
1. katecheze (Štěstí prvních lidí - Adam a Eva; Kain a Ábel) 
 
Když Bůh něco stvořil, tak vždy na konci řekl, že je to dobré.  
 
Bůh tvoří vše dobré, ale člověk svým jednání mu to kazí. 
 
Zlo, které zde na zemi je, vychází z lidského jednání a to zvláště z pýchy. 
 
Bůh nás nestvořil jako loutky, ale dal nám svobodu v našem rozhodování. 
 
Bůh k nám mluví v obrazech (podobenstvích), aby tomu každý z nás rozuměl. V každém 
takovém vyprávění je veliká a hluboká moudrost. 
 
Bůh stvořil lidi, aby byli šťastní a dal jim svobodu. Oni však chtěli být jako Bůh. Z pýchy 
neposlechli Boha, jednali proti Němu, a to byl první hřích. Hříchem ztratili původní štěstí a 
zavřeli nebe nejen pro sebe, ale pro všechny lidi. Říkáme tomu dědičný hřích. 
 
Každý z nás se může rozhodnou pro dobro nebo zlo. 
 
Zlo může začít někdy nenápadně - třeba závistí. 
 
 
Když konám něco proti Bohu, je to HŘÍCH. 
 
 
HŘÍCH - je to vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona 
 
 
HŘÍCH  - lehký 
              - těžký 
 
 
Lehký hřích (všední) – je to přestoupení Božího zákona, které není buď plně vědomé nebo 
dobrovolné nebo se netýká důležitých věcí 
 
 
Těžký hřích (smrtelný) – je naprosto vědomé a naprosto dobrovolné přestoupení Božího 
zákona v důležité věci. 
 
 
Hlavní hříchy:  - pýcha 
                         - lakomství  
                         - smilstvo 
                         - závist 
                         - nestřídmost 
                         - hněv 
                         - lenost 
 



Bůh člověka neopustil, když ho vyhnal z ráje, ale poslal mu Zachránce. Ten nám znovu 
otevřel cestu k Bohu a ukázal nám, jak můžeme vítězit nad zlem. Tím Zachráncem je Ježíš 
Kristus.  
 
Závěr: 
 
Měli bychom se snažit, aby v našich rodinách a v našich vztazích vládla láska a hřích 
v nich neměl místa. 
 
 
Úkol: Přečíst si příběh o Adamovi a Evě a dále o Kainovi a Ábelovi v jakékoliv bibli, buď 
dětské a nebo klasické. 


