
HRIECH PRARODIČOV (Gn 3, 1-24) 
 
Biblická katechéza pre dospelých 
 
Ciele: 
 
Kognitívny: Spoznať cestu pádu a záchrany človeka. Definovať a analyzovať dôsledky hriechu 
(narušenie vzťahu človeka a Boha, duchovná a telesná smrť). Zdôvodniť veľkú Božiu lásku k človeku. 
 
Afektívny: Prejaviť záujem o vzájomné počúvanie a delenie sa. 
 
Cieľová skupina: mládež a dospelí 
Pomôcky: kríž, Sväté písmo, Časopis Sväté Písmo pre každého č. 6/2003 
Metódy: rozprávanie, práca s biblickým textom, skupinová práca 
Model obsahovej línie: kerygmatický (biblický) 
Stratégia katechézy: vysvetľujúca 
 
ÚVOD 
 
1) Rozprávanie 
Animátor privíta účastníkov, oboznámi ich s priebehom stretnutia a vyzve k rozprávaniu na tému 
pokušenie, napr. „Určite ste sa stretli s pokušením, buď ste boli pokúšaní vy, alebo ste boli i tými, 
ktorí sa sami stali nástrojom pokúšania. Možno by ste o niektorých situáciách mohli i porozprávať.“ 
Animátor sleduje rozprávanie a z jednotlivých životných príkladov si pripravuje formuláciu pojmu 
pokušenie (Pokušenie podnecuje vôľu do niečoho zlého a zakázaného. Je skúškou, ktorej je človek 
vystavený. Podľahnúť pokušeniu znamená otvoriť cestu k hriechu.) 
 
HLAVNÁ ČASŤ 
 
1) Práca s biblickým textom - Genezis 3, 1-24 
Animátor vyzve jedného z účastníkov, aby prečítal úryvok z Knihy Genezis 3, 1-24. Po prečítaní textu 
vyzve účastníkov, aby našli slová, ktoré súvisia s témou pokušenie. Účastníci by mali vypísať slová: 
had, ľstivosť, Eva, nezomriete, nahí, strach, hriech, vyhnanie z raja. Upozorní na to, že za uvedenými 
slovami sa skrýva chronológia spáchania prvého hriechu a zároveň páchania hriechu vôbec. Aby sme 
si uvedenú problematiku mohli analyzovať, rozdelíme si biblický text na osem častí. 
 
1. Prečo práve had (Gn 3, 1) 
2. Ľstivosť hada (Gn 3, 1) 
3. Had začína otázkou (Gn 3, 1b) 
4. Odpoveď ženy Evy (Gn 3, 2-3) 
5. Nezomriete, budete ako Boh (Gn 3, 4-5) 
6. Spoznali, že sú nahí (Gn 3, 7) 
7. Strach a útek pred Bohom (Gn, 3, 8) 
8. Dôsledky hriechu (Gn 3, 16-19) a vyhnanie z raja (Gn 3, 22-23) 
 
2) Analýza biblických textov 
Animátor postupne prechádza jednotlivými textami a vysvetľuje. Môže voliť i takú formu, že 
účastníkov rozdelí do skupín. Každá skupina má časopis Sväté písmo pre každého. Účastníci sa 
v skupine rozprávajú o biblickom texte a v pléne referujú to, čo už o uvedenom texte počuli, čítali, nad 
čím sa zamýšľali. Animátor v závere rozprávania doplní to, čo nebolo povedané účastníkmi. 
 
Prvá časť: Prečo práve had (Gn 3, 1) 
„No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal 



Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«? Prečo práve hadovi, a nie inému zvieraťu, bola 
prisúdená úloha pokušiteľa človeka? V dávnych východných kultúrach toto zviera pokladali za symbol 
nesmrteľnosti a plodnosti. Kanaánčania, pôvodní obyvatelia Svätej zeme, vykonávali modloslužobné 
kulty o hadoch. „Had“ – Nachaš v hebrejčine znamená aj „uviesť do pokušenia.“ Obraz hada, 
postupne v priebehu dejín biblického výkladu, dostával charakteristiku sily, protiviacej sa Bohu a jeho 
plánom, až nakoniec bol stotožnený so satanom. (Zjavenie svätého Jána hovorí: „Chytil draka, toho 
starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov.“ (Zjv 20,2) Podobne Zjv 12,14 
vykresľuje hada ako nepriateľa Boha: „Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť 
na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.“ Tento pokušiteľ 
privedie v biblickom rozprávaní prvého hriechu ženu a potom aj muža k postoju neposlušnosti voči 
Bohu. 
 
Druhá časť: Ľstivosť hada (Gn 3, 1) 
Ľstivý (po hebrejsky „arum“) je vlastnosť, ktorá sa spajala s hadom. Ježiš v Mt 10,16 hovorí: „ Hľa 
posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ 
Slovenský preklad uvádza slovo „opatrní“, ale v gréčtine je slovo „fronimos“, čo znamená múdry, 
šikovný. Túto vlastnosť zneužíva diabol a využíva hada na svoje plány. Ľstivý znamená aj 
najchytrejší. Napríklad chytrosť obchodníka je skôr znakom múdrosti, vedieť riadiť, zariadiť, 
„režírovať veci“ – je znakom istej múdrosti. Avšak: táto vlastnosť je tu aplikovaná na živočícha, a to 
ešte k tomu na hada. Chytrosť je neutrálna, ale keď sa hovorí o hadovi, že je chytrý, to už nie je také 
neutrálne: had, ktorý sa plazí po zemi je schopný mimetických premien (mimetický – „mimeomai“ je 
grécke slovo, čo znamená herecký, divadelný, dramatický, napodobňujúci, čiže má ochrannú 
schopnosť daktorých živočíchov napodobňovať iné živočíchy), je tichý, ťažko ho zbadať, na rozdiel 
od slona – týmto vlastne had reprezentuje jedno z najnebezpečnejších zvierat pre človeka ( ... a ona – 
Eva s ním koketuje!) Had je symbol pozitívny i negatívny. Kristus nám hovorí: „Buďte opatrní ako 
hady...“ V knihe proroka Amosa kapitola 5, verš 18-19: 
(18) „Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? – On je tma, a nie svetlo. 
(19) Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa, ide domov, oprie sa rukou o múr a v tom 
ho uhryzne had. 
Pokušenie je práve také ako had, ktorý sa približuje, nevšimneš si ho, až kým ťa neuhryzne. 
 
Tretia časť: Had začína otázkou (Gn 3, 1b) 
„Naozaj povedal Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«? 
Had predstavuje skreslený príkaz. Vstupuje do dialógu so ženou, ale jeho otázka je pokušením, že 
vnáša do duše človeka pochybnosť. Hovorí sa, že pochybnosť je otcom hriechu. To sa darí hadovi. 
Vkladá do srdca ženy pochybnosť. Had úplne prevrátil zmysel prikázania (z jedného stromu – nie z 
nijakého). Jesť zo stromu poznania dobra a zla znamená život, nejesť ani z jedného stromu znamená 
smrť – je to teda príkaz smrti? Hadova otázka vnáša pochybnosť o tom, či príkaz, ktorý dal Boh je 
vôbec dobrý. Poznanie dobra a zla, ktoré človek získa tým, že sa uchýli k zlu je ďaleko od toho 
poznania, ktoré patrí Bohu. Na to naleteli prví rodičia, mysleli si, že budú ako Boh, ale chceli to 
dosiahnuť zlým spôsobom, čiže tým, že prestúpia Boží príkaz. Ide iba o domnelú slobodu, ktorá 
privádza človeka do neslobody hriechu. Pýcha a pochybnosť boli pre prvých rodičov koreňmi hriechu. 
Zvádzanie a klam vždy boli a budú. Aj v starom Izraeli bolo zvádzanie Izraela k uctievaniu cudzích 
bohov. Človek je už taký, môže byť zvedený a vždy sa nájde niekto, kto túto jeho slabosť využije. 
 
Štvrtá časť: Odpoveď ženy Evy (Gn 3, 2-3) 
Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je 
v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“« Na 
prvý pohľad sa zdá, že žena odpovedá dobre a správne. Avšak odpoveď obsahuje dve nejasnosti „ani 
sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli, to Boh nepovedal. Žena zrazu nechápe Boží príkaz ako niečo 
rozumné a dobré, ale skôr ako niečo svojvoľné, čosi nerozumné, nepotrebné, čosi navyše, ako niečo 
vonkajšie, čo treba zachovávať, ba za čosi až prehnané. Nevie, prečo ho treba zachovávať, nerozumie 
a nechápe zmysel, tak nakoniec preženie – nesmie sa ho ani dotknúť, ani naň pozerať, ani o ňom 
hovoriť. Žena pod vplyvom hada nechápe zmysel príkazu, nielenže ho mení, ale nedokáže viac 
pochopiť, že Boží príkaz je v službách života. Boh predsa chce život človeka. 



 
Piata časť: Nezomriete, budete ako Boh (Gn 3, 4-5) 
Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám 
oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ 
Had ponúka: „Budete ako Boh.“ Na scéne sa objavuje nie botanický, ale symbolický strom, symbol 
dobra a zla, teda morálny, ktorý určuje iba Boh. Človek chce sám rozhodovať o tom, čo je dobro a čo 
zlo, a odmieta Boží zákon, chce sa stať autoritou v oblasti morálky. Človek zjedol zo zakázaného 
ovocia a „nezomrel“, ba práve otvorili sa mu oči: pozná čosi, čo predtým nepoznal: hriech, zlo. Po 
otvorení očí, teda človek veľa nezískal. 
 
Šiesta časť: Spoznali, že sú nahí (Gn 3, 7) 
„I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí.“ 
Keď si uvedomili, že sú nahí, majú strach jeden z druhého i pred Bohom. Uvedomiť si svoju vlastnú 
nahotu znamená pochopiť, že sa nachádzame v bezbrannej situácii. Nahota – prejav blízkosti smrti, 
chápe sa ako čosi smrteľné a nebezpečné. Zistili, že medzi mužom a ženou je narušený vzťah, taktiež 
vzťah človeka k Bohu, blížnemu i k prírode. Hanblivosť je dôsledok hriechu a zároveň je indikátorom 
(ukazovateľom) nevinnosti a jednoduchosti, má teda aj čosi pozitívne. Pocit hanby indikuje, že človek 
stratil niečo, čo predtým vlastnil, že zhrešil, že niečo nie je v poriadku, avšak zároveň nadobudol istú 
múdrosť a poznanie, za ktoré zaplatil tým, čo stratil (Creazione, 160). Hriech spôsobuje radikálnu 
zmenu. 
 
Siedma časť: Strach a útek pred Bohom (Gn, 3, 8) 
„A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl 
sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.“ 
Boh akoby „nevedel“, čo sa udialo. Nasleduje séria otázok a odpovedí – ako sa to udialo? Otázky sú 
adresované mužovi i žene, nie hadovi. Prví ľudia sa snažili prikryť svoju duchovnú nahotu telesnými 
šatami. Človek tým, že sa dopustil hriechu, opustil Boha. Ale Boh neopúšťa človeka, hľadá ho a 
rozpráva sa s ním. Boh konverzuje s človekom ako jeho Otec a Stvoriteľ. Boh sa pýta: kde si? Táto 
otázka, ktorou Boh hľadá človeka, neznamená, žeby Boh nevedel, kde je človek, ale má priviesť 
človeka k uvedomeniu si toho, že spáchal hriech. Boh ho hľadá, nie aby ho potrestal, ale ho pozýva k 
zodpovednosti, a to znamená brať človeka vážne, takého, aký v skutočnosti je. Človek sa odváži 
dokonca vo svojej obrane vniesť obvinenie proti Bohu. Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal... ona 
mi dala...“ – typická vlastnosť človeka v obrane. Žena sa vyhovára na hada, ale had nie je braný na 
zodpovednosť. 
 
Ôsma časť: Dôsledky hriechu (Gn 3, 16-19) a vyhnanie z raja (Gn 3, 22-24) 
Potrestanie a prísľub Mesiáša: prvá blahozvesť – protoevanjelium. 
Trest je nutný, lebo len tak dochádza k odhaleniu toho, čo je zlo a aké je. Hriech človeka je jeho smrť 
a človek by nikdy nepochopil, že potrebuje byť oslobodený od smrti a od hriechu. Z prvotného hriechu 
sa rodili ďalšie hriechy. Zničili harmóniu medzi človekom a materiálnym svetom. Konečným 
dôsledkom neposlušnosti (hriechu) voči vôli Otca je smrť telesná a večné zatratenie – smrť duchovná. 
Potrestanie, ktoré Boh adresuje hadovi: „Po bruchu sa budeš plaziť…“ nie je adresované zvieraťu, ale 
diablovi, ktorý využil zviera ako svoj nástroj. Had je symbol zlého ducha. Keďže sa diabol povýšil nad 
človeka, bude teraz ponížený, bude jesť denne prach zeme, tej zeme, z ktorej bol človek stvorený. 
 
ZÁVER 
1) Zhrnutie obsahu a formovanie postojov 
Animátor zhrnie cieľ stretnutia, napr. takto: Úryvok z knihy Genezis hovorí o stvorení človeka ako o 
bytosti rozumovej a slobodnej. Boh dal človekovi spoľahlivé normy správania. Človek ho však 
neposlúchol, sám chcel rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Vzbúril sa proti Bohu. Nechcel byť od 
Neho závislý. Tým sa v histórii ľudstva objavil hriech a z neho ďalšie. Ale Boh nenechal človeka 
samého. Sľúbil, že zlo bude porazené. Jediným lekárom je Ježiš Kristus, v ktorom môžeme prijímať 
uzdravujúce milosrdenstvo. Pán Boh od nás očakáva našu dôveru a poslušnosť jeho Synovi. Každí z 
nás vo svojom živote robí rôzne rozhodnutia a neustále je stavaný do situácií, z ktorých si musí 
vyberať. Preto je dôležité, aby sme sa zamysleli, čím sa riadime pri rozhodnutiach, nad čím uvažujeme 



pri rozhodovaní (napr. zisk, dobro vlastné, dobro iných, radosť atď.) Pri vykonávaní voľby je dôležité 
hľadanie Božej vôle. Ale neprestáva nás milovať ani vtedy, keď sme neposlušní, keď nedokážeme 
urobiť správne rozhodnutie. 
 
2) Modlitba 
Animátor vyzve účastníkov k modlitbe, napr.: „Pán čaká na nás, aby sme ho pozvali do nášho života. 
Preto odovzdajme všetky zlé rozhodnutia Ježišovi, poprosme o svetlo Jeho Ducha, aby nám pomáhal 
urobiť správne rozhodnutia a uchránil nás pred pokušeniami.“ 
 
3) Pieseň 
V závere môžu účastníci zaspievať pieseň k Duchu Svätému. 
 

(podľa katechézy B. Akimjakovej, upravené DKÚ) 


