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Věřím Věřím 

Věřím v Stvořitele nebe i země (část II.) 

 

Způsob stvoření člověka, jak je popisuje Písmo svaté, bývá často vášnivě diskutován, 

a to jak ateisty, tak křesťanskými teology. Na co většinou člověk nezainteresovaný v 

biblických vědách zapomíná, je, že BIBLE není přírodovědecká kniha, nýbrž kniha 

náboženská. Tedy zpráva o stvoření má nesmírně bohatou vypovídající schopnost o 

stvoření jako takovém, o identitě člověka, a především o vztahu Stvořitele ke svému 

stvoření a také stvoření vůči svému Tvůrci. 

Proto je třeba mít stále na paměti, že skutečným autorem Písma je primárně Bůh, 

ale sekundárním autorem je celá řada lidí, která se nechala inspirovat Duchem sv. 

ovšem ve vyjadřovacích schopnostech sobě vlastních na úrovni svého vzdělání, doby a 

celé řady faktorů, které jednotlivé lidské pisatele ovlivňovali. 

 

Člověk  

Podstatným pro čtení Písma ve víře je však to, že člověk má svůj původ v Boží lásce a 

byI stvořen k "obrazu Božímu". V čem spočívá "obraz" Boží? Církevní otcové 

vycházejí z toho, že sv. Pavel nazývá samotného Ježíše Krista "obrazem" Božím (Kol 

l,l5). Člověk je proto ve skutečnosti podobný Ježíši Kristu, vtělenému Božímu Synu. 

Po svém pádu do dědičné viny člověk může považovat za svůj jediný vzor Ježíše 

Krista, který se právě proto vtělil, aby na Jeho přijatém lidství zazářil člověk jakožto 

skutečný „obraz Boží“. 

V tomto smyslu říká KKC (356), že "jedině člověk ze všech viditelných tvorů je 

schopen poznávat a milovat svého Stvořitele", "jediné člověka stvořil Bůh pro něho 

samotného" (II. vatic.koncil GS 24)  (tj. všechno ostatní stvořil Bůh pro člověka, ne 

pro sebe) a "jedině člověk je povolán, aby sdílel poznáním a láskou život Boží". 

Člověk je tedy podobný Bohu trojjedinému a odráží v sobě jednotu i společenství, 

jako je tomu u Božských osob; dále je tvorem, jehož touha po plnosti života jej 

přesahuje, a proto z podstaty nemůže být šťastný sám v sobě. 

Význam těchto darů je však dodnes poznamenán existencí dědičného hříchu. Otázka 

původu zla není v Písmu svatém jednoznačně vysvětlena. Podle KKC (391nn) to jsou 

"padlí andělé", kteří byli stvořeni jako dobří - svobodně odmítli Boha a jeho 

království, a tak se stali nezvratně nepřáteli Boha i jeho stvoření, tedy i člověka. Zlo 

tedy není něčím abstraktním, ale je představováno "osobou" ducha zla, "ďábla" (z 

řeckého "ten, který rozděluje"), který smí sice vykonávat dočasně svou moc nad 

stvořením, ale nikdy ne nad Bohem. Proto platí Pavlovo: "Těm, kdo milují Boha, 

všechno napomáhá k dobrému: ` (Řím 8.28) 

Původně dostali první lidé od Boha darem všechno stvoření, nad kterým dokonce 

směli vykonávat moc. Jedno si však Bůh vyhradil, protože to přesahuje schopnosti 

tvora: být původcem dobra, rozeznávat dobro a zlo (viz symboliku "stromu poznání"). 

Člověk však - sveden duchem zla - se rozhoduje obejít bez Boha a sám stanovovat, co 

je dobré. Staví se na Boží místo, chce být autonomní. V tomto smyslu škodí nejen sám 

sobě, ale také celému lidstvu. Tím, že se vzdal Boha, způsobil, že budoucí generace 

lidí se rodí na svět, ale "dědičně" Boha neznají, musí jej hledat, pro něj se rozhodovat. 

Za každým hříchem člověka se skrývá tato kombinace: touha dosáhnout plného štěstí 

(v tom se lidé shodují) a vlastní představa o tom, jak má štěstí vypadat a jak jej 

dosáhnout (a v tom se lidé často velmi zásadně rozcházejí). 

Bůh se však člověka nevzdal, nezvolil nějaké "nové" stvoření, a1e "spásu", tj. 

záchranu lidstva, protože na rozdíl od ducha zla se člověk proti Bohu nerozhodl sám 

od sebe, ale byl sveden. Spása spočívá v tom, že člověk se "nechá" vysvobodit, uzná, 

že není a nemůže být autonomní, nemůže si stačit sám sobě. Proto se Bůh rozhodl 

poslat na svět "Vykupitele", aby spasil svět. Pravoslavná teologie zásadně odmítá, že 

by impulsem k poslání Božího Syna byl hřích. Důsledně rozlišuje u člověka to, v čem 

je "obraz" a v čem "podoba" Boží. Obrazem Božím je každý člověk, zatímco 

"podobným" se mu stává jen ten, kdo o to s Boží pomocí usiluje. Člověk tedy i před 

hříchem potřeboval pomoc od Boha, a tedy i vtělení Božího Syna, aby dorostl do své 

plnosti, do plnosti obrazu Božího. 

Aby si člověk stále uvědomoval, že jeho stav není v pořádku, způsobil Bůh, že se po 

hříchu ve světě usadilo utrpení a tragika smrti, jakožto důsledek lidského zneužití daru 

svobody. Utrpení má připomínat člověku, že je třeba hledat záchranu, "lékaře", a smrt 

mu má připomínat, že nikdy nebude absolutním pánem světa, protože jeho jistým 

přemožitelem je smrt. 

Následkem hříchu je také "diabolie", rozdělení. Člověk se oddělil od Boha. Bůh bydlí 

v každém člověku, bez jeho vůle by nikdo nežil, současně však se musí člověk ke své 

spáse Bohu svobodně otevřít. Rozdělení nastalo v poslání člověka, protože nedokáže 

sladit své postavení pána tvorstva a tvora. Rozdělení je vidět i v samotné lidské osobě: 

tělo a duše, i když tvoří jednotu, jsou chápány oddělené, a jak říká apoštol, "bojují 

proti sobě" (Řim 7,23, KKC 362n). K rozdělení došlo i mezi mužem a ženou, kteří 

byli od počátku jedním člověkem (Gen 3, 16, KKC 369n). Spása člověka se proto 

projeví také ve sjednocení toho, co je rozdělené, jak to vyjadřuje Ježíš Kristus ve své 

modlitbě před utrpením: aby všichni byli jedno, jako on ve svém Otci (Jan 17,21). 

O každém člověku se dá říct, že je výrazem nesmírné lásky, kterou jej Bůh miluje. U 

Boha neexistuje "nechtěný" člověk. Dokazuje to jak Písmo svaté - "Bůh tak miloval 

svět, že dal svého Syna, aby žádný z lidí nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16) - 

tak také tradice církve, která ve velikonoční liturgii zpívá: "Syna jsi vydal, Bože, abys 

zachránil služebníka." 

 


