kto hovorí alebo verí, že trest zlých duchov a bezbožných ľudí je iba dočasný a že sa 
po určitom čase raz skončí a nastane návrat do pôvodného stavu a obnova (apokatastáza)186 
zlých duchov a bezbožných ľudí, nech je exkomunikovaný (kán. 9).“ 187 

Podľa toho vnútorný stav zlých duchov je hrozný a zúfalý. Nemajú nič, čo by ich 
nabádalo k dobrému. Nemôžu očakávať odmenu ani úžitok ani útechu, niet v nich lásky k 
Bohu. Naopak, vedia, že sú naveky zavrhnutí a u Boha v nenávisti, že si ho nemôžu ničím 
nakloniť, a preto ich všetko ženie k nenávisti a zúfalstvu: hrozné muky, ktoré potrvajú naveky 
a ktorým nemožno nijako uniknúť. 

 
3. 6. Pôsobenie dobrých anjelov 
 
3. 6. 1. Vzťah k Bohu 
H l a v n o u  úlohou dobrých anjelov je oslava a služba Bohu. 
Anjeli, ktorí zostali verní Bohu, dosiahli a požívajú večnú blaženosť, ktorú nemôžu 

nikdy stratiť. Všetka ich činnosť má len jeden cieľ: oslavovať Boha a slúžiť mu. Službou 
Bohu plnia jeho vôľu, pomáhajú a chránia ľudí, aby tiež dosiahli večnú slávu v blaženom 
videní Boha. Takto anjeli uskutočňujú najdôležitejší cieľ stvorenia: oslavu Boha. 

                              
181 Summa Theologica (Teologická summa) I 63 3. 
182 Expositio fidei 18. 
183 „Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 
10). 
184 „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“  (Mt 25, 41). 
185 Contra Julianum (Proti Juliánovi) 6, 22. 
186 Apokatastáza (gréc. apokatástasis = obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu). - Mylné náboženské učenie, 
podľa ktorého sa na konci vekov všetko obnoví podľa  pôvodného Božieho plánu.  
187 Za predsedníctva patriarchu Mennasa zostavila synoda anatémy proti origenistom, ktoré boli potvrdené 
podpisom pápeža Vigília (537-555). Tieto odsúdené vety sa ani tak veľmi nenachádzajú v učení Origena ako 
skôr v učení origenistov, predovšetkým palestínskych mníchov. - Deviaty kánon sa obracia predovšetkým proti 
stúpencom Origena, „origenistom“, ktorí popierali večnosť pekelných trestov. - DS 411. 



S v ä t é  p í s m o   potvrdzuje, že anjeli oslavovali Boha. Vidíme to najmä zo slov sv. 
Jána z knihy Zjavenia: 

„Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, 
klaňali sa Bohu a volali: «Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila 
nášmu Bohu na veky vekov. Amen.»“  (Zjv 7, 11-12). 

Písmo povzbudzuje anjelov k chvále Boha a dosvedčuje, že anjeli oslavujú Boha 
spevom slávy:  

„Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli...“ (Ž 102, 20; porov. Ž 148, 2; Dan 3, 58).188 
K oslave Boha patrí služba Bohu. Ako Boží poslovia, prinášajú zjavenia a príkazy 

ľuďom. Sú služobníkmi Božej prozreteľnosti. 
Anjel zvestuje narodenie sv. Jána Krstiteľa (Lk 1, 11); zvestuje narodenie Ježiša Krista 

(Lk 1, 26); zjavuje sa Jozefovi v sne (Mt 1, 20; 2, 13; 19); vyslobodzuje apoštolov z väzenia 
(Sk 5, 19); upozorňuje Filipa (Sk 8, 26); zjavuje sa Kornéliovi (Sk 10, 3). 

Ich povinnosťou je služba Ježišovi Kristovi aj ako človekovi (Flp 2, 10).189 „V Písme 
vystupuje Boh v zástupe anjelov (porov. Dan 7, 10). Preto i Božie Slovo, keď sa vtelilo, 
priviedlo podľa Origena so sebou na zem anjelov, ktorí ho všade sprevádzajú.“190  Podľa 
Katechizmu Katolíckej cirkvi „anjeli obklopujú Ježiša Krista, svojho Pána. Slúžia mu najmä 
pri plnení jeho poslania spasiť ľudí.“191 

 
3. 6. 2. Vzťah k ľuďom 
a/ S e k u n d á r n o u  úlohou dobrých anjelov je ochrana ľudí a starosť o ich spásu. 
Z Božieho poverenia dobrí anjeli majú účasť na spravovaní sveta. Konajú rozličné 

posolstvá, ochraňujú ľudí a pomáhajú im dosiahnuť večnú spásu. Tešia sa z toho, keď ľudia 
získajú nebeskú blaženosť. Preto „Cirkev si uctieva anjelov, ktorí jej pomáhajú na pozemskej 
púti a ochraňujú každého človeka“.192 

S v ä t é  p í s m o  dosvedčuje, že všetci anjeli stoja v službách ľudí: 
„ Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do 

dedičstva spásu?“ (Hebr 1, 14). 
„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Ž 90, 

11). 
Starostlivosť anjelov o spravodlivých vidieť aj z ďalších miest Svätého písma (porov. 

Gn 24, 7; Ex 23, 20-23; Jud 13, 20; Tob 5, 27; Dan 3, 49; 6, 22 a i.). 
T r a d í c i a : 
Podľa Origena je to trvalá súčasť cirkevného učiteľského hlásania, že Boží anjel slúži 

človeku, aby mu pomohol dokonať spásu.193 Podľa neho zachytáva anjel strely zlých 
myšlienok, ktoré by sa ináč zaryli do srdca. 

b/ Každý človek má od svojho krstu svojho osobitného anjela strážcu. 

                              
188 Myšlienka, ktorá je zakotvená vo Svätom písme o neustálom oslavovaní Boha anjelmi, je častou témou 
východnej liturgií, zvlášť eucharistických kánonov, ktorými sú všetci verní vyzývaní k tomu, aby sa pridali k 
tejto oslave, aby tak obnovili svoju prvotnú jednotu s Bohom. Napr. v Liturgii sv. Jána Zlatoústeho sa kňaz 
modlí: 
       „...Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce 
archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni.“ - 
Porov. Svätá božská Liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 
1998, s. 51. 
      „S týmito blaženými mocnosťami, láskavý Vládca, aj my spievame a voláme...“ - Tamtiež s. 52. 
189 „Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí...“ (Flp 2, 10). 
190 ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava: SSV, 2000, s. 139. 
191 KKC 351 
192 KKC 352. 
193 Contra Celsum (Proti Celsovi) VIII 34. 



Podľa všeobecného učenia teológov má nielen každý pokrstený, ale každý človek, aj 
neveriaci, od narodenia cez celý svoj pozemský život svojho anjela strážcu. Cirkev na tomto 
učení trvá dodnes. „ Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a 
orodovaním“, hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi.194 Biblicky je to zdôvodnené slovami 
Ježiša Krista: 

„Ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 
18, 10). 

Podľa sv. Hieronyma treba v tom vidieť veľkú dôstojnosť duší, keďže každá má k 
svojej ochrane určeného anjela.195 Preto si máme anjela strážcu ctiť, milovať, prosiť ho o 
pomoc a jeho vnuknutia nasledovať. 

Zo  S v ä t é h o  p í s m a  vieme, že dobrí anjeli vykonávajú medzi ľuďmi a na ich 
úžitok úlohy, ktoré im zveril Boh. Toto učenie treba považovať za článok viery, ktorý 
vyznáva Cirkev. Vo Svätom písme však nenachádzame tvrdenie, že každý z ľudí alebo aspoň 
kresťan má svojho anjela strážcu. Cirkev nevyhlásila toto učenie za definované a v riadnom a 
všeobecnom hlásaní evanjelia sa nepodáva ako článok viery. Katolícki teológovia však 
usudzujú, že učenie o individuálnom anjelovi strážcovi je isté a dá sa vyvodiť z textu Mt 18, 
10, ktorý hovorí o anjeloch strážcoch strážiacich dietky, „mali čkých“, ktorí však 
najpravdepodobnejšie označujú veriacich v Krista.196 

T r a d í c i a : 
Sv. Bazil Veľký so zreteľom na Mt 18, 10 tvrdí: 
„Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, 

ktorý ho vedie životom.“197 
Kresťanský život má už na tomto svete účasť na blaženom spoločenstve anjelov a 

úžitok z ich tajomnej a účinnej pomoci. 
Ochrana anjelov sa týka predovšetkým záležitosti spásy a len nepriamo časných vecí a 

trvá po celý život. Anjeli strážcovia sprevádzajú svojich zverencov od kolísky až po hrob. 
Niekedy sa anjel na čas vzdiali od svojho zverenca tak, že podľa Božieho rozhodnutia 
nezabráni fyzickému alebo mravnému zlu. Tak treba rozumieť aj slovám sv. Bazila Veľkého, 
ktorý hovorí: „Ako dym odháňa včely a zápach holuby, tak odpudzuje anjela strážcu nášho 
života žalostný hriech.“198 

Keď má človek ako jednotlivec svojho anjela strážcu, potom je veľmi pravdepodobné, 
že takúto ochranu majú aj jednotlivé zložky a spoločenstvá, predovšetkým svätá Cirkev. Tiež 
krajiny, národy, významnejšie ustanovizne. Svätí Otcovia preto často hovoria o „anjeloch 
národov“. „Sv. Gregor Nazianzský krásne oslovuje anjelov mesta Carihradu v homílii na 
rozlúčku s hlavným mestom, keď opúšťa biskupský stolec. Blahoslavený Peter Faber sa 
modlieval k anjelom strážnym toho mesta, do ktorého prichádzal.“199 

Sväté písmo to naznačuje už v Starom zákone, kde sa spomína sv. Michal ako knieža 
Izraelitov a popri ňom i knieža perzského kráľovstva a knieža grécke (Dan 10, 13-21). 

 

                              
194 KKC 336. 
195 Porov. Ďakovná reč Gregora Divotvorcu k Origenovi c. 4; I 113, 1-8. 
196 ANSELM GRÜN vo svojej knihe Každý má svého anděla (Kostelní Vydří 2000) píše, že k tomu názoru 
prišiel na základe biblickej tradície. Drží sa biblických príbehov, v ktorých anjeli prichádzajú ľuďom na pomoc a 
ukazujú im cestu. Uvádza štyridsať príbehov, ktoré v úchvatných obrazoch popisujú, ako vstupuje anjel do 
bezvýchodiskovej situácie určitého človeka, ako ho stráži a ochraňuje. Z týchto príbehov vysvitá, že anjeli 
nenechávajú človeka samotného v žiadnej situácii, že ho sprevádzajú na všetkých cestách a že mu poskytujú 
ochranu a bezpečie, ak je so svojím strachom sám. - s. 5-6. 
197 Adversus haereses (Proti bludom) III 1, RJ 940. Porov. KKC 336. 
198 Homiliae in Psalmos (Kázne o žalmoch) 33, c. 5. 
199 In: ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava: SSV, 2000, s. 141. 



3. 6. 3. Úcta anjelov 
Zo vzťahu anjelov k Bohu a k ľuďom vyplýva aj opodstatnenosť úcty anjelov. 

Dobrým anjelom patrí náboženská úcta. Cirkev im túto úctu vzdáva od najstarších čias. 
Výslovne o tejto úcte hovorí Druhý nicejský koncil (787)200 a Tridentský koncil (1563).201 

Kult dobrých anjelov je v katolíckej cirkvi od dávnych čias a opiera sa o ich spojenie s 
Bohom. Zasväcuje im dni, sviatky, kostoly a v úcte má ich obrazy. Kresťanské umenie 
dokazuje, že úcta k anjelom bola všeobecne rozšírená. Svedkom cirkevného kultu anjelov je 
už sv. Justín, najdôležitejší apologéta 2. storočia.202  

V ranom stredoveku sa veľmi rozšírila úcta k sv. Michalovi, ktorého ctilo ako svojho 
hlavného patróna mesto Carihrad. V novších časoch vzniká úcta k sv. Gabrielovi ako 
patrónovi oznamovacích prostriedkov (telefónu, rozhlasu, televízie). 

„O úcte k anjelom máme správy už z prvých kresťanských čias. Origenes sa bráni 
Celzovej námietke, že by anjeli boli to isté, čo grécki bohovia: «Kresťania sa anjelom 
neklaňajú ako židia, ale smú im preukazovať úctu, ak rozumieme tomu slovu dobre.»“203  

Treba pripomenúť, že absolútnu úctu vo vlastnom zmysle vzdávame len Bohu. Prejav 
našej úcty k Božej Matke, anjelom a svätým závisí na ich účasti na Božej dobrote a vedie ku 
kultu samého Boha. 

 
 3. 7. Pôsobenie zlých anjelov 

  
 3. 7. 1. Diablova vláda nad ľuďmi 

Po páde zlých duchov z neba na zem204 stal sa pre nich nedostupný svet nebeských 
bytostí. Preto všetku svoju zlomyseľnú pozornosť obracajú výlučne na im blízku zem s tým, 
aby na nej siali medzi ľuďmi zlo. Zlo takto tvorí nevyhnutnú potrebu démonov, ktorí o ničom 
inom nepremýšľajú okrem zla a v ničom nenachádzajú uspokojenie alebo pôžitok okrem zlej 
činnosti. Pocit dobra a Božieho kráľovstva je pre nich neznesiteľný. Preto stroja ľuďom 
úklady, aby ich priviedli k hriechu a tak do zatratenia.  

Štvrtý lateránsky koncil (1215) v 1. hlave O katolíckej viere vyhlásil: „ Človek zhrešil 
na našepkávanie diabla.“205 Tridentský koncil (1547) vymenúva medzi následkami 
Adamovho hriechu aj upadnutie do diablovho otroctva. Je to článok viery: 

„Diabol má na základe Adamovho hriechu určitú vládu nad ľuďmi.“ 206 
Sv. Augustín nepreháňa, keď tvrdí, že ak by satan mal od Boha voľnú ruku, „nikto z 

nás by nezostal nažive“.207 
Liturgicky je táto viera Cirkvi vyjadrená v krstných obradoch (zrieknutie sa diabla, 

zlého ducha). 
S v ä t é  p í s m o  tak Starého ako aj Nového zákona výslovne spomína pôsobenie 

diablov na ľudí, počnúc od pokúšania prvých ľudí v rajskej záhrade až do konca sveta, keď 
bude satan pôsobiť „so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi“. (2 Sol 2, 9). 

Ježiš Kristus označuje diabla ako „knieža tohto sveta“ (Jn 12, 31; 14, 30). Sv. Pavol 
bohom tohto veku (porov. 2 Kor 4, 4). Vykupiteľským dielom diablova moc však bola 
premožená (porov. Jn 12, 31). Veď Boží Syn sa zjavil preto, „aby zmaril diablove skutky“. (1 

                              
200 DS 600. 
201 DS 1821. 
202 Apologia ( Obrana) I 6. 
203 In: ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava:  SSV, 2000, s. 142. 
204 Porov. „Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.“ (Ef 2, 2). 
205 DS 800. 
206 DS 800. Porov. 1511; 1521. 
207 IN: AMORTH, G.: Exorcista vypráví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 16. 



Jn 3, 8). Pri Poslednom súde bude diablova moc zlomená úplne, dokonale a s konečnou 
platnosťou. Vidieť to zo slov sv. Petra208 a sv. Júdu.209 Preto „je nemožné pochopiť 
vykupiteľské Kristovo dielo a nebrať na vedomie rozkladnú činnosť satana“.210 

Podľa sv. Tomáša Akvinského211prirodzenosti človeka je primerané, aby mu iné tvory 
pomáhali alebo robili prekážky. Dobrí anjeli mu pomáhajú, zlí duchovia zasa prekážajú. Boh 
pripustí nástrahy zlých duchov, aby človek tým jasnejšie poznával, že je slabý a odkázaný na 
Božiu pomoc, a tak sa udržal v poníženosti. Sväté písmo však zdôrazňuje, že Boh nedopustí 
pokúšať človeka nad jeho sily, ale so skúškou mu dá aj milosť, aby mohol vydržať.212 
 

3. 7. 2. Spôsoby, ktorými diabol uplatňuje svoju moc 
a/ Zlí duchovia sa usilujú človeku morálne škodiť zvádzaním na hriech. 
Biblické zdôvodnenie vidíme v slovách sv. Petra: 
„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 

by zožral.“ (1 Pt 5, 8). 
Vidieť to aj z podobenstva o kúkoli medzi pšenicou, v ktorom sám Ježiš označuje za 

nepriateľa človeka toho, kto rozsieva kúkoľ:  
„Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol.“ (Mt 13, 39; porov. Mt 13, 25). 
Biblické príklady pôsobenia diabla sú:  
▪ pád prarodičov (Gn 3, 1; Múd 2, 24; Jn 8, 44); 
▪ Kainova bratovražda (Gn 4, 1; Jn 3, 12); 
▪ Judášova zrada: „Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi..., aby ho zradil.“ (Jn 13, 

2; 27);  
▪ Petrovo zapretie: Ježiš hovorí: „Šimon, Šimon, hľa satan si vás vyžiadal, aby vás 

preosial ako pšenicu.“ (Lk 22,31); 
▪ Ananiášova lož: Peter hovorí: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si 

luhal...?“ (Sk 5, 3).  
Ľudská vôľa nie je diablovým pokúšaním donútená k zlu, ale zachováva si svoju 

prirodzenú slobodu. Zlý nepriateľ môže človeka len natoľko pokúšať, nakoľko to dovolí Boh: 
„On vás nedovolí skúšať nad vaše sily.“ (1 Kor 10, 3). V dôsledku vykupiteľských zásluh 
Ježiša Krista môžeme víťaziť nad diablom. Jeho vplyv na ľudí je oslabený zvlášť na tých, 
ktorí spolu s Kristom ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami (porov. Gal 5, 24). 

Zlý duch môže pôsobiť na rozum človeka iba nepriamo, totiž skrze pamäť a 
obrazotvornosť (fantáziu) a na vôľu človeka tiež iba nepriamo skrze zmyslovú žiadostivosť. 
Netreba sa však domnievať, že každé pokušenie je od zlého ducha. Aj bez jeho vplyvu môže 
človek spáchať hriech. Človek nosí v sebe náklonnosť k hriechu. Sväté písmo hovorí, že 
„každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza“. (Jak 1, 14). Podľa sv. 
Jána je to žiadostivosť tela a očí (porov. 1 Jn 2, 16). Okrem toho môže byť človek pokúšaný 
aj vplyvom iných ľudí. Zlí duchovia používajú rôzne okolnosti, aby zvádzali ľudí. 

 
b/ Zlí duchovia sa snažia škodiť ľuďom aj fyzicky, zapríčinením fyzického zla 
Posvätné knihy nás učia, že satan ukazuje svoju moc nad svetom aj tým, že škodí 

ľuďom aj fyzicky. 

                              
208 „Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až 
do súdu.“  (2 Pt 2, 4).   
209 „Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote 
pre súd veľkého dňa.“ (Júd 6). 
210 AMORTH, G.: Exorcista vypráví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 15. 
211 Summa Theologica (Teologická summa) 2, 2, 165, 1. 
212 „On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“  (1 Kor 10, 
13). 



V Tobiášovej knihe čítame výčitky od istej otrokyne svojho otca pre to, lebo už sa 
vydala za siedmich mužov, „ale zlý duch, menom Asmodej, ich zahubil hneď, ako vošli do 
nej“. (Tob 3, 8). Asmodej je semitské slovo (šamad - zničiť, zahubiť) a znamená: Ničiteľ. 
Teda Boh dovoľuje istý vplyv aj zlým duchom, aby skúšal, alebo aj trestal ľudí 
prostredníctvom zlého ducha. 

Vidieť to najmä u spravodlivého Jóba, na ktorého Boh dopustil skúšku. Boh hovorí 
satanovi: „H ľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ (Jób 1, 12). 

Táto nebeská scéna - rozhovor medzi Bohom a satanom - (Jób 1, 6-12) je básnickým 
znázornením Božieho rozhodnutia, ktorým Boh satanovi dovolí aj spravodlivých ľudí trápiť. 
Celý obraz treba chápať obrazne. Znázorňuje skutočnosť, že iba zlý duch, ako nepriateľ 
spravodlivosti, si žiada prenasledovať dobrých ľudí. Ale potrebuje na to súhlas od Boha. Zlo 
teda nepochádza bezprostredne od Boha. On iba dopustí zlo. V tomto citovanom prípade zlo 
je utrpenie, zoslané ako skúška na zbožného človeka. No zlosť diabla nemôže prekaziť Božie 
úmysly, lebo Boh môže svojou mocou aj zo zla dosiahnuť dobro. 

 
c/ Zvláštny druh diabolskej škodiacej činnosti je posadnutie. 
 Z Božieho dopustenia môže diabol škodiť človeku i na tele vonkajším pôsobením 

alebo i  vnútorným posadnutím. Zvláštnym druhom fyzického napadnutia je posadnutosť 
(obsessio, possessio), pri ktorej sa zlý duch násilím zmocní ľudského tela. „V kresťanskom 
vysvetlení sa posadnutosť chápe ako nevítaná zmena správania osoby, ktorá bola predtým 
normálna, no začne sa správať násilne, protispoločensky a rúhačsky. V takom prípade ide o 
posadnutosť diablom či démonom.“213 Možnosť a skutočnosť posadnutosti je jasná z 
výslovného Kristovho svedectva, ktorý sám vyháňal zlých duchov: 

▪ uzdravenie posadnutého v Kafarnaume (Mk 1, 21-28);      
▪ uzdravenie posadnutých v Gadare (Mt 8, 28-34); 
▪ uzdravenie nemého, posadnutého zlým duchom (9, 32-34; porov. Mt 12, 22; Mt 17, 

14-20; Mt 8, 16 a i.). 
Medzi schopnosťami, ktoré Ježiš odovzdal apoštolom a ich nástupcom, bola aj moc 

vyháňať démonov: 
▪ „Dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a 

každú chorobu.“ (Mt 10, 1). Podobne píše aj sv. Marek (16, 17) a sv. Lukáš (10, 17). Porov. 
exorcizmy214 Cirkvi. 

Sú to zjavené pravdy, jasne obsiahnuté v biblických knihách a prehĺbenej teológii, 
ktoré učí Magistérium Cirkvi. 

V jednotlivých prípadoch nemožno síce ľahkoverne predpokladať diabolské 
posadnutie, ale ho nemožno ani všeobecne popierať, keďže Sväté písmo ho často spomína. 
Ježiš Kristus vyháňaním diablov znázorňoval, že prišiel zlomiť diablovu moc. „ Ťažiskom jeho 
pôsobenia je veľkonočné tajomstvo: skrze krv kríža zmieruje s Bohom všetky veci v nebi 
(anjelov) a na zemi (ľudí).“215 My máme diablovi a vôbec každému pokušeniu odporovať 

                              
213 KŇAZ RODION: Ľudia a démoni. Prešov: Petra, 2000, s. 13. 
214 Exorcizmus - (zaprisahanie) je v mene Boha (Ježiša) na zlého ducha zameraný rozkaz opustiť človeka alebo 
predmety, príp. zamedziť škodlivý vplyv. Slávnostný, tzv. „veľký exorcizmus“ nad posadnutým človekom môže 
vykonať len kňaz, a to s povolením biskupa. Treba pri tom postupovať rozvážne a prísne zachovávať predpisy 
stanovené Cirkvou. Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu, a to 
duchovnou autoritou, ktorú Ježiš zveril svojej Cirkvi. - Porov. KKC 1673. 
     Gabriele Amort hovorí, že každá katedrála by mala mať exorcistu tak, ako má spovedníka; väčší počet by mal 
byť vo veľkých farnostiach a na pútnických miestach. - Porov.: AMORTH, G.: Exorcista vypráví. Kostelní 
Vydří: Karmelitánske nakladateľství, 200, s. 9.  
215 Tamže s. 12. 



zachovávaním Kristovho napomenutia: „Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ 
(Mt 26, 41). 

Z okolností, ktoré sprevádzajú nezvyčajné zjavy, možno rozoznať, či tu pôsobí Boh 
alebo anjeli, alebo démoni. Treba postupovať s najväčšou obozretnosťou, lebo vo veciach, 
ktoré nemožno postrehnúť zmyslami, sa človek veľmi ľahko môže mýliť. 

Pre dogmatiku stačí konštatovať, že styk zlého ducha s ľuďmi je možný. Posúdiť, či v 
konkrétnom prípade ide o taký styk, prislúcha cirkevnej autorite. 

Mienky, zastavané viacerými starokresťanskými spisovateľmi, napr. Origenes, Gregor 
Nyssenský, Ján Kassián - a scholastikmi216 (Peter Lombardský) a niektorými teológmi novšej 
doby, že každému človeku bol daný po boku jeden dobrý a jeden zlý anjel (aby ho tento 
podnecoval k zlu ako protiklad k anjelovi dobrému, strážcovi), nemajú svoje opodstatnenie v 
prameňoch viery a sú ťažko zlučiteľné s Božou dobrotou. Aj keď to niektoré miesta Svätého 
písma uvádzajú (Jn 13, 3; Zach 3, 1; 1 Kor 12, 7 a i.), nie sú však presvedčujúce. 

 Vplyv zlého ducha nemožno popierať, ani podceňovať a ani preceňovať. 
Predovšetkým sa nesmieme sústrediť na satana do tej miery, aby sme sa prestali pozerať na 
Boha. Boh je vždy našou silou a hradom. On satana obmedzuje. Ježiš Kristus zničil diablovu 
moc nad ľuďmi (Jn 12, 21; Jn 3, 3) tým, že vyliatím svojej krvi zaplatil za ľudí výkupné Bohu 
a vrátil im slobodu Božích detí a zároveň založil Cirkev, aby veriacich zbavovala hriechov a 
chránila proti diabolským vplyvom. Ako ten, kto pácha hriech, je služobníkom hriechu (Jn 8, 
34), tak ten, kto je ospravedlnený Kristovou milosťou, je vyslobodený z diablovho otroctva a 
stáva sa Božím dieťaťom a dedičom Božieho kráľovstva. Keď Boh dopustí, aby diabol 
nabádal ľudí k hriechu alebo aby ináč škodil, potom majú v Cirkvi Bohom pripravené účinné 
prostriedky, aby tieto vplyvy Kristovou silou mohli prekonať. 

 
3. 7. 3. Záver angelológie 
Hriechom anjelov bola po prvý raz uvedená do stvorenia najťažšia trhlina a otvorená 

priepasť pekelnej zloby. Tam mala svoj počiatok najúbohejšia história nenávisti temnosti 
podsvetia, ktorá vždy znova povstáva a požiera svojimi plameňmi stvorený svet. Hriechom 
anjelov v skutočnosti začalo svoju činnosť „tajomstvo neprávosti“, ako to nazval sv. Pavol (2 
Sol 2, 7). 

Hriech anjelov je najťažším už preto, že je to hriech číreho ducha s najjasnejším 
poznaním a vykonaný s najslobodnejšou vôľou, a preto skrýva v sebe novú, rozumom 
nepochopiteľnú zlobu. To preto, že ho spáchal ten, ktorému samotná jeho hodnosť, 
prevyšujúca každú prirodzenosť, dala príčinu pýchy a závisti a rebélie proti 
najdobrotivejšiemu Bohu Otcovi. Čím menej je stvorenému rozumu prístupná vznešenosť 
Božej milosti, tým menej možno pochopiť aj intímnu zlobu hriechu anjelov. Zaiste toto mal 
pred očami sv. Pavol, ak napísal vyššie uvedené slová. 

Sú teológovia, ktorí sa nie bezdôvodne domnievajú, že diabol svojím hriechom povstal 
proti samotnému Bohočloveku, ktorého poznal zo zjavenia a ktorého vláde sa pyšným 

                              
216 Scholastika (z lat. scholasticus = školský). - Všeobecný názov vyučovania, štúdia a vedeckej práce na 
stredovekých vysokých školách a zároveň špecifické označenie stredovekej špekulatívnej filozofie a teológie. Jej 
predstavitelia, zvaní scholastici, sa usilovali racionálne odôvodniť a systematicky podať kresťanskú vierouku na 
základe poznatkov a princípov starovekej filozofie (najmä Platónovej a Aristotelovej). Scholastika sa usilovala 
dať do súladu poznatky všetkých vedeckých disciplín s pravdami viery, a tak utvorila pevnú a organickú syntézu 
kresťanskej filozofie a teológie. Historicky sa scholastika delí na niekoľko období. V ranej scholastike (9.-13. 
stor.) prevládal vplyv novoplatonizmu (jej predstaviteľmi sú Eurigena, Anzelm z Canterbury, Averroes, 
Avicenna a iní). V čase klasickej scholastiky (13.-15. stor.) prevládal kresťanský aristotelizmus (Albert Veľký, 
Tomáš Akvinský a iní). V 19. a v 20. stor. sa scholastika prejavila v podobe novoscholasticizmu a novotomizmu. 
- Porov. HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Bratsilava: Don Bosco, 1998, s. 917-918.  



popieraním sprotivil. Isté je však toto: Diabol závidí hodnosť Božích synov, ktorú stratil a 
usiluje sa ju u všetkým, ktorým môže, všetkými silami vyrvať. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Zjavené učenie o hmotnom svete  
Kresťanská kozmológia 

 
 4. 1. Všeobecné poznámky 
 
 Odkedy žije človek na zemi, hľadá odpoveď na otázku: Aký je pôvod sveta? Odkiaľ sa 
vzal tento vesmír? Veď tu existuje niečo nesmierne, zložité a usporiadané! A bolo to tu skôr, 
ako sme my. Svoju existenciu si bez neho nevieme ani predstaviť. Ale odkiaľ sa vzal tento 
svet?  Odkiaľ sa vzal taký, aký ho dnes vidíme a objavujeme? Stvoril svet Boh, alebo jeho 
vznik možno vysvetliť aj bez zásahu nadprirodzenej bytosti? Pokračuje tvorenie sveta i v 
súčasnosti, alebo vznikol jediným stvoriteľským aktom na počiatku?217 
 Biblická správa, ktorá je hneď na počiatku Svätého písma je nádhernou rozpravou o 
tom, ako Boh stvoril svet a ako ho za šesť dní usporiadal a upravil. Svätopisec pripisuje vznik 
celého sveta jedinej príčine - Bohu - Pôvodcovi všetkých jestvujúcich vecí. Obsahuje dôležité 
náboženské pravdy, ktoré sú zjaveným Božím slovom. 
 Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom vyhlasuje: 
 „Sám Boh stvoril viditeľný svet v celej jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku. 
Písmo symbolicky predstavuje dielo Stvoriteľa ako postupnú šesťdennú Božiu «prácu», ktorá 
sa končí «odpočinkom» na siedmy deň. Čo sa týka stvorenia, posvätný text učí pravdy, ktoré 
Boh zjavil pre našu spásu; ony umožňujú «poznať vnútornú povahu celého stvorenstva, jeho 
hodnotu a jeho zameranie na Božiu slávu».“218 
 Cirkev však doteraz nevydala podrobný definitívny dogmatický výklad o týchto 
šiestich dňoch stvorenia. 
 Napriek tomu treba povedať, že v úvodnej kapitole knihy Genezis nájdeme kresťanský 
názor vyjadrený po prvýkrát a v definitívnej podobe.219 Musíme uznať, že je to teologické 
vyhlásenie, pretože ak to neurobíme, zistíme, že sa nutne obzeráme po nejakom vedeckom 
vysvetlení skutočností a potom sa dostaneme na nesprávnu cestu. Netvrdíme to kvôli tomu, že 
táto biblická správa bude odporovať všetkým zisteným údajom. Pravda je v inej oblasti. Ak je 
pravdou, nikdy nebude protirečiť pravde v inej oblasti. Preto táto správa (Gn 1) nie je 
popisom, od ktorej môžeme očakávať, že v nej nájdeme odpoveď na čisto vedecké otázky. 
Starý zákon sa nezaujíma o stvorenie preto, že rozrieši problém pôvodu sveta. Skôr je to 
vyhlásenie o vzniku a pôvode všetkého z hľadiska toho, aký je význam, cieľ a vzťah všetkých 
skutočností voči Bohu. V stvorení vidí predovšetkým východisko Božieho zámeru a dejín 
spásy, prvý z veľkých Božích skutkov, ktoré sa postupne realizujú v dejinách Izraela. 
 

4. 2. Rozhodnutie Pápežskej biblickej komisie (30. júna 1909) 
 
Počas pontifikátu pápeža Pia X. (1903-1914) vydala Pápežská biblická komisia220 

oficiálne rozhodnutie k otázkam, ktoré sa týkajú historickosti Genezis 1-3. Ťažkosti, ktoré 

                              
217 Teória založená na existencii Big bangu (Veľkého tresku), čiže teória takzvaného horúceho začiatku. Za 
„Otca Big bangu“ sa všeobecne považuje jezuita G. Lemaitre, belgický kozmológ, prezident Pontifikálnej 
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však hodnotiť ako normu cirkevného učenia. - Porov. NEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných 
dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha,1995, s. 74. 



nachádzala moderná veda v biblickej správe o stvorení, niektorí exegéti chceli riešiť čisto 
alegorickým výkladom prvých kapitol knihy Genezis. Odpoveď biblickej komisie sa vzťahuje 
na tento pokus.221 Z nej vyplýva, že zhrnuté fakty sú dejinnými danosťami, mnohé iné údaje, 
napr. šesťdňové trvanie, iba literárnou formou. Komisia vyslovila tieto zásadné rozhodnutia: 

a/ Prvé tri kapitoly knihy Genezis obsahujú skutočné udalosti dejín stvorenia a spásy, 
nie sú to mýty ani holé alegórie alebo symboly náboženských právd, ani žiadne legendy. (DS 
3513). 

b/ Pokiaľ ide o fakty, ktoré sú základom kresťanského náboženstva, treba sa držať 
doslovného, historického zmyslu. Také skutočnosti sú: stvorenie všetkých vecí Bohom na 
začiatku časov; osobitne človeka, utvorenie prvej ženy z prvého človeka; jednota ľudského 
pokolenia, atď. (DS 3514). 

c/ Nie je potrebné všetky jednotlivé slová a vety vykladať vo vlastnom zmysle. Miesta, 
ktoré Otcovia a teológovia vykladajú rozlične, smú sa vykladať podľa vlastného múdreho 
uváženia, avšak za predpokladu, že sa podriaďujeme rozhodnutiu Cirkvi a zachováme 
analógiu viery. (DS 3515). 

d/ Keďže svätopisec nemal v úmysle vysloviť vnútorný charakter vecí a postupnosť 
udalostí s prírodovedeckou presnosťou, ale len sprostredkovať ľudové chápanie takou rečou, 
aká bola vlastná v tomto čase, preto nemožno pri výklade použiť merítko prísneho vedeckého 
spôsobu vyjadrenia. (DS 3518).   

e/ Slovo „deň“ nie je potrebné chápať v zmysle dňa s 24 hodinami, ale môže byť 
chápaný v nevlastnom zmysle ako dlhšie časové rozpätie. (DS 3519). 

f/ Vo vyhlásení sekretára Pápežskej biblickej komisie (List kardinálovi Suhardovi)222 
sa však pripomína, že prvých jedenásť kapitol knihy Genezis nemožno posudzovať podľa 
terajšieho spôsobu písania dejín, nemožno usudzovať, že neobsahujú nijakú pravdu. Pomocou 
rozličných vied sa treba usilovať vystihnúť pravý zmysel toho, čo tieto kapitoly jednoduchým 
ľudovým spôsobom opisujú. 

 
4. 3. Vysvetlenie šesťdňového diela 

 
To, čo hovorí správa o trvaní a postupnom stvárňovaní sveta, je len literárne 

vyjadrenie náboženskej pravdy, že celý svet povolal k bytiu Boh svojím stvoriteľským 
slovom. Svätopisec si pri tom poslúžil predvedeckým obrazom o svete vtedajšej doby. Šesť 
dní stvorenia - Hexaémeron - (šesťdenie, z gr. hexa = šesť a hémera = deň), čo sa týka počtu, 
môžeme chápať ako antropomorfizmus. Stvoriteľské Božie dielo sa tu podáva v silne 

                              
221 Treba pripomenúť, že táto Biblická komisia na prelome storočia bola určená na kontrolu nových metód 
biblického historického bádania, ktoré vedci začali rozvíjať už pred Ch. R. Darwinom (1809-1882). V priebehu 
darwinovského obdobia bádanie pokračovalo so zvýšeným záujmom, keď sa biblisti pokúšali porozumieť Biblii 
v ich  historických kontextoch a z ich vlastného hľadiska. - V roku 1943 dalo Magistérium oficiálne schválenie 
biblickému bádaniu encyklikou pápeža Pia XII. Divino afflante Spiritu (Vnuknutím Božieho Ducha - 30. 
septembra 1943). Pápež v nej významným spôsobom rozvádza „základný zákon biblických štúdií“, ktorý vydal 
pápež Lev XIII. - O niekoľko rokov neskoršie boli tieto stanoviská znovu vyslovené v encyklike pápeža Pia XII. 
Humani generis (Ľudského rodu [nezhoda a pomýlenie] - 12. augusta 1950). V encyklike sa hovorí o evolučnom 
učení a evolúcia sa pokladá za „otvorenú otázku“ v rámci určitých hraníc. Encyklika povoľuje špekuláciu 
týkajúcu sa vývoja ľudského tela z iných žijúcich bytostí, už existujúcich, ale zakazuje takéto špekulácie vo 
vzťahu k ľudskej duši (DS 3894). - Porov. FIORENZA, F. S. - GALVIN, J. P.: Systematická teologie - 
Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, 1996, s.238. 
222 List Pápežskej biblickej komisie kardinálovi Suhardovi, parížskemu arcibiskupovi (16. januára 1948) nie je 
síce dekrétom Biblickej komisie vo vlastnom zmysle, predsa však predstavuje dôležitú aplikáciu uvedených 
zásad a výklad prvších rozhodnutí Biblickej komisie. - Porov. NEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných 
dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, s. 79. 
      



schematickom členení podľa obrazu šesťdňového pracovného týždňa človeka, ukončenie 
stvoriteľskej činnosti podľa obrazu sobotného pokoja. Cieľom tohto literárneho rúcha je 
zdôvodniť na príklade Boha pracovný týždeň a sobotný pokoj. (Ex 20, 10). 

Mnohé teórie, ktoré vznikli za účelom vysvetlenia biblického hexaémeronu, delia sa 
do dvoch skupín, z ktorých prvá vidí v Gn l historickú správu o trvaní a postupnom tvorení, 
kým druhá sa zrieka historickosti rozprávania ohľadom trvania a postupného tvorenia a 
prekonania akéhokoľvek protirečenia s prírodnou vedou, predpokladá, že delenie na šesť 
pracovných dní sa dá vysvetliť na základe idey svätopisca. 

Sv. Augustín vo výklade na Genezis 1-3 poukazuje na to, že správu o stvorení 
nemôžeme chápať ako doslovnú históriu. Hovorí: „Tieto dni by sme nemali chápať za solárne 
dni.“ 223 Boh uvádza všetky veci do existencie jedným činom, ktorým ho zaraďuje nie podľa 
časových intervalov, ale na základe  súvislého prepojenia.224 

 
4. 4. Teologické učenie o vzniku života 

 
4. 4. 1. Vznik života 
Božie zjavenie nepodáva žiadnu správu o tom, že Boh pri prvom vzniku života a 

hmoty bezprostredne zasiahol. Ani z prameňov viery sa nedá zistiť, či Boh na prechode od 
hmoty k životu sám bezprostredne zasiahol. Alebo, či už na počiatku stvorenia sveta uložil v 
pláne kozmu všetky stvoriteľské myšlienky, ktoré sa potom v samostatnom budovaní a 
pozvoľným vývojom z potrebných látok vyvíjali  a viedli - bez zázraku (t. j. bez zvláštneho 
Božieho zásahu) - k vzniku prvej živej bytosti. 

Materialistické učenie o vývoji (E. Haeckel), ktoré prijíma večnú nestvorenú hmotu a 
vznik živých bytostí, rastlín, zvierat a aj človeka podľa tela a duše - všetko vysvetľuje čisto 
mechanickým vývojovým procesom z večnej hmoty, odporuje Božiemu zjaveniu, ktoré učí a 
vyznáva stvorenie a stvárnenie matérie v čase. 

Vývojové učenie, ktoré stojí na pôde teistického svetového názoru, chápajúceho 
matériu i život príčinnosti na Bohu a pripúšťa, že organické bytosti sa vyvinuli z pôvodne 
stvorených zárodkových síl (sv. Augustín) alebo rodových foriem (teória o pôvode druhov, 
evolučná teória), podľa Božieho plánu, je zlučiteľné so zjaveným učením. Zo strany človeka 
ale treba prijať zvláštne stvorenie Bohom, ktoré sa musí prinajmenej vzťahovať na dušu.225 

 
4. 4. 2. Evolúcia živých bytostí 
Pravda, že Boh je Stvoriteľom sveta, nie je v žiadnom rozpore s dokázaným 

poznatkom prírodných vied. Správa o stvorení sveta, rastlinstva a živočíšstva, obsiahnutá vo 
Svätom písme, nevyslovuje sa ani pre tzv. vývojovú alebo postupnú, ani pre tzv. trvalú teóriu. 
Dnes všeobecne uznávaná hypotéza o prebiehajúcom vývoji, teda o prechode jedného druhu 
do iného, vyžaduje si obojstranné vysvetlenie pojmov. 

Pokiaľ vývojová teória hovorí, že sa rastlinstvo a živočíšstvo vyvíjalo od nižších 
tvorov k vyšším a pokiaľ nevylučuje z vesmíru Boha ako poslednú príčinu a Pôvodcu života a 
všetkej účelnosti, neprotiví sa biblickej správe o stvorení. Aj vo Svätom písme sa postupuje 
od menej dokonalých tvorov k dokonalejším (rastliny, zvieratá, človek). Kresťan musí k 

                              
223 De Genesi ad litteram (O Knihe Genezis doslovne). - Porov. FIORENZA, F. S. - GALVIN, J. P.: 
Systematická teologie - Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, 1996, s. 231. 
224 Tamtiež. 
225 Na pochybnosť, „ či možno najmä o historickom literárnom zmysle pochybovať, keď ide o fakty uvedené v 
týchto hlavách a dotýkajúce sa základov kresťanského náboženstva, akými sú napr. stvorenie všetkých vecí 
Bohom na začiatku časov; osobitne človeka...“, Pápežská biblická komisia (30. júna 1909) odpovedala: „Nie!“ - 
Porov. DS 3514.  



vývojovej teórii zastávať jasné stanovisko: Podstatný vyšší vývoj určitej bytosti z jej vlastnej 
sily je nemožný. Odporovalo by to zákonu príčinnosti. K tomu by bol potrebný zásah 
najvyššej príčiny, ktorý je však nutný už k zachovaniu samotnej bytosti. Sám vývoj nemôže 
vysvetliť ani vznik organického života, ani ľudskej duše. K tomu je potrebný stvoriteľský 
Boží akt. Rozhodovať o tom nie je vecou prírodnej vedy, ale filozofie a náboženstva. 

Vývin ako stvorený fenomén je princíp, ktorý nikdy nemôže byť protirečivý so 
zjavením. Jedno i druhé má pôvod v Bohu. Zjavenie vysvetľuje podstatu vzniku stvorenstva, 
ktorú prijímame vierou, vývin vysvetľuje pomocou vedy Božiu „technológiu“. Iné chápanie 
evolúcie je iba materialistický evolucionizmus, ktorý je pre nás neprijateľný.  

 
4. 4. 3. Priebeh vývoja 
O tejto otázke sa dnes veľmi diskutuje. Ide hlavne o vysvetlenie vzniku veľkých 

druhov (rady, triedy) na základe obyčajnej  mikromutácie,226 z ktorých by mali vzniknúť nové 
druhy a skupiny, alebo či k tomu musí pristúpiť vlastná makromutácia.227 

Filozofia prírody počíta s možnosťou, že Boh i takéto hypotetické makromutácie už na 
začiatku mohol deponovať v kozme perspektívne tendencie, takže k ich aktualizácii by už 
nebolo treba žiadnych božsko-stvoriteľských zásahov a tým sa tento problém stal teologicky 
bezvýznamným. 

Jednotliví Otcovia, napr. sv. Gregor Nyssenský, alebo zvlášť sv. Augustín, už prijímali 
určitý vývoj živých bytostí. Vychádzajúc z predpokladu, že Boh všetko naraz stvoril,228 učili, 
že Boh jeden diel stvorenia uviedol do bytia už v hotovom stave, zatiaľ čo druhý v stave 
nevyvinutom, vo forme zárodkových mohutností, z ktorých sa potom mal postupne vytvoriť. 
Treba tu pripomenúť, že Otcovia a scholastici pokiaľ prijímali vývoj, predstavovali si vývoj 
jednotlivých druhov i živých bytostí z pôvodne Bohom stvorenej praformy. Moderné 
vývojové učenie chápe vývoj ako prechod od jedného druhu k druhému. Nech by sa však v 
budúcnosti ukázala pravdivou akákoľvek vývojová teória, vždy zostáva biblická správa o 
stvorení a s ňou kresťanský svetový názor rovnako odôvodnený ako predtým: „Nejestvuje nič, 
čo by nevďačilo za svoje jestvovanie Bohu Stvoriteľovi.“ 229 

  
 
 
 
    
 
 

  
  
   
 
 
 
 
 
 

                              
226 Mikromutácia (gr. + lat.) -  biologická zmena týkajúca sa jediného génového lokusu.  
227 Makromutácia (gr. + lat.) - biologická mutácia (náhla dedičná zmena) prinášajúca zmenu viacerých znakov 
súčasne alebo veľkú zmenu v jednom znaku. 
228 „Všetko spolu stvoril ten, ktorý večne žije.“  (Sir 18, 1). 
229 KKC 338. 



5. Zjavené učenie o človeku  
Kresťanská antropológia 

 
5. 1. Človek v prirodzenom poriadku 
 

 „ Človek je vrcholom stvoriteľského diela. Inšpirovaný opis stvorenia to vyjadruje tak, 
že jasne odlišuje stvorenie človeka od stvorenia ostatných tvorov.“230  

Sväté písmo toto výsostné postavenie človeka zdôrazňuje na konci prvej správy o 
stvorení: „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.“ (Gn 1, 26-27). 

V týchto veršoch je jedinečnosť a nadriadenosť človeka voči ostatnému stvoreniu. Nie 
tak hrubou silou, pretože mnohé živočíchy sú silnejšie, ale skôr silou svojej mysle a 
osobnosťou. Je „Božím obrazom“, čo nemožno povedať ani o veciach, ani o zvieratách. „Zo 
všetkých viditeľných stvorení jedine človek je schopný «poznať a milovať svojho Stvoriteľa», 
je «jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého», on jediný je povolaný, aby mal 
poznaním a láskou účasť na Božom živote.“231 Takto človek stojí na vrchole stvorenia. Preto s 
opakovaním slova stvoril (Gn 1, 27) je to tak, „akoby sám Boh dával výkričníky, aby naznačil, 
že pri stvorení človeka ide o niečo zvláštneho“ (Francis A.Shaeffer).232 

Kráľ Dávid v ôsmom žalme nám takto spieval o korune stvorenia: „ Čože je človek, že 
naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu 
položil pod nohy...“ (Ž 8, 5-7). 

Božie zjavenie teda obšírne hovorí o človeku, ktoré nám dal Boh práve pre jeho dobro. 
Predkladá nám ho Cirkev, ktorá na Druhom vatikánskom koncile (1962-1965) vyhlásila: 
„Veriaci i neveriaci temer jednomyseľne uznávajú, že všetko na zemi má byť usmernené na 
človeka ako na svoj stredobod a svoje vyvrcholenie. Lenže čo je vlastne človek? On sám 
vyslovil a vyslovuje o sebe mnoho rozmanitých, ba i protichodných názorov, podľa ktorých sa 
často vynáša ako ničím nepodmienená norma, alebo upadá až do zúfalstva. A preto je v 
neistote a úzkostiach. Nuž Cirkev hlboko pociťuje tieto ťažkosti a poučená Božím zjavením, je 
schopná na ne odpovedať a opísať pravé položenie človeka, vysvetliť jeho slabosti a zároveň 
umožniť správne poznanie jeho dôstojnosti a povolania.“233 

 Preto sa mnohé vedy zapodievajú skúmaním ľudskej bytosti a to z rozličného 
stanoviska. Sv. Augustín v diele De civitate Dei (O Božom štáte) uvádza pohanského filozofa 
M. Terentia Vara, ktorý vypočítava celkom 288 odpovedí, daných na otázku o cieli a určení 
človeka. 

Odpoveď na otázku, čo je človek, hlboko pociťuje aj Cirkev, ako aj ťažkosti s tým 
spojené. Poučená Božím zjavením je však schopná na to odpovedať a zároveň umožniť 
správne poznanie jeho dôstojnosti a povolania. Treba tiež povedať, že „pre biblického 
spisovateľa nie je dôležité, ako vznikol človek, ale čo je človek a prečo ho Boh stvoril. Otázka 
«ako» odvádza od náboženskej témy a nutne vyvoláva nesprávnu alternatívu: stvorenie, alebo 
vývoj?”234 Preto v tejto kapitole budeme hovoriť o dogmatických pravdách o človeku. 

                              
230 KKC 343. 
231 KKC 356. Porov. Gaudium et spes (Radosť a nádej) 12; 24. 
232 In: BOICE, J. M.: Základy křesťanské víry. Praha: Návrat domů, 1999, s. 125. 
233 Gaudium et spes (Radosť a nádej) 12. 
234 LÄPPLE, A.: Úvod do Starého zákona. Praha: Česká katolická charita v CN, 1972, s. 38. 



 
5. 2. Pôvod človeka 
 
Prvého človeka priamo stvoril Boh. 
Túto pravdu viery vyhlásil za dogmu Štvrtý lateránsky koncil (1215)235 a Prvý 

vatikánsky koncil (1870).236 
Stvoriteľský Boží akt, ktorým  dal človeku bytie, je zo strany duše prvotné stvorenie 

(creatio prima). Čo sa týka tela, ako druhotné stvorenie (creatio secunda). 
V protiklade s učením viery je materialistické vývojové učenie, podľa ktorého sa celý 

človek, čo do svojej podstaty, podľa tela i duše, mechanicky vyvinul zo zvieracej ríše. 
 Duša prvého človeka bola priamo stvorená Bohom. Čo sa týka tela, nedá sa s istotou 

dokázať, že by ho Boh bezprostredne utvoril z anorganickej látky. V zásade je možné 
pripustiť možnosť, že Boh vdýchol duchovnú dušu do organickej látky, t. j. pôvodne 
zvieraciemu telu.237 Prihovárajú sa za to pozoruhodné, aj keď nie rozhodujúce 
paleontologické a biologické dôvody pre genetickú súvislosť ľudského tela s najvyššími 
formami živočíšnej ríše. „Zjavenie nič nenamieta proti tomu, že Božím riadením ľudské telo 
pochádza  zo zvieracieho. Nehovorí však ani v prospech tejto teórie, ale túto otázku necháva 
za otvorenú.“ (Michael Schmaus).238 

Pápež Pius XII. v encyklike Humani generis (Ľudského rodu [nezhoda a 
pomýlenie])239 hovorí: „Magistérium Cirkvi nezakazuje, aby učenie evolucionizmu bolo 
výskumami a rozpravami prerokúvané medzi odborníkmi oboch oblastí, primerane dnešnému 
stavu profánnej vedy a teológie, nakoľko sa to týka pôvodu ľudského tela z už existujúcej a 
živej hmoty, lebo ohľadom duše nám katolícka viera prikazuje držať sa toho, že ju tvorí 
bezprostredne Boh. Pri tomto výskume nech sa dôvody za obidva názory, tak kladné, ako aj 
záporné, s náležitou vážnosťou, uvážlivosťou a miernosťou uvažujú a posudzujú, len nech sú 
všetci ochotní podrobiť sa úsudku Cirkvi, ktorej bola Kristom zverená úloha autenticky 
vykladať Sväté písmo a ochrániť dogmy viery.“240 

Encyklika tvrdí, že otázka ohľadom ľudského tela je predmetom slobodného výskumu 
prírodovedcov a teológov. Vyzýva k starostlivému prieskumu dôvodov, ktoré sa prihovárajú 
za i proti vzniku z už oživenej hmoty. 

S v ä t é  p í s m o  obsahuje dvojakú správu o stvorení človeka. Najprv hovorí, že Boh 
zvláštnym úkonom stvoril prvých rodičov: Adama a Evu: 

 „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich 
stvoril.“ (Gn 1, 27). 

 „Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. 
Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7). 

                              
235 DS 800.  
236 DS 3002. 
237 Porov. KANDERA, P.: Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ I. a II. Košice: Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta UPJŠ, 
1992, s.106. - FRANKOVSKÝ, A.: Náuka o Bohu Stvoriteľovi. O človekovi. Prednášky zo Špeciálnej 
dogmatiky. Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Vojtaššáka, 1994, s. 25. 
238 In: LÄPPLE, A.: Úvod do Starého zákona. Praha: Česká katolická charita, 1972, s. 39. 
239 Encyklika pápeža Pia XII. Humani generis (Ľudského rodu [nezhoda a pomýlenie] ), vydaná 12. augusta 
1950. - Po tom, ako Pius XII. už vo svojom príhovore 30.11.1941 vyhlásil otázku vzťahu človeka vzhľadom na 
jeho telo so zvieracou ríšou ešte za otvorenú, v encyklike Humani generis túto slobodu diskusie za určitých 
podmienok opäť potvrdil. 
240 DS 3896. 



„Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou...“.241 Nepodáva presnú 
vedeckú správu o tom, ako sa to vlastne stalo. Náboženská správa Svätého písma o pôvode a 
vznešenosti človeka je otvorená poznatkom vedy, podobne ako vedecké vývojové učenie je 
otvorené pre náboženský výklad života a človeka.  

Boh stvoril dušu prvého človeka z ničoho, naproti tomu telo utvoril zo živej alebo 
neživej hmoty, ktorá už bola k dispozícii. Bližší spôsob vzniku prvého človeka Sväté písmo 
neuvádza. Vieroučnou pravdou je len to, že Boh stvoril človeka. 

Podľa doslovného významu Boh utvoril telo prvého človeka bezprostredne z 
anorganickej látky („z hliny zeme“)242 vdýchnutím duchovnej duše ho oživil.243 Myšlienka, že 
duchovná duša bola vdýchnutá živočíšnemu telu, je vzdialená chápaniu tak Svätému písmu, 
ako aj Otcom. Otázka ohľadom pôvodu ľudského tela zo živočíšnej ríše sa vynorila až pod 
vplyvom novovekej vývojovej náuky. Biblický text nevylučuje kladnú odpoveď.  

Konkrétny vznik ženy je rovnako zahalený tajomstvom. Bolo utvorené z tela prvého 
muža. 

„Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a 
jeho miesto zaplnil mäsom.“ (Gn 2, 21). 

„A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.“ 
(Gn 2, 22). 

Túto správu, ktorá je silne antropomorfická, mnohí Otcovia chápali v doslovnom 
zmysle. Jedni ju vysvetľovali alegoricky, iní ako víziu. Pretože spôsob stvorenia prvej ženy 
napriek zmienke „o stvorení prvej ženy z prvého muža“ v rozhodnutí Biblickej komisie244 
ťažko možno rátať medzi tie skutočnosti, ktoré sa týkajú základov kresťanského náboženstva, 
nie je nutné držať sa doslovného chápania, ale stačí zastávať názor, že žena bola stvorená 
podstatne rovnocenná s mužom.245 

Rozprávanie, ktoré opisuje stvorenie ženy z muža (Gn 2, 21-24), nechce učiť, akým 
spôsobom bola stvorená, ale akú bytosť v historickej skutočnosti Boh v žene stvoril. Za 
podstatné treba pokladať: jednota ľudského rodu, najužšia bytostná príbuznosť muža a ženy, 
jej rovnocennosť s mužom, najužšia a nerozlučná spolupatričnosť obidvoch v manželstve 
(ktoré Ježiš Kristus potvrdil - Mt 19, 4-8), ich obojstranná vzájomná závislosť na sebe. 

O t c o v i a  súhlasne učia, že Boh stvoril celého človeka bezprostredne i čo do tela a 
duše. V spôsobe stvorenia Evy vidia znázornenú podstatnú rovnosť ženy s mužom, božské 
ustanovenie manželstva a pôvod Cirkvi a sviatosti z rany Kristovho boku druhého Adama.246 

Súhlasné je aj stanovisko Katechizmu Katolíckej cirkvi: 
„Muž a žena sú stvorení spolu a Boh chce, aby boli jeden pre druhého. Božie slovo 

nám to dáva pochopiť na rôznych miestach posvätného textu. «Nie je dobre byť človeku 
samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná» (Gn 2, 18). Ani jedno zviera nemôže 
byť takýmto «spoločníkom» človeka. Žena, ktorú Boh «utvára» z rebra vyňatého z muža a 
ktorú k nemu privádza, vyvoláva v mužovi výkrik údivu, zvolanie lásky a spoločenstva: «Toto 

                              
241 KKC 362. - Pápež Pius XII. v tejto encyklike (Humani generis) „varoval pred mýlnymi vyhláseniami, 
spojenými s teóriami evolucionizmu, existencializmu a historicizmu. Vysvetlil, že tieto tézy vypracovali a 
predostreli nie teológovia, ale autori, ktorých pôvod je «mimo Kristovho ovčinca». Dodal však, že tieto odchýlky 
sa nedali jednoducho zavrhnúť, ale sa museli kriticky posúdiť.“  - Porov. Encykl. pápeža Jána Pavla II. Fides et 
ratio (Viera a rozum) 54. 
242 Treba poznamenať, že aj grécky básnik Aristofanes (okolo r. 400 pr. Kr.) nazýva človeka „tvorom z hliny“ 
Podobný význam je aj v základe latinského slova „homo“ (človek), ktoré sa odvodzuje od slova „humus“ 
(pôda). - Porov. LÄPPLE, A.: Úvod do Starého zákona. Praha: Česká katolická charita v CN, 1972, s. 38. 
243 „U čenie viery tvrdí, že duchovná a nesmrteľná duša je stvorená bezprostredne Bohom.“  (KKC 382). 
244 30. júna 1909. - DS 3514. 
245 „Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú...“ (Sir 17, 5). 
246 SV. AUGUSTÍN: Tractatus in Ioanis evangelium (Výklad k Jánovmu evanjeliu)  9, 10. 



je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa!» (Gn 2, 23). Muž objavuje ženu ako druhé 
«ja» s rovnakou ľudskou prirodzenosťou.“ 247 

 
 5. 3. Jednota ľudského pokolenia  
 
 Z dogmy o stvorení prvých rodičov logicky vyplýva pravda o jednote ľudského 
pokolenia. Cirkev preto učí:  

„Celé ľudské pokolenie pochádza z jedného jediného ľudského páru.“ 
Táto náuka sa odborným výrazom volá monogenizmus (z gr. monos = jeden; genos = 

pôvod). Opakom monogenizmu je polygenizmus (z gr. polys = mnoho; genos = pôvod), podľa 
ktorého terajší ľudia na zemi pochádzajú od viacerých pôvodných rodičov.  

Náuka  o jednote ľudského pokolenia nie je síce dogmou, ale nutným predpokladom 
pre dogmy o dedičnom hriechu a vykúpení. Podľa rozhodnutia Biblickej komisie (1909) treba 
počítať jednotu ľudského pokolenia k tým skutočnostiam, ktoré vytvárajú základy 
kresťanského náboženstva. Preto to treba chápať v historickom a doslovnom zmysle.248 
Encyklika Humani generis (Ľudského rodu [nezhoda a pomýlenie] ) pápeža Pia XII. (1950) 
zavrhuje polygenizmus kvôli nezlučiteľnosti s náukou zjavenia o dedičnom hriechu.249 

B i b l i c k ý  dôkaz obsahuje správa o stvorení, ktorá hovorí o prvom vzniku všetkých 
vecí a tiež aj o prvom vzniku človeka. Výslovné svedectvá tvoria: 

„Nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem...“ (Gn 2, 5). 
„Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.“  

(Gn 3, 20). 
„Z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme.“ (Sk 17, 26). 
„Ona prvostvoreného otca sveta chránila, kým bol ešte stvorený sám...“ (Múd 10, 1). 
„Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech...“ (Rim 5, 12). 
„Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného.“ 

(Hebr 2, 11). 
Rasové rozdiely sa týkajú len vonkajších znakov a dajú sa ľahko vysvetliť vplyvom 

rozličného podnebia a iných okolností. Podstatná jednota všetkých rás v stavbe tela a v 
duchovnom nadaní poukazuje na spoločný pôvod. „Vďaka spoločnému pôvodu ľudské 
pokolenie tvorí jednotu...“250 „Tento zákon ľudskej solidarity a lásky nás uisťuje, že všetci 
ľudia sú si aj pri bohatej rozmanitosti osôb, kultúr a národov naozaj bratmi a sestrami.“251  

Tu treba poznamenať, že náuke monogenizmu neprotirečí mienka, podľa ktorej pred 
Adamom žili na zemi ľudia, ktorí však už pred stvorením celkom vymreli.252 Tak podobne sa 
neprotiví monogenizmu ani tá mienka, že prípadne na iných nebeských telesách žijú človeku 
podobné bytosti duchovno-hmotné a to azda aj rozličných druhov. 

 
5. 4. Prirodzenosť človeka 
 
Ľudská prirodzenosť je zložená, a preto musíme hovoriť o ich vzájomnom vzťahu. Ide 

tu o dve otázky: 
1. Z koľkých podstatných častí sa skladá ľudská prirodzenosť; 
2. V akom vzájomnom vzťahu sú tieto podstatné zložky ľudskej prirodzenosti. 

                              
247 KKC 371. Porov. 369; 370; 372. 
248 DS 3514. 
249 DS 3897. 
250 KKC 360. 
251 KKC 361. 
252 Praadamiti - Pôvodca tejto mienky bol kalvín Izák de la Peyrére, 1655. 

Komentár:  



Na  p r v ú  otázku odpovedá kresťanská filozofia s celou Cirkvou, že človek sa skladá 
z dvoch podstatných častí: z hmotného tela a duchovnej duše. „Je bytosť zároveň telesná i 
duchovná.“253 

Na  d r u h ú  otázku odpovedá, že duša s telom tvorí jeden prirodzený a podstatný 
celok, jednu ľudskú prirodzenosť, v ktorej je duša podstatnou formou. „V ďaka duchovnej duši 
je telo, zložené z hmoty, ľudským a živým telom. Duch a hmota nie sú v človeku dve spojené 
prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť.“ 254 

 
5. 4. 1. Dve podstatné zložky človeka. 

 Človek je bytosť, ktorá „pozostáva z ducha a z (hmotného) tela“. Toto učenie 
definoval Štvrtý lateránsky koncil (1215)255 a Prvý vatikánsky koncil (1869-1870).256  
 Katechizmus Katolíckej cirkvi to deklaroval takto:  
 „ Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť zároveň telesná i duchovná.“257 
 S učením Cirkvi sa nezlučuje prehnaný spiritualizmus Platóna a origenistov, podľa 
ktorých telo je zaťažením a prekážkou pre dušu, väzením a hrobom a že človeka tvorí len 
duša, kým telo je len istý druh tieňa. Podľa učenia Cirkvi telo patrí podstatne k ľudskej 
prirodzenosti. „ Človek teda nesmie pohŕdať telesným životom, ale naopak, musí považovať 
svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň.“ 258 
 Keď sv. Pavol hovorí o boji medzi telom a duchom (Rim 7, 14n) a keď túži po tom, 
aby sa oslobodil od tela smrti (Rim 7, 24), tak nemyslí na telo, čo do jeho fyzickej vlastnosti, 
ale na stav mravného neporiadku, ktorý zapríčinil hriech.  
 S cirkevným učením je nezlučiteľný trichotomizmus,259 ktorý zastával Platón, gnostici, 
manichejci, apolinaristi a v novších časoch Anton Günther (1783-1863), podľa ktorého človek 
pozostáva z troch podstatných zložiek, tela, živočíšnej a duchovnej duše (duch, duša, telo). 
 Ôsmy všeobecný koncil v Carihrade (869-870) odsúdil učenie o dvojakej duši a 
predložil katolícku dogmu, že človek má len jednu, jedinú, rozumovú dušu.260 
 Podľa  S v ä t é h o  p í s m a  človek pozostáva z dvoch podstatných zložiek:  
 „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa 
stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7).  
 Sväté písmo, opisujúc stvorenie človeka, zmieňuje sa len o dvoch podstatných častiach 
človeka. Takisto hovorí len o dvoch, aj keď sa zmieňuje o smrti, rozklade človeka: 
 „A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho 
dal.“ (Kaz 12, 7). 
 Pán Ježiš, rozlišujúc dušu od tela, zdôrazňuje nezničiteľnosť, nesmrteľnosť ľudskej 
duše: 
 „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý 
môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.“ (Mt 10, 28).  
 Porov. 1 Kor 7, 34.261 

                              
253 KKC 362. 
254 KKC 365. 
255 DS 800. 
256 DS 3002. 
257 DS 362. 
258 Gaudium et spes (Radosť a nádej) 14. 
259 Trichotómia (z gréc. treis = tri; témno = deliť, krájať; rozčlenenie na tri časti). V logike rozdelenie pojmu na 
tri osobitné pojmy. Staroveká grécka filozofia rozlišovala v človeku tri zložky: rozumovú (duch), zmyslovú 
(duša) a hmotnú (telo). Podľa viacerých exegétov túto trichotómiu použil aj sv. Pavol v 1 Sol 5, 23: „Sám Boh 
pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš 
Pána Ježiš Kristus.“ 
260 DS 657. 
261 „Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom.“ 



  
 5. 4. 2. Vzťah duše a tela 
 Telo a duša nie sú spojené len vonkajšou jednotou alebo činnosťou (napr. ako nádoba 
a jej obsah, loď a kormidelník), ale vnútornou jednotou a prirodzenosťou, takže duchovná 
duša je sama sebou a podstatne formou tela. Všeobecný viennský koncil (1311-1312) 
definoval tento vzťah duše a tela slovami: 
 „Rozumná duša je bezprostredne podstatnou formou tela.“ 262 
 Tým je vyjadrená najužšia jednota duše a tela, že duša spojená s telom tvorí s ním 
jednu kompletnú ľudskú prirodzenosť, jediný princíp ľudského života. Pripomína to aj Druhý 
vatikánsky koncil (1962-1965): „ Človek, jeden telom a dušou...“263 
 Rozhodnutie Viennského koncilu je namierené proti františkánskemu teológovi 
Petrovi Olivimu (+1298), ktorý učil, že rozumná duša neoživuje telo priamo, ale len skrze 
zmyslovú dušu. Tým by bola narušená podstatná jednota ľudskej bytosti a nahradená jednotou 
dynamickou v jej činnosti. 
 S v ä t é   p í s m o : 
 Podľa Gn 2, 7 sa  stala telesná hmota živým ľudským telom a tým aj podstatnou 
zložkou ľudskej prirodzenosti, skrze stvorenie duše, ktorá podľa Gn 1, 26n je duchovná. 
Podľa Ezechielovho videnia (Ez 37, 1n) budú mŕtve časti tela privedené k životu duchovnou 
dušou. Teda duša nezaniká, ale „znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení“.264 
 
 5. 4. 3. Individualita a nesmrteľnosť duše. 
 Individualita ľudskej duše znamená, že každá duša je samostatná bytosť, duchovná 
podstata. Jej vlastnosti tkvejú práve v tom, že duša je podstata, totiž, že v každom človeku je 
len jedna jemu vlastná duša, že je duchovná a nesmrteľná.  
 Nesmrteľnosť duše spočíva v tom, že keďže je jednoduchá a nehmotná, nezanikne 
zároveň s telom, ale bude ako samostatná podstata aj ďalej trvať bez tela, žiť a prejavovať 
svoju duševnú činnosť.  
 Dogma viery je: 
 „Každý človek vlastní individuálnu nesmrteľnú dušu.“ 
 Túto dogmu obsahuje už apoštolské vyznanie viery, keď hlása zmŕtvychvstanie tela a 
večný život. Výslovne ju však definoval Piaty všeobecný lateránsky koncil (1512-1517).265 
Individualita duše je nevyhnutným predpokladom osobnej nesmrteľnosti. 
 Nesmrteľnosť ľudskej duše popierajú: saduceji, panteisti, materialisti. 
 V  S t a r o m  z á k o n e  silne vystupuje do popredia myšlienka odplaty na tomto 
svete. Aj napriek tomu už najstaršie knihy poznajú vieru v nesmrteľnosť. Život na zemi je 
podľa Svätého písma pobytom v cudzine (Gn 47, 9). Zomrelí odchádzajú k otcom (Gn 15, 
15). Tvoria ich ľud a to aj vtedy, keď neboli pochovaní na tom mieste ako ich predkovia. 
Odoberú sa na spánok s otcami (Dt 31, 16; 3 Kr 2, 10). Duša po smrti odchádza do šeolu, t. j. 
na miesto spoločného pobytu odlúčených duší (Gn 37, 35). Predstavy o stave duší, ktoré sa 
oddelili od tiel, boli neurčité a hmlisté. Pohľad do záhrobného života vôbec bol smutný. 
 Mladšie knihy Svätého písma, zvlášť Kniha Múdrosti, sú bohaté na svedectvá o viere 
v nesmrteľnosť ľudskej duše: 

                              
262 DS 902; porov. 1440; 2826. 
263 Gaudium et spes (Radosť a nádej) 14. 
264 KKC 366. 
265 Peter Pomponazzi (1465-1525) prednášal v Padove Aristotelovu psychológiu. Vo svojich názoroch sa 
pridržiaval výkladov Averroa. Tvrdil, že duša zaniká so smrťou človeka. Piaty lateránsky koncil na svojom 8. 
zasadnutí v roku 1513 ohlásil ako neomylné učenie individuálnosť jednotlivých ľudských duší a ich 
nesmrteľnosť. - DS 1440.  



 „Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby.“ (Múd 2, 
23). 
 Výslovná viera vo večný život  N o v é h o  z á k o n a  spočíva v presvedčení o 
osobnej nesmrteľnosti. Ježiš učí: 
 „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu...“ (Mt 10, 28). 
 Sv. Pavol je presvedčený, že hneď po smrti (nie až po vzkriesení z mŕtvych) dosiahne 
spojenie s Kristom: 
 „Túžim zomrieť a byť s Kristom.“ (Flp 1, 23).266 
 
 5. 4. 4. Človek - Boží obraz 
 S v ä t é  p í s m o  hovorí, že človek je stvorený na Boží obraz: „A stvoril Boh človeka 
na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril...“ (Gn 1, 27). To znamená, že človek nie je iba 
jednoduchým Božím dielom, ako iné - od človeka nižšie - bytosti, ale svojou duchovnou, 
rozumnou a nesmrteľnou dušou je podobný Bohu. Menovite aj v tom, že v poslušnosti voči 
Bohu má panovať nad všetkým ostatným tvorstvom na zemi (porov. Gn 1, 26-28), ako Boh 
vládne nad celým svetom. 
 Tak o tom hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: 
 „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril 
(Gn 1, 27). Človek má v stvorení jedinečné miesto: je «na Boží obraz»...“267 
 „Boží obraz je prítomný v každom človekovi...“268 
 „Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby; nie je len niečím, ale 
niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do 
spoločenstva s inými osobami. Milosťou je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom, aby mu 
dal odpoveď viery a lásky, ktorú nik iný nemôže dať namiesto neho.“ 269 
 Prirodzený Boží obraz v človeku sa zvyšuje nadprirodzenými darmi. Vierou človek 
poznáva Boha tak ako je, vo svojom rozume má o ňom omnoho dokonalejší obraz, ako len z 
prirodzeného poznania; láskou sa s ním zjednocuje, v posväcujúcej milosti má účasť na Božej 
prirodzenosti. Toto všetko ešte vo väčšej miere sa uskutočňuje blaženým videním Boha v 
nebi. Sv. Pavol o tom napísal: 
 „My všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3, 18). 
 V spisoch  c i r k e v n ý c h  otcov a spisovateľov myšlienka človeka ako Božieho 
obrazu ich vedie k uznaniu veľkej dôstojnosti človeka. Sv. Gregor Nyssenský  je uchvátený 
dôstojnosťou ľudskej duše: 
 „Poznaj, že Stvoriteľ ťa viac poctil ako ostatné stvorenia. Nie je Božím obrazom ani 
nebo, ani mesiac, ani slnko, ani krása hviezd... Ty sama si obrazom Prirodzenosti, ktorá 
prevyšuje všetku inteligenciu, si podobou nezničiteľnej krásy, reprodukciou pravého 
božstva...“270 
 

5. 5. Pôvod jednotlivých ľudských duší 
 

 Keď Boh stvoril svet, rozdelil sa o dôstojnosť svojej prirodzenosti, lebo dal živým 
bytostiam moc tvoriť. Majú totiž vplyv na vznik života nového jednotlivca. 

                              
266 Porov. Mt 10, 39; 16, 25; 22, 31; Lk 16, 19n; 23, 43; Jn 12, 25; Sk 7, 59; Mk 12, 26-27; Mt 5, 3n; 2 Kor 5, 6-
8. 
267 KKC 355. 
268 KKC 1702. 
269 KKC 357. 
270 In Canticum homilia PG 44, 806-807. 



 Človek je časťou svojho ja zapojený do okruhu biologických činností a tiež podľa 
Bohom stanovených zákonov, povoláva ľudí k bytiu. Pretože sa telo spája s rozumnou dušou, 
objavuje sa v rodení ľudí nový prvok. V človeku teda existuje vedľa tela pochádzajúceho od 
rodičov aj duša, ktorú „nevytvorili“ 271 rodičia. Tu sa vynára otázka: Ako vzniká táto duša? 
 S v ä t é  p í s m o  výslovne hovorí, že prvým ľuďom vdýchol dušu Boh. (porov. Gn 
2, 7). Odkiaľ však pochádzajú duše potomkov? Sväté písmo nedáva na to priamu odpoveď. 
Táto záhada odpradávna zaujímala hĺbavých ľudských duchov a riešili ju rozlične. Celý rad 
pokusov, ako riešiť tento problém, zaznačil už sv. Hieronym.272 
 U Adamových potomkov je pôvod ľudskej duše spojený s prirodzeným plodením. O 
spôsobe a druhu jej vzniku jestvujú tieto rozličné mienky. 
 
 5. 5. 1. Preexistencionizmus273 
 Preexistencionizmus (z lat. praexisto = jestvovať pred niečim). 
 Pôvodcom tejto mienky je Platón a v staroveku ho zastával Origenes a jeho prívrženci. 
Učí, že duše existovali už pred svojím spojením s telom, podľa Platóna a Origena už od 
večnosti, a za trest pre svoj mravný poklesok boli potrestané vyhnaním do tela. Toto učenie 
Cirkev zavrhla na Synode konštantínopolskej cirkevnej provincie (543).274 
 S v ä t é m u  p í s m u  nie je známa táto myšlienka o preexistencii ľudských duší ako 
aj nejaký pád duše do hriechu ešte pred jej spojením s telom. 
 Podľa Svätého písma prvý človek bol stvorený Bohom ako dobrý, podľa tela i duše 
(Gn 1, 31). Hriech prišiel na svet hriešnym pádom prarodičov (Gn 3, 1; Rim 5, 12n). Sv. 
Pavol v Liste Rimanom priamo vylučuje nejaký hriešny poklesok ešte pred spojením s telom: 
 „A hoci sa ešte nenarodili, ani neurobili nič dobré ani zlé...“ (Rim 9, 11). 
 

5. 5. 2. Emanatizmus 
Emanatizmus (z lat. emanare = vyžarovať, vyliať), zastavaný v staroveku gnosticko-

manichejským dualizmom a v novoveku hlásaný panteizmom, učí, že jednotlivé duše 
vznikajú emanáciou (vyžarovaním, vychádzaním) z Božej podstaty. Toto učenie odporuje 
absolútnej jednoduchosti Boha. 

Emanatizmus, spolu s panteizmom, bol zavrhnutý na Prvom vatikánskom koncile 
(1869-1870) ako heretické učenie.275 

Sv. Augustín vyhlásil: 
„Duša nie je čiastkou Boha. Keby to tak bolo, potom by v každom ohľade bola 

nezmeniteľná a nezrušiteľná.“276 
 
5. 5. 3. Generacionizmus 
Generacionizmus (z lat. genero = plodiť, rodiť), náuka, ktorá hlása, že ľudskú dušu 

splodia rodičia dieťaťa, čiže utvoria ju samým činom splodenia. Teda rodičia sú pôvodcami 
nielen tela, ale aj duše. 

Toto učenie je nezlučiteľné s jednoduchosťou a duchovosťou duše. Pápež Benedikt 
XII. (1341) ho odsúdil ako tzv. „Omyly Arménov“.277 
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Duša nemôže prechádzať z rodičov na deti. Keby prechádzala, alebo by prechádzala 
celá, potom by v rodičoch už duše nebolo, alebo by prechádzala len z časti. Je to nemožné, 
lebo duša nemá časti.  

 
5. 5. 4. Kreacionizmus 
Kreacionizmus (z lat. creatio = stvorenie) je učenie, podľa ktorého na základe Biblie 

Boh stvoril z ničoho všetko, čo jestvuje mimo neho. Stvorenie ako výlučne Boží čin spočíva v 
tom, že Boh jedine svojou vôľou a bez upotrebenia akejkoľvek látky dáva jestvovanie 
vznikajúcim bytostiam a veciam.  

Toto učenie zastáva väčšina Otcov, scholastikov a novších teológov, ktorí o pôvode 
ľudskej duše tvrdia:   

„Každá jednotlivá duša je Bohom bezprostredne stvorená z ničoho.“ 
Táto pravda je nepriamo obsiahnutá v rozhodnutiach Piateho všeobecného 

lateránskeho koncilu (1513): „ Ľudská duša je totiž nielen skutočne, sama osebe a bytostne 
formou ľudského tela..., ale je aj nesmrteľná a podľa mnohosti tiel, do ktorých je vliata, je 
jednotlivo zmnožiteľná, zmnožená a aj musí byť zmnožená“.278 

Pápež Alexander VII. v bule Sollicitudo omnium z roku 1661 o Nepoškvrnenom počatí 
Panny Márie, ktorá tvorí základ neskoršej dogmatickej definície Pia IX., hovorí o stvorení a 
vliati jej duše do tela.279 

Vo  S v ä t o m   p í s m e  prísny dôkaz v prospech kreacionizmu nemožno nájsť. Za 
nepriame, menej prísne dôkazy môžeme použiť: Kaz 12, 7,280 Múd 15,11.281 

O t c o v i a , zvlášť grécki, sú prívržencami kreacionizmu. Kým sv. Hieroným sa s 
určitosťou vyslovil za, sv. Augustín mal voči tomu námietky. No aj napriek svojmu 
kolísavému stanovisku sa vyslovil jasne: 

„Duša nie je časťou Boha, ale tvor, nezrodila sa z Boha, ale bola stvorená Bohom.“282  
Zásluhou sv. Tomáša Akvinského je kreacionizmus jednomyseľným učením Cirkvi. 

Vyslovil zásadu: Duše sú stvorené vliatím a stvorením sa vlievajú.283 
 
5. 5. 5. Časový okamih stvorenia a vliatia duše 
 
Už v  S t a r o m  z á k o n e  existovalo rozlišovanie medzi beztvárnym a stvárneným 

plodom. Beztvárny plod sa pokladal za čisto živočíšnu bytosť, ale stvárnený plod za ľudskú 
bytosť, teda jeho zničenie sa pokladalo za vraždu.284 

Novšia kresťanská filozofia je všeobecne toho názoru, že stvorenie a vliatie duchovnej 
duše spadá do chvíle počatia alebo krátko po ňom. 

Otázka je teoretická, ale v praxi treba rešpektovať: dušu Boh tvorí a vlieva vo chvíli 
počatia (in momento conceptionis). Téza sa potvrdzuje z počatia Ježiša Krista a Panny Márie. 

Dnes sa všeobecne pripúšťa, že od prvej chvíle počatia má človek ľudské telo a to 
dostatočne determinované génmi, ako nositeľmi dedičnosti, a teda keď začína svoje bytie 
dostáva okrem tela vyšší, nadhmotný druh bytia. Stvorenie ľudskej duše nie je zázračnou 
udalosťou ani niečím umelým, ale zhoduje sa so zákonmi ustanovenými Bohom. 
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5. 6. Človek v nadprirodzenom poriadku 
 
 5. 6. 1. Pojem nadprirodzeného bytia a poriadku. 

V najvlastnejšom zmysle nadprirodzenou bytosťou je sám Boh. Nie síce tak, že by 
niečo aj samému Bohu bolo nad jeho prirodzenosť (čo je nemožné, veď Božia prirodzenosť je 
sama sebou nekonečne dokonalá), ale v tom zmysle, že Boh všetky tvory nekonečne 
prevyšuje. 

V obvyklom teologickom zmysle nadprirodzené je to, čo prevyšuje stvorenú 
prirodzenosť. Je to dokonalosť, ktorá prevyšuje prirodzenosť tvora v trojakom ohľade: 

a/ nepatrí k prirodzenosti tvora 
b/ tvor na takúto dokonalosť nemá nijaký nárok 
c/ tvor takúto dokonalosť svojimi silami nemôže dosiahnuť. 
Nadprirodzené dokonalosti sú dvojakého rázu: 
A b s o l ú t n e  (alebo vo vlastnom zmysle) nadprirodzené je to, čo prevyšuje 

prirodzenosť každého jestvujúceho alebo možného tvora, zahrňujúce dobrá Božieho poriadku. 
Keď tvor takúto dokonalosť dostane, je tým povýšený do okruhu božskej prirodzenosti, 
dostane účasť na samej božskej prirodzenosti. Absolútne nadprirodzené je pre rozumné tvory 
napr. posväcujúca milosť a svetlo nebeskej slávy. 

R e l a t í v n e  nadprirodzené (mimoprirodzené) je to, čo prevyšuje prirodzenú 
dokonalosť niektorého nižšieho tvora, ale patrí k prirodzenosti vyšších tvorov. Tak napr. 
nesmrteľnosť človeku podľa jeho prirodzenosti neprislúcha, ale anjelom ona patrí podľa ich 
prirodzenosti, lebo vyplýva z ich číro duchovnej podstaty. 

Nadprirodzenosť nie je proti prírode, ani neničí prirodzenosť, ale ju predpokladá, 
prevyšuje a zdokonaľuje. 

 
5. 6. 2. Povýšenie do nadprirodzeného poriadku 
Prví rodičia dostali od Boha nadprirodzený dar posväcujúcej milosti a mimoriadne 

dary neporušiteľnosti. To bol stav takzvanej prvotnej spravodlivosti. 
Adam dostal všetky tieto dary nielen pre seba, ale aj pre svojich potomkov. Tým bolo 

v Adamovi celé ľudské pokolenie povýšené do nadprirodzeného poriadku, t. j. bolo povolané 
k tomu, aby po skončení pozemskej púte dosiahlo nebeskú blaženosť. 

Tridenský koncil (1545-1563) v Dekréte o dedičnom hriechu285 vyhlasuje, že „Adam, 
prvý človek, prestúpil v raji Božie prikázanie, hneď stratil svätosť a spravodlivosť, v ktorej 
bol ustanovený...“286 

 Tento koncil tiež definoval, že „Adamov hriech škodil nielen jemu samému, ale aj 
jeho potomstvu.“287  

Tieto dogmatické definície teda jasne vyjadrujú, že Adam v raji mal svätosť, t. j. 
posväcujúcu milosť, že ju dostal (a potom ju stratil) aj pre celé potomstvo. 

S v ä t é  p í s m o obsahuje túto pravdu najmä v náuke o vykúpení ľudského 
pokolenia. Hovorí totiž, že Pán Ježiš vykúpením znova získal ľuďom to, čo Adam mal a 
stratil sebe i svojmu potomstvu. Avšak Ježiš Kristus nám vykúpením získal nadprirodzené 
dary milosti. Teda Adam mal a stratil sebe i nám nadprirodzené Božie dary. 

                              
285 TRIDENTSKÝ KONCIL na svojom 5. zasadnutí (1546) prijal Dekrét o dedičnom hriechu. Podnetom bolo 
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neuspokojuje s odmietnutím Luthera, ale podáva výklad celého učenia o dedičnom hriechu v súvislosti s 
ostatnými pravdami viery. - Porov. NEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej 
Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995, s. 182. 
286 DS 1511. 
287 DS 1512. 



Treba poznamenať, že tak zjavenie ako aj cirkevné definície hovoria predovšetkým len 
o Adamovi (a nie aj o Eve), lebo on bol fyzickou a spolu aj právnou hlavou, t. j. 
reprezentantom človečenstva. 

 
5. 6. 3. Mimoriadne dary 
Mimoprirodzené dary, ktoré sú pre človeka relatívne nadprirodzené, dávajú - v istom 

zmysle - účasť na anjelskej prirodzenosti. Boli to tieto dary: 
▪ neporušenosť 
▪ nesmrteľnosť 
▪ vedomosť 
▪ rajská blaženosť. 
a/ n e p o r u š e n o s ť - znamená oslobodenie od nezriadenej žiadostivosti, ktorá 

vyplýva síce z povahy ľudskej prirodzenosti a sama v sebe nie je hriechom. Tak o tom píše 
sv. Jakub: 

„Každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť 
potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.“ (Jak 1, 14-15). 

b/ n e s m r t e ľ n o s ť - znamenala možnosť nezomrieť, takže človek po ukončení 
pozemskej doby skúšky by bez smrti bol býval vzatý do nebeskej blaženosti.  

S v ä t é  p í s m o  zdôrazňuje a Tridentský koncil (1546) definoval, že telesná smrť je 
dôsledkom Adamovho hriechu: 

„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!“ (Gn 3, 19). 

„Ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj 
smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ (Rim 5, 12).288 

c/ d a r  v e d o m o s t i - pozostával v tom, že Boh prvých rodičov  „naplnil múdrou 
rozumnosťou“ (Sir 17, 5), takže vedeli všetko, čo im bolo potrebné vedieť, bez akéhokoľvek 
omylu.   

d/ d a r   r a j s k e j   b l a ž e n o s t i - znamená, že človek mal žiť v raji bez bolesti, 
pracovať bez ťažkej námahy, panovať nad zvieratami a nad celou viditeľnou prírodou a 
rozšíriť raj na celú zem. 

Poznámky: 
K ľudskej prirodzenosti nepatria ani nadprirodzené ani mimoprirodzené dary.289 Z 

Božieho ustanovenia je však pre ľudí stále záväzný cieľ nadprirodzený, ktorý dosiahnu tí 
ľudia, ktorí skončia dobu skúšky v posväcujúcej milosti. 

Milosťou vykúpenia môžeme v pozemskom živote dostať len dary nadprirodzené, nie 
však mimoprirodzené. Podľa Tridentského koncilu (1546) žiadostivosť nám bola ponechaná k 
boju, aby ten, čo správne zápasil, dosiahol veniec víťazstva, ako to povedal sv. Pavol: 

„Kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel.“  (2 Tim 2, 5).290 
S posväcujúcou milosťou dal Boh prvým rodičom aj nadprirodzené (vliate) čnosti, tak 

božské - vieru, nádej a lásku - ako aj mravné, taktiež dary Svätého Ducha a pomáhajúce 
milosti. Lebo toto všetko je potrebné k nadprirodzenému životu. Viera však predpokladá 
Božie zjavenie. Je teda isté, že prví rodičia v raji dostali od Boha aj zjavenie o tom, že sú 
obdarení posväcujúcou milosťou a povolaní k nadprirodzenému cieľu. Možno, že im boli 
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zjavené aj iné tajomstvá viery. Zaiste však Boh zjavil Adamovi, že dary prvotnej 
spravodlivosti dostanú aj jeho potomkovia, ak on zachová rajský Boží príkaz. Je samozrejmé, 
že každý jeden človek v raji by bol býval povinný zachovávať Božie prikázania a tak si získať 
nebeskú blaženosť. 

 
5. 7. Odpad človeka od nadprirodzena 
 
5. 7. 1. Osobný hriech prarodičov - prvotný hriech 
 
5. 7. 2. Hriešny čin 

 Prví rodičia prestúpením Božieho príkazu v raji ťažko zhrešili.  
 Tridentský koncil (1546) učí, že Adam prestúpením Božieho príkazu stratil svätosť a 
spravodlivosť.291 Pretože veľkosť trestu sa meria veľkosťou viny, tak Adamov hriech sa 
pokladá za ťažký hriech. 
 Biblická správa o hriešnom páde prvých ľudí sa nachádza v knihe Genezis 2, 17; 3, 
1n): 
 „Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, 
istotne zomrieš.“ (Gn 2, 17). 
 „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!»“ (Gn 3, 2-3). 
 Boh dal Adamovi v raji toto prikázanie, aby mu ukázal, že v živote človeka je veľmi 
dôležité dobrovoľné a úplné podriadenie sa Stvoriteľovi. Človek môže duchovne rásť a 
zdokonaľovať sa len vtedy, ak sa bude svojou vôľou slobodne a dobrovoľne podriaďovať 
Božej vôli. Že táto skutočnosť má pre človeka rozhodujúci význam, ukazuje Boh aj tým, že 
porušenie tohto prikázania spôsobí smrť. 
 V tomto pomerne malom zákaze bola vyjadrená celá Božia vôľa o ľudskom prebývaní 
v raji. Pre prvých rodičov znamenal skúšku, ktorou si mali zaslúžiť zachovanie prvotnej 
spravodlivosti. Adam ju mal zachovať aj pre svojich potomkov. Pán Boh zdôraznil dôležitosť 
tohto príkazu tým, že za jeho prestúpenie ustanovil istú smrť (duševnú, t. j. stratu posväcujúcej 
milosti; telesnú, t. j. stratu mimoprirodzených darov, hoci telesná smrť nenastala hneď). „Do 
dejín ľudstva vstupuje smrť.“ 292 
 Keďže Adamov hriech je základom dogmy o dedičnom hriechu a o vykúpení, treba 
pokladať v podstatných bodoch rozprávanie za historické. Podľa rozhodnutia Biblickej 
komisie (1909)293 neslobodno spochybňovať historický charakter nasledujúcich skutočností: 
 a/ prvý človek dostal od Boha príkaz, ktorým mala byť vyskúšaná jeho poslušnosť; 
 b/ zvedený diablom zobrazeným v podobe hada, prestúpil Boží príkaz; 
 c/ prví rodičia boli vylúčení z pôvodného stavu nevinnosti. 
 Neskoršie knihy  S v ä t é h o  p í s m a  potvrdzujú tento doslovný a historický 
zmysel: 
 „Prvý hriech povstal pre ženu a pre ňu musíme všetci zomrieť.“  (Sir 25, 33). 
 „Závisťou diabla však prišla na svet smrť.“ (Múd 2, 24). 
 „Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej 
oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou.“ (2 Kor 11, 3).294 
 Biblické rozprávanie jasne ukazuje, že diabol bol prvou príčinou pádu našich 
prarodičov. Túto pravdu Svätého písma o pôvode a príčine hriechu a zla vo svete potvrdzuje 
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aj patristická literatúra.295 Vo svätootcovskej literatúre nachádzame myšlienky o tom, že tak, 
ako diablova závisť voči Bohu bola príčinou jeho pádu na nebi, tak bola závisť voči človeku 
ako Božiemu stvoreniu podobnému Bohu príčinou zhubného pádu prvých ľudí. Sv. Irenej 
Lyonský o tom píše: „Diabol odpadol od Boha zo závisti, a preto, že je padlým anjelom, činí 
len to, čo činil od počiatku: klame a zvádza ľudský rozum k prestupovaniu Božích prikázaní a 
postupne zatemňuje ľudské srdce.“296 
 Je jasné, že diabol je pôvodcom a strojcom hriechu a had bol iba jeho nástrojom. 
Výstižne to hlása stichira na Hospodi vozvach Syropôstnej nedele: „Lež ľstivý satan vzal 
podobu hada a oklamal ma vábivým ovocím...“297 
 Odmietnuť tu treba vysvetlenie mytologické a čisto alegorické. 
 Podľa svojej morálnej povahy hriech prarodičov bol hriechom neposlušnosti: 
 „Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa 
poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ (Rim 5, 19).298 
 „Písmo ukazuje tragické následky tejto prvej neposlušnosti. Adam a Eva okamžite 
strácajú milosť prvotnej svätosti. Majú strach z Boha, o ktorom si urobili falošnú predstavu 
ako o Bohu, ktorý je žiarlivý na svoje výsady.“299 
 Boh tento strom vyvolil iba na vyskúšanie poslušnosti ľudí. Strom poznania dobrého a 
zlého bol takto pomenovaný preto, lebo človek na základe vlastnej skúsenosti poznal, aké 
dobro je ukryté v poslušnosti a aké zlo je protiviť sa Božej vôli. 
 Koreňom neposlušnosti bola pýcha:  
 Pokušiteľ hovorí Eve: „Budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ (Gn 3, 5). Adam 
a Eva podľahli diablovmu pokušeniu. Chcú byť „ako bohovia“. Avšak čo je paradoxné, nie s 
pomocou Boha, ale diabla, čo znamená mimo Boha, bez Boha a proti Bohu.  
 „Pýcha je prameňom skazy...“ (Sir 4, 13). 
 „Počiatkom každého hriechu je pýcha.“ (Sir 10, 15). 
 Ak hovoríme o strome poznania dobra a zla, na tomto mieste sa vynára otázka: Čo to 
bol za strom? 
 Podľa súvisu biblického rozprávania o nejakom pohlavnom previnení nemôže byť reč 
(sv. Klement Alexandrijský, sv. Ambróz). 

Väčšina  O t c o v  C i r k v i  sa domnieva, že to bol skutočný strom ako všetky 
ostatné stromy v raji. Sv. Teofil Antiochijský uvádza, že strom poznania dobrého a zlého bol 
sám o sebe prekrásny, tak ako bol prekrásny aj jeho plod, ktorý sám vo svojej podstate nebol 
smrtonosný, ako sa niektorí domnievajú, ale smrť privádzalo nedodržanie prikázania.300 

                              
295 a/ Patristika (lat. theologia patristica = patristická teológia). - Odvetvie teológie, ktorá sa sústreďuje na 
štúdium spisov a učenia cirkevných Otcov, najmä z teologického hľadiska. Patristika nevenuje veľkú pozornosť 
biografii a bibliografii jednotlivých cirkevných spisovateľov, ale podáva ich teologické názory, vyzdvihuje 
základné a osobné aspekty ich teológie a etiky a predstavuje ich konkrétny prínos a vplyv vzhľadom na vývin 
kresťanského učenia. - Porov. HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Bratislava: Don Bosco, 1998, s. 
791-792.  
      b/ „Pater“ (otec) bol v neskorej antike (v helenistickom období) čestný titul pre učiteľa múdrosti; takto sa v 
ranom kresťanstve nazývali autority, akými boli duchovní a kňazi. Skúmanie ich učenia sa nazýva „patrológia“ a 
obdobie, v ktorom žili (približne od 2. do 7.-8. storočia), „patristika“. - Porov. DEJINY FILOZOFIE. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996 (Druhé vydanie), s. 39. 
296 Contra haereses (Proti bludom) V. 24, 4. 
297 Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov. Bratislava: SSV v CN, 1980, s. 286.  
298 „ Človek pokúšaný diablom nechal vo svojom srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneužil svoju 
slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka.“ (KKC 397). 
299 KKC 399. 
300 Ad Autolycum (Tri knihy Autolykovi) II, 25. 



Katechizmus Katolíckej cirkvi to zdôrazňuje: „ Človek... neposlúchol Boží príkaz. V tom 
spočíval prvý hriech človeka.“301  
 Hriech našich prarodičov Adama a Evy sa nazýva prvotným preto, že sa objavil v 
prvom ľudskom pokolení a že bol vôbec prvým hriechom v ľudskom rode. Prvotný hriech 
prvých ľudí bol veľký, pretože dobre poznali Boží príkaz. Vyplýva to z biblického textu: 
„Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ (Gn 3, 3). Mohli ho preto ľahko 
zachovať. Vedeli, aký rozhodujúci význam má pre nich a pre celé ľudstvo a nebol im 
neznámy trest určený za prestúpenie. 
 Prví rodičia sa dopustili hriechu vedome a dobrovoľne. Túto skutočnosť je možné 
spozorovať z biblického rozprávania. Aj keď Eva padla podvodom, ľsťou hada, nepadla preto, 
že padnúť musela, ale z dôvodu, že padnúť chcela. Biblický text svedčí, že Eve bolo 
ponúknuté a nie vnútené prestúpenie Božieho prikázania. Eva konala podľa diablovho návrhu 
vtedy, keď vedome a dobrovoľne pristúpila celou svojou bytosťou na jeho návrh. „Videla, že 
strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý...“ (Gn 3, 6). Z toho je 
vidieť, že o ňom premýšľala a až potom sa rozhodla zo stromu poznania dobra a zla plod 
odtrhnúť a zjesť ho. Ako sa správala Eva, tak urobil aj Adam. „On tiež jedol.“ (Gn 3, 6). 
Adam nemusel prijať plod, ktorý mu ponúkla Eva, avšak neurobil tak, ale prijal ho a tým 
porušil Božie prikázanie. 
 Adam a Eva sa podieľali na svojom páde úplne slobodne, lebo mimo slobodnej vôle 
niet hriechu, ani zla.302 Ak by prví ľudia nepadli do hriechu dobrovoľne, nikto by ich k tomu 
nemohol donútiť, lebo diabol iba zvádza k hriechu, avšak nenúti, pretože k tomu nemá 
moc.303 
 

5. 7. 3. Následky hriechu 
a/ Prví rodičia hriechom stratili posväcujúcu milosť a pritiahli na seba hnev a nevôľu 

Boha. 
Prestúpenie rajského Božieho príkazu, ktoré opisuje kniha Genezis, pripomína aj 

následky a Bohom vymerané tresty (i keď nie všetky, lebo napr. u ženy nie je spomenutá 
smrť) a obsahuje aj prisľúbenie Vykupiteľa. Základom rajského hriechu bola pýcha a z pýchy 
vznikla neposlušnosť voči Bohu.  

Vo  S v ä t o m  p í s m e  je naznačená strata posväcujúcej milosti vylúčením 
prarodičov zo spoločenstva s Bohom (Gn 3, 10; 23). Boh vystupuje ako sudca a vynáša 
trestný rozsudok (Gn 3, 16nn). „Súlad so stvorením je porušený: viditeľné stvorenie sa 
človekovi odcudzilo a stalo sa mu nepriateľským.“304 

Nepriateľstvo Boha sa uskutočňuje konečne vo večnom zatratení. O následkoch 
rajského hriechu hovorí Tridentský koncil (1546).305  

Sv. Augustín s inými Otcami hovorí o prarodičoch, že „skrze Krv Pána boli 
zachránení pred večným zatratením.“306; 307. 

b/ Prví rodičia upadli do smrti a diablovho otroctva. 
Diablova závisť a z nej zrodená náklonnosť k zlým vlastnostiam sa stala cestou, ktorá 

vedie ku každému ďalšiemu zlu. Smrť a s ňou súvisiace zlo má svoj základ v strate darov 
neporušiteľnosti. Podľa Gn 3,16n ustanovil Boh ako trest za hriech utrpenie a smrť. 

                              
301 KKC 397. 
302 SV. JÁN ZLATOÚSTY: In Genesis  Homiliae (Homílie o knihe Genezis) 17,5. 
303 SV. MAKÁRIUS VEĽKÝ: De custodia cordis 12. 
304 KKC 400. 
305 DS 1511. 
306 De peccatorum meritis... (O treste za hriechy...) 2, 34, 55. 
307 V liturgii sýrsko-chaldejskej sa Adam a Eva uvádzajú ako svätí. Na Západe nie sú uctievaní ako svätci; v 
stredoveku ich neznáma autorita zaradila do Martyrologia. 



„U čiteľský úrad Cirkvi, ktorý autenticky vykladá výroky Svätého písma a Tradície, učí, že 
smrť vstúpila do sveta pre hriech človeka...“308   Vláda zlého ducha je naznačená v Gn 3, 15 a 
výslovne učí Jn 12, 31; 14, 30; 2 Kor 4, 4; Hebr 2, 14; 2 Pt 2, 19. 

 
5. 8. Existencia dedičného hriechu 
 
5. 8. 1. Heretické bludy 
 N e p r i a m o dedičný hriech popierali gnostici309 a manichejci,310 ktorí mravnú 

náklonnosť človeka k zlému vysvetľovali jeho hriešnym pádom ešte pred spojením s telom.  
P r i a m o  popierali dedičný hriech pelagiáni,311 ktorí učili: 
a/ Adamov hriech neprešiel na jeho potomstvo dedením, ale len prijatím jeho zlého 
príkladu; 
b/ smrť, utrpenie a žiadostivosť nie sú trestami za hriech, ale len prejavením sa čistej 
prirodzenosti; 
c/ krst detí sa neudeľuje na odpustenie hriechu, ale na prijatie do cirkevného 
spoločenstva a k dosiahnutiu nebeského kráľovstva. 
Pelagianský blud žije v novovekom racionalizme312 až do prítomnosti (socinianizmus, 

osvietenský racionalizmus, liberálna protestantská teológia, moderný ateizmus). 
 

5. 8. 2. Učenie Cirkvi  
Adamov hriech aj so svojimi následkami prešiel aj na jeho potomkov plodením, nie 

prijatím. 
Toto je učenie Cirkvi o dedičnom hriechu. Katechizmus Katolíckej cirkvi ho 

charakterizuje takto: 
 „V analogickom zmysle: je to hriech «zdedený», nie spáchaný, je to stav, nie čin.“ 313 
 „Do Adamovho hriechu sú zatiahnutí všetci ľudia...“314 
„Ako sa Adamov hriech stal hriechom všetkých jeho potomkov? Celé ľudské pokolenie 

je v Adamovi «akoby jedným telom jediného človeka». Pre túto «jednotu ľudského pokolenia» 

                              
308 KKC 1008. 
309 Gnosticizmus - (gr. gnózis - poznanie, náhľad) - je filozoficko-teologický smer v grécko-orientálnom myslení, 
rozšírený v 2. až 5. stor. Predstaviteľmi raného gnosticizmu teozofického charakteru sú v jeho helenistickom 
období Cerintus, Martion zo Synopy, Basilidés, Valentinus (+ asi 165). Gnosticizmus narobil mladej Cirkvi 
mnoho škody. Veľké dielo proti gnostikom napísal lyonský biskup sv. Irenej (202), žiak sv. Polykarpa. 
310 Manicheizmus - je bludné učenie pomenované podľa Maniho, ktorý žil v 3. storočí. Chcel riešiť odvekú 
otázku o pôvode zla tak, že učenie o dvoch najvyšších bytostiach, rozšírené najmä v Perzii, pomiešal s 
kresťanskými prvkami. Sv. Augustín, ktorý začas k nim patril, napísal proti nim viacero spisov.  
311 Pelagianizmus - je bludné učenie pomenované podľa Pelágia, ktorý začiatkom 5. storočia hlásal, že niet 
dedičného hriechu a že človek vlastnými silami - bez Božej milosti - môže dosiahnuť večný život. Proti týmto 
bludom sa hneď  postavil sv. Augustín, učiteľ milosti. Pelagianizmus bol odsúdený na partikulárnom cirkevnom 
sneme v Kartágu (418) a na všeobecnom cirkevnom sneme v Efeze (431).  
312 Racionalizmus (z lat. ratio = rozum; rationalis = rozumný). - V teórii poznania učenie, ktoré pokladá rozum a 
myslenie za jediné východisko a zdroj istoty poznatkov a pripisuje ľudskému rozumu absolútny primát v 
osvojovaní si pravdy. Racionalizmus sa prejavuje mnohorakým spôsobom v rozličných oblastiach poznania. 
Teologický racionalizmus priznáva ľudskému rozumu absolútnu, výlučnú a autonómnu schopnosť vlastnými 
silami pochopiť všetky pravdy z náboženskej oblasti. Preto prijíma iba tie pravdy viery, ktoré z rozumového 
hľadiska zodpovedajú logike a rozumovým dôvodom. Tým presadzuje dôslednú negáciu rozdielu medzi 
prirodzeným a nadprirodzeným poriadkom a odmieta pomoc a potrebu poznania, ktoré by malo pôvod v Božom 
zjavení. V druhej polovici 19. storočia pod vplyvom nemeckého protestantského racionalistu F. C. Baura (1792-
1860) a jeho školy (Tübingenská škola) sa racionalizmus a jeho princípy používali aj ako exegetická metóda pri 
výklade biblických textov.    
313 KKC 404. 
314 KKC 402. 



sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho hriechu, ako sú všetci zahrnutí do Kristovej 
spravodlivosti. No i tak je prenášanie prvotného hriechu tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne 
pochopiť...“ 315 

„U čenie Cirkvi o prenášaní dedičného hriechu sa spresnilo predovšetkým v 5. storočí 
pod vplyvom úvah svätého Augustína proti pelagianizmu a v 16. storočí v opozícii proti 
protestantskej reformácii... O tom, ako treba chápať zjavené údaje o dedičnom hriechu, sa 
Cirkev vyslovila najmä na Druhom oranžskom koncile v roku 529 a na Tridentskom koncile v 
roku 1546.“316 

 
5. 8. 3. Dôkaz z prameňov viery 
a/ S v ä t é   p í s m o  sa o dedičnom hriechu a o jeho následkoch vyjadruje rozličným 

spôsobom. 
V  S t a r o m  z á k o n e  sú len náznaky dedičného hriechu.  
„Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.“ (Ž 50, 7). 
„Kto z nečistého stvorí čisté?“ (Jób 14, 4). 
Obidve miesta hovoria o vrodenej hriešnosti, či už im rozumieme v zmysle 

habituálneho (návykového, častého) hriechu, alebo len o náklonnosti k hriechu. Neprinášajú 
však ešte svedectvá o príčinnom vzťahu k Adamovmu hriechu. Príčinnú súvislosť medzi 
smrťou všetkých ľudí a hriechom prarodičov (dedičná smrť) Starý zákona jasne poznal. 
„Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť..., závisťou diabla však prišla na svet smrť.“ 
(Múd 2, 23; porov. Sir 25, 33). 

V  N o v o m  z á k o n e  Pán Ježiš naznačuje náuku o dedičnom hriechu tým, že 
zdôrazňuje potrebnosť krstu pre každého človeka: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže 
uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Jn 3, 5; porov. 3, 36; Mt 12, 33-35; 15, 18-19; Lk 6, 45; Mk 7, 15). 

Klasický dôkaz je v Liste Rimanom (5, 12-21), kde sv. Pavol jasne a obšírne podáva 
náuku o dedičnom hriechu. Uvádza paralelu medzi prvým Adamom, od ktorého prešiel hriech 
a smrť na všetkých ľudí - a Kristom, druhým Adamom, z ktorého prešla na všetkých ľudí 
spravodlivosť a život. 

Apoštol zdôrazňuje, že v Adamovi všetci zhrešili, ale skrze Ježiša Krista všetci môžu 
dostať prehojné milosti: 

„Skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť 
prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ (Rim 5, 12). 

„Ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť 
jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.“ (Rim 5, 18). 

„Ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa 
poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ (Rim 2, 19). 

Uvádzaný dôkazný text Listu Rimanom mal a má mnoho výkladov. Záver je však 
taký, že tento hriech je určitý duchovný stav, v ktorom chýba milosť a spravodlivosť, a teda 
predstavujú určitý nedostatok. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom vyhlasuje: 
„Cirkev, nasledujúc svätého Pavla, vždy učila, že nesmiernu biedu, ktorá dolieha na 

ľudí, ich náklonnosť na zlé a ich podrobenosť smrti nemožno pochopiť bez ich spojitosti s 
Adamovým hriechom a so skutočnosťou, že Adam na nás preniesol hriech, ktorým postihnutí 
sa všetci rodíme a ktorý je «smrťou duše»...“317 

                              
315 KKC 404. 
316 KKC 406. 
317 KKC 403. 



b/  T r a d í c i a - Otcovia od najstarších dôb výslovne učia jestvovanie dedičného 
hriechu. Skutočnosť, že dedičný hriech bol v Cirkvi odpradávna všeobecne uznávaný, 
zdôrazňuje sv. Augustín. Tak napr. Juliánovi z Aeclana, pelagiánskemu biskupovi, vyčíta:  

„Ja som dedičný hriech nevynašiel, ktorý bol v Cirkvi od starodávna uznávaný, ale ty, 
ktorý ho popieraš, si nepochybne novým bludárom.“318 

Julián nato napísal protispis (Libri quattuor ad Turbantium). Sv. Augustín pripojil 
potom ešte druhú knihu, aby odpovedal na tento spis (419-421). V nej (Contra Julianum) 
podáva svedecký dôkaz z Tradície. Uvádza ako svedkov kresťanskej viery: Ireneja, Cypriána, 
Olympia, Hilária, Ambróza, Inocenta I., Gregora Naziánzskeho, Jána Zlatoústeho, Bazila 
Veľkého a Hieronyma. 

Skutočne nezvratným dôkazom presvedčenia prvotnej Cirkvi o skutočnosti dedičného 
hriechu je starokresťanská prax krstu malých detí „na odpustenie hriechov“.319 

Možno povedať, že všetci Otcovia, tak východní ako aj západní, vyznávajú pád 
ľudského pokolenia skrze Adama a vykúpenie človečenstva skrze Ježiša Krista. V tom je 
obsiahnuté učenie o dedičnom hriechu.  

 
5. 8. 4. Dogma a rozum 
Ľudský rozum sám od seba nemôže zistiť jestvovanie dedičného hriechu a jeho 

následky, keďže tu ide o stratu nadprirodzených darov, o ktorých človek môže vedieť len z 
Božieho zjavenia. 

Prirodzený rozum nemôže v prísnom zmysle slova dokázať existenciu dedičného 
hriechu, ale môže naň usudzovať len s pravdepodobnosťou určitých náznakov: mravný 
zmätok ľudstva a odpad od pravej viery v Boha (polyteizmus, ateizmus). 

 
5. 9. Podstata dedičného hriechu 
 
O podstate dedičného hriechu Magistérium Cirkvi nevydalo výslovné vyhlásenie. 

Podľa Tridentského koncilu (1246) má skutočnú a vlastnú povahu smrti; je to smrť duše; 
tkvie v každom ako vlastný hriech.320 
 Skúmajúc podstatu dedičného hriechu musíme mať na zreteli toto učenie Cirkvi a 
podľa neho posudzovať správnosť názorov jednotlivých teológov. 
 V čom však spočíva podstata dedičného hriechu? 
 Katechizmus Katolíckej cirkvi to vyjadril takto: 

„Adam a Eva preniesli na svoje potomstvo ľudskú prirodzenosť zranenú ich prvým 
hriechom, a teda pozbavenú prvotnej svätosti a spravodlivosti. Toto pozbavenie sa volá 
«dedičný hriech»“.321 
 Treba odmietnuť názory, ktoré podstatu dedičného hriechu preceňujú, alebo 
podceňujú. 
 
 5. 9. 1. Mylné chápania 
 a/ Dedičný hriech nespočíva v treste zavrhnutia, ktorý je uvalený na potomstvo pre 
Adamov hriech, ako to učil Peter Abélard (1079-1142). Podľa Tridentského koncilu (1546) 

                              
318 De nuptiis et concupiscentia... (O manželstve a žiadostivosti) II 12, 25. 
319 Porov. SV. CYPRIÁN KARTÁGINSKÝ: Epistulae (Listy) 64, 5. 
320 Dekrét o dedičnom hriechu - DS 1511-1513; -  Porov. Druhý oranžský koncil (529) - DS371-372. -  Porov. 
KKC 405. 
321 KKC 417. - Katechizmus Katolíckej cirkvi ďalej vysvetľuje: „Celé ľudské pokolenie je v Adamovi, «akoby 
jedným telom jediného človeka». Pre túto «jednotu ľudského pokolenia» sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho 
hriechu...“ (KKC 404).  



dedičný hriech je skutočným a vlastným. Skutočnosť hriechu potvrdzuje sv. Pavol: „Skrze 
jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na 
všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ (Rim 5, 12; porov. 5, 19). 
 b/ Dedičný hriech nespočíva v návykovej zlej žiadostivosti, ktorá ostáva aj v 
pokrstených ako skutočný a vlastný hriech, ale nebude pripočítaný už za trest, ako učili 
reformátori: Bajanisti a Jansenisti.322 Tridentský koncil učí, že krstom sa odníma všetko, čo je 
skutočný a vlastný hriech a žiadostivosť zostávajúca v pokrstených k mravnému osvedčeniu, 
sa nazýva hriechom len v nevlastnom zmysle.323 
 Podľa náuky sv. Pavla o ospravedlnení, vnútornej premene, ako aj obnove, je 
nezlúčiteľné, aby v človekovi ešte ostal hriech, aj keď nebude pripočítaný za trest. 
Ospravedlnený  je zbavený nebezpečenstva zavrhnutia, pretože je odstránený dôvod 
zavrhnutia - hriech: „Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 
8, 1). 
 c/ Dedičný hriech nespočíva len v čisto vonkajšom pripočítaní hriešneho Adamovho 
skutku  - impuratívna teória (imputare - pripočítať), ako to učili napr. Albert Pighius (+1542) 
a Ambróz Catharinus OP (+1533). Podľa Tridentského koncilu sa Adamov hriech prenáša na 
Adamove deti dedením a spočíva v každom jednotlivo ako vlastný hriech.324 Účinok krstu 
spočíva podľa učenia tohto koncilu v skutočnom vymazaní hriechov a nie len v nepripočítaní 
cudzej viny.325 
 
 5. 9. 2. Pozitívne riešenie 
 Podstata dedičného hriechu je v tom, že človek prichádzajúci na svet prirodzeným 
splodením z Adamovho pokolenia, nemá posväcujúcu milosť, ktorú by bol povinný mať, 
takže tento nedostatok je jeho hriechom, lebo je na neho prenesená vina prvého človeka ako 
hlavy ľudského pokolenia. 
 V otázke podstaty dedičného hriechu vstupujú do úvahy dva aspekty: 
 a/ Človek, ktorý prichádza na svet prirodzeným splodením z Adamovho pokolenia, 
nemá posväcujúcu milosť. Tridentský koncil označuje dedičný hriech ako smrť duše.326 Smrť 
duše spočíva v neprítomnosti nadprirodzeného života, t. j. posväcujúcej milosti. Pri krste je 
dedičný hriech odstránený vliatím posväcujúcej milosti. Z toho vyplýva, že dedičný hriech je 
stav, v ktorom je odňatá milosť. 
  Vyplýva to aj z Pavlovho protikladu o Adamovi, z ktorého vychádza hriech, a o 
Kristovi, z ktorého vychádza spravodlivosť. (porov. Rim 5, 18). Pretože Kristom udelená 
spravodlivosť formálne spočíva v posväcujúcej milosti (porov. DS 1528), tak aj od Adama 
zdedený hriech formálne spočíva v nedostatku milosti. Podľa Božej vôle má byť v každom 
človeku posväcujúca milosť, a preto jej nedostatok ako odvrátenie sa od Boha, má charakter 
viny. 
 b/  Nedostatok posväcujúcej milosti v Adamových potomkoch je ich hriechom, teda je 
zavinený, lebo inak by nebol hriechom. Nie je však zavinený ich osobným rozhodnutím, ale je 
ich vlastným hriechom v tom zmysle, že je na nich prenesená vina prvého človeka ako hlavy 
ľudského pokolenia. To znamená, že tento hriech ako hriešny čin spáchal Adam, ale z toho 
činu vzniknutý hriešny stav sa prenáša aj na jeho potomkov. 
 Z toho jasne vyplýva, že dedičný hriech v Adamových potomkoch je inakšie 
hriechom, než sú ich osobné hriechy. Keďže dedičný hriech nespáchali osobne, tento je v nich 

                              
322 Bludy Michala de Baya boli zavrhnuté pápežom Piom V. (1567) a omyly jansenistov pápežom Alexandrom 
VIII. (1690). 
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324 DS 1513. 
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podľa sv. Tomáša Akvinského327 predovšetkým hriechom nie ich osoby, ale hriechom ich 
ľudskej prirodzenosti, ktorú Adam svojím rozhodnutím pozbavil posväcujúcej milosti. 
 Tu treba ešte dodať, že Adam bol reprezentantom celého ľudského pokolenia a na jeho 
slobodnom rozhodnutí záviselo zachovanie alebo strata nadprirodzeného charakteru, ktorý mu 
nebol daný osobne, ale ľudskej prirodzenosti. Svojím slobodným prestúpením príkazu ho 
stratil nielen pre seba, ale aj pre celé, od neho pochádzajúce ľudstvo. Pápež Pius V. v roku 
1567 zavrhol Baiovu vetu, že dedičný hriech má charakter hriechu bez akéhokoľvek vzťahu k 
vôli, z ktorej dal svoj počiatok.328 
 
 5. 10. Prenášanie dedičného hriechu 
 
 „Dedičný hriech sa prenáša prirodzeným plodením.“ 
 Túto dogmu viery deklaroval Tridentský snem.329  

Pri krste detí sa odstraňuje skrze znovuzrodenie to, čo bolo prijaté skrze zrodenie.330 
Pretože dedičný hriech je hriechom prirodzenosti, prenáša sa takým istým spôsobom 

ako ľudská prirodzenosť: skrze akt prirodzeného plodenia. Keďže je podľa svojho pôvodu 
jediný,331 totiž hriech hlavy ľudského pokolenia (Evin hriech nie je príčinou dedičného 
hriechu), rozmnožuje sa toľkokrát, koľko Adamových detí prirodzeným plodením prijíma 
existenciu. Pri plodení sa odovzdáva ľudská prirodzenosť v stave, v ktorom je zbavená 
milosti. 

Hlavnou príčinou dedičného hriechu je Adam. Podľa pozitívneho Božieho ustanovenia 
podmienkou jeho prenášania je prirodzený akt plodenia, ktorým sa uskutočňuje spojenie 
jednotlivého človeka s hlavou ľudského pokolenia. S aktom plodenia spojená telesná vášeň 
(rozkoš), napriek názoru sv. Augustína,332 nie je príčinou ani nevyhnutnou podmienkou 
prenášania dedičného hriechu. Je len sprievodným znakom plodenia, ktorý sám v sebe je 
podmienkou prenášania dedičného hriechu. 

 
Poznámky: 
▪ Z učenia Cirkvi o prenášaní dedičného hriechu nijako nevyplýva, ako tvrdili 

pelagiáni, že Boh je pôvodcom hriechu. Duša, stvorená Bohom je podľa svojej prirodzenosti 
dobrá. Stav dedičného hriechu znamená nedostatok nadprirodzenej dokonalosti, na ktorú tvor 
nemá žiadny nárok. Boh teda nie je povinný stvoriť dušu v lesku posväcujúcej milosti. To, že 
stvorenej duši je odoprený nadprirodzený charakter, na tom nenesie vinu Boh, ale človek, 
ktorý zneužil svoju slobodu. 

▪ Z učenia Cirkvi nevyplýva ani to, že manželstvo je samo v sebe zlé. Manželský úkon 
plodenia je dobrý, lebo objektívne, t. j. podľa svojho určeného cieľa, a subjektívne, t. j. podľa 
úmyslu rodičov, smeruje k cieľu, ktorým je Bohom chcené pokračovanie ľudského pokolenia. 
Keď rodičia povolávajú dieťa k životu, nie sú príčinou dedičného hriechu, lebo tou bol Adam, 
keď stratil nadprirodzené dary. Zrodenie dieťaťa je dobrý skutok z dvojakého dôvodu: v 
súlade s Božím zákonom vzniká nová rozumná bytosť a okrem toho sa môže stať Božím 
dieťaťom, t. j. skrze Krista dostať nadprirodzený život stratený v Adamovi. 

 
5. 11. Následky dedičného hriechu 
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O následkoch prvotného hriechu pre prarodičov už bolo hovorené (bod 5.7.3.). Tu ide 

o následky tohto hriechu predovšetkým pre ľudské pokolenie. Tieto sú síce pre ľudí zároveň  
trestami, nie všetky však rovnakou mierou. Niektoré majú liečivý význam, niektoré zostanú u 
všetkých ľudí, iné sa v znovuzrodených celkom zahladia, kým iné aj v znovuzrodení zostanú, 
ale už nemajú povahu trestu. 

Hoci sú následky prvotného hriechu u praotca i u jeho potomstva v základe tie isté, 
treba o nich hovoriť zvlášť, pretože majú veľký význam. Zapríčinili a dodnes zapríčiňujú 
spory, ktoré sa vyskytujú aj v učení o milosti. Adamov hriechu sa odlišuje od dedičného 
hriechu predovšetkým tým, že Adam zhrešil vlastnou vôľou, čo u jeho potomstva nebolo. Po 
tejto stránke preto treba dedičný hriech posudzovať miernejšie. Dedičný hriech má svoje 
následky pre večnosť i pre pozemský život. 

Následky dedičného hriechu zhrnuli scholastickí teológovia vo vzťahu k Lk 10, 30333 
do základnej vety: Človek bol Adamovým hriechom zbavený nadprirodzených darov a v 
prirodzených daroch bol zranený (oslabený). 

 
5. 11. 1. Strata nadprirodzeného charakteru 
V stave dedičného hriechu je človek zbavený posväcujúcej milosti i s jej 

príslušenstvom, ako aj o mimoprirodzené dary neporušenosti.334 
Strata posväcujúcej milosti ako odvrátenie sa človeka od Boha má charakter viny a 

ako odvrátenie sa Boha od človeka má charakter trestu. Neprítomnosť darov neporušenosti 
spôsobuje, že človek prepadol žiadostivosti, utrpeniu a smrti. Tieto následky ostávajú aj po 
odstránení dedičného hriechu, avšak už nie ako tresty, ale ako prostriedky k získaniu čností a 
mravnej dokonalosti. Nositeľ dedičného hriechu je v zajatí a otroctve diabla, ktorého Ježiš 
nazýva kniežaťom tohto sveta.335 Sv. Pavol bohom tohto sveta.336 

 
5. 11. 2. Porušenie prirodzenosti 
Porušenie prirodzenosti nesmieme chápať ako úplné pokazenie ľudskej prirodzenosti, 

ako učili Reformátori a Jansenisti.337 Človek v stave dedičného hriechu si uchová schopnosť 
poznať náboženské pravdy a schopnosť žiť prirodzene dobrým životom. 

Prvý vatikánsky koncil (1869-1870) učí, že človek môže svojou prirodzenou 
poznávacou schopnosťou - rozumom - s istotou poznať Božiu existenciu.338 Tridentský koncil 
(1545-1563) učí, že slobodná vôľa človeka nebola Adamovým hriechom stratená.339 

Porušenie prirodzenosti sa vzťahuje na dušu i na telo.  
Teológovia so sv. Tomášom Akvinským vypočítavajú tieto štyri rany duše:  
▪ nevedomosť - ťažkosť v poznávaní pravdy; 
▪ zloba - oslabená sila vôle; 
▪ slabosť - odpor proti ťažkostiam pri snahe o dobro; 
▪ žiadostivosť- túžba po ukojení zmyslov proti úsudkom rozumu. 
Porušenosť tela má svoj základ v strate mimoprirodzených darov nesmrteľnosti a 

blaženosti; porušiteľnosť duše v strate mimoprirodzeného daru oslobodenia od žiadostivosti. 
 

                              
333 „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali...“  (Lk 10, 
30). 
334 DS  1511. 
335 „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.“ (Jn 12, 31; 14, 30).  
336 „Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle...“ (2 Kor 4, 4; porov. Hebr 2, 14; 2 Pt 2, 19). 
337 Omyly jansenistov boli odsúdené pápežom Alexandrom VIII. v roku 1690. - DS  2324. 
338 DS 3004. 
339 DS 1555. 



5. 12. Údel duší odchádzajúcich v dedičnom hriechu 
 
Duše, ktoré odchádzajú zo života v dedičnom hriechu, sú vylúčené z blaženého videnia 

Boha. 
Dedičný hriech má pre večnosť za následok stratu nebeskej blaženosti. Lebo kto 

zomrie bez posväcujúcej milosti - i keď aj len v samom dedičnom hriechu - tomu nepatrí 
nebeská blaženosť, keďže neskončil stav skúšky ako prijaté Božie dieťa. 

Druhý lyonský koncil (1274)340 vyhlásil: 
„Duše tých, čo umreli v smrteľnom alebo v samom dedičnom hriechu, ihneď zostupujú 

do pekla, dostávajú však nerovnaké tresty.“341 
Koncil tu má na mysli predovšetkým večný osud nepokrstených detí, duše tých 

nemluvniat, ktoré zomreli nepokrstené. Dospelí totiž sami s pomocou Božej milosti môžu 
dosiahnuť ospravedlnenie a zaslúžiť si večnú slávu, lebo sa neocitnú na onom svete len s 
dedičným hriechom, ale aj s hriechmi osobnými, za ktoré budú Bohom zavrhnutí.  

Tu treba poznamenať, že peklo znamená u scholastických teológov každé miesto, kde 
dušiam nesvieti svetlo večnej slávy. Peklo v užšom zmysle znamená očistec, predpeklie. 
Nerovnakými trestami treba rozumieť rôzne druhy trestov: že totiž len za dedičný hriech sú 
duše vylúčené z večnej slávy, ale nie sú trestané vonkajšími alebo vnútornými trestami. 

Dogma sa opiera o Kristove slová: 
„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 

5). 
Mimosviatostným spôsobom znovuzrodenie môže byť dosiahnuté krstom krvi (obeť 

betlehemských neviniatok).342  
So zreteľom na všeobecnú Božiu vôľu spasiť všetkých ľudí343 mnohí novovekí 

teológovia zvlášť v súčasnosti pripúšťajú ešte aj iné náhradné prostriedky krstu pre deti 
umierajúce bez sviatostného krstu, ako napr. modlitbu a prianie rodičov alebo Cirkvi 
(zástupný krst túžby),344 alebo dosiahnutie schopnosti užívať rozum vo chvíli smrti, takže sa 
umierajúce dieťa môže rozhodnúť za Boha lebo proti nemu, a tak si zaslúžiť spásu alebo 
zatratenie. Pritom však ani títo teológovia nepopierajú dôležitosť sviatosti krstu, ktorá človeka 
včleňuje do Krista. 

Tieto a iné náhrady sviatostného krstu sú síce možné, ale ich skutočnosť sa nedá z 
Božieho zjavenia dokázať. 

Aký je údel týchto detí na druhom svete, to sa vymyká teologickému hodnoteniu. 
Zjavenie sa zmieňuje len o dvoch trvalých posmrtných stavoch: o absolútnej vzdialenosti od 
Boha vo večných mukách a o večne blaženom videní Boha (Mt 25, 32; 46). 

Teológovia sú však tej mienky, ktorú potvrdil aj pápež Pius VI.,345 že duše, ktoré 
odišli na večnosť len v samom dedičnom hriechu, netrpia muky pekla. Sú akoby na jeho 
„okraji“ ( limbus puerorum), kde požívajú určitú prirodzenú blaženosť. Pod slovom limbus sa 

                              
340 Na Štvrtom zasadnutí Druhého lyonského snemu v roku 1274 sa vyslanci východorímskeho cisára zaviazali 
na formulu vyznania viery, ktorú v roku 1267 pápež Klement IV. predložil cisárovi a zväčša bola nazývaná 
podľa cisára Michala Paleologosa (Vyznanie viery Michala Paleologosa). Toto vyznanie viery bolo s dodatkami 
prevzaté Florentským koncilom (1438-1445). 
341 DS  857; DS 1304. 
342 „Cirkev bola vždy pevne presvedčená, že tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, sú pokrstení 
svojou smrťou za Krista a s Kristom. Tento krst krvi, takisto ako túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je 
sviatosťou.“ - KKC 1258. 
343 „Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali 
pravdu.“  (1 Tim 2, 4). 
344 DS 711; 788. - Porov. NEUNER, J. - ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. 
Trnava: Dobrá kniha, 1995, s. 189. Poznámka č. 365-366. 
345 DS 2626. 



chápe miesto alebo stav tých zomrelých, ktorí nie sú ani v nebi, ani v pekle, ani v očistci. 
Podľa kardinála J. Ratzingera, limbus „nikdy nebol definitívnou pravdou viery...,vždy bol iba 
teologickou hypotézou. Išlo tu iba o sekundárnu tézu, ktorá mala poslúžiť dôležitejšej pravde 
viery o nevyhnutnosti krstu“.346 

Katechizmus Katolíckej cirkvi vyhlasuje, že „Cirkev nepozná nijaký iný prostriedok 
na zaistenie vstupu do večnej blaženosti, iba krst“.347 Je však presvedčená, že aj tí, čo 
podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, sú pokrstení svojou smrťou za Krista a s 
Kristom. Je to krst krvi, alebo túžba po krste. Má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou.348 O 
tých deťoch, ktoré zomreli, bez krstu, hovorí: 

„Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu 
milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha, 
«ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení» (1 Tim 2, 4), a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu 
vnukla slová: «Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im...» (Mk 10, 14), dovoľujú nám 
dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva 
Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristovi prostredníctvom daru svätého krstu.“349 

 
5. 13. Dedičný hriech je tajomstvom, ale neodporuje ľudskému rozumu 
 
Tajomstvo dedičného hriechu a jeho prenášanie350 spočíva v tom, že vieme o ňom len 

z Božieho zjavenia. Ale i keď je nám jeho jestvovanie zjavené, predsa vnútorne nechápeme, 
ako je to, že Adamovým hriechom sa aj jeho potomkovia stali hriešnikmi.351 Avšak náuka o 
dedičnom hriechu neobsahuje nijaké protirečenie a ľudský rozum vie riešiť všetky námietky, 
ktoré sa proti tomuto uvádzajú. Ide o tieto námietky: 

▪ Dedičný hriech nenarušuje Božiu spravodlivosť. Spravodlivosť si vyžaduje iba 
toľko, aby každý dostal to, na čo má právo, čo mu patrí. Boh síce nikomu nie je nič dlžný. Ale 
keď chce stvoriť človeka, je samozrejmé, že mu dá všetko, čo patrí k ľudskej prirodzenosti, 
lebo inak by tá bytosť nebola človekom. Avšak nadprirodzené dary nepatria k ľudskej 
prirodzenosti. Boh teda tieto dary vôbec nemusel dať ľuďom. A keď ich dal, mohol ustanoviť 
podmienku, že ľudia budú v nich prichádzať na svet iba v tom prípade, ak praotec zachová 
rajský príkaz. 

▪ Dedičný hriech neodporuje svätosti manželstva. Okolnosť, že manželstvom 
prichádzajú na svet noví nositelia dedičného hriechu, neznamená samo v sebe novú urážku 
Boha. Príčinou dedičného hriechu nie je plodenie, ale len Adamova neposlušnosť a tá je aj 
jedinou príčinou tej urážky Boha, ktorú obsahuje dedičný hriech Adamových potomkov.  

▪ Ľudským rozumom možno trocha osvetliť tajomstvo dedičného hriechu. Sv. Tomáš 
Akvinský poukazuje na tú okolnosť, že ľudia pochádzajúci od Adama prirodzeným plodením 
sú akoby jeden človek, keďže dostávajú tú istú ľudskú prirodzenosť, ktorú však Adam svojím 
hriechom pozbavil nadprirodzených darov. Ako teda prirodzené pochádzanie od Adama malo 
ľuďom sprostredkovať nadprirodzené dary, teraz prenáša na nich Adamov hriech. 

Záverom je vhodné pripomenúť slová, ktoré vyslovil sv. Lev Veľký: „Nevýslovnou 
Kristovou milosťou sme dostali väčšie dobrá, ako sme stratili diablovou závisťou.“352 
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„Ví ťazstvo nad hriechom, ktoré vydobyl Kristus, nám darovalo lepšie dobrá, ako boli 
tie, ktoré nám odňal hriech: «Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.» 
(Rim 5, 20).“353 
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