
 
 

- 5 - 

1 IZAGOGIKA K PRVÝM VERŠOM BIBLIE 

1.1 Autor a jeho biblická správa o stvorení sveta a človeka 

 

Mojžiš, ktorý je autorom knihy Genezis, ako aj celej Tóry, písal pôvodne 

o stvorení sveta pre Izraelitov, ktorí pod vplyvom egyptského prostredia 

začali nesprávne nazerať na Stvoriteľa a Jeho dielo. Podujal sa zapísať to, čo sa 

po dlhé stáročia tradovalo aj u predkov vyvoleného národa. Vzhľadom 

k tomu, že Mojžiš bol vychovaný v egyptských náukách ako egyptský princ, 

mal na túto dobu veľmi dobré vzdelanie1, poznal správy o stvorení sveta iných 

národov, ako napr. Babylončanov, Chaldejcov, Asýrčanov. Tieto poznatky, čo 

sa týka formy, podania, štýlu využil vo svojej písomnej správe. Je potrebné si 

uvedomiť, že Mojžiš píše o dejinách sveta nie ako očitý svedok, pretože sám 

pri stvorení nebol, ale snaží sa podať túto „informáciu“ ako človek – prorok, 

ktorému Boh zjavuje určité tajomstvo. Boh prostredníctvom človeka odkrýva 

ľuďom určité poznanie a on sa snaží, nakoľko je to možné, literárne spracovať 

a podať ho v takej podobe, aby to poslúžilo na ponaučenie a zároveň, aby sa 

upevnil zákon vyvoleného národa a aby si uvedomil, že jedinou príčinou 

vzniku sveta je Boh. Autor, ktorý je „Božím sluhom“, t.j. žije podľa Božích 

prikázaní, ako na to správne poukazuje sv. Ambróz Milánsky2, nepodáva 

v tejto správe fakty, ktoré zaujímajú svetského človeka túžiaceho po vzdelaní, 

ale Svätým Duchom podáva Božiu múdrosť, ktorá je nevyhnutná pre 

rozvíjanie ľudskej cnosti. Toto Božie proroctvo bolo a je potrebné k spáse 

človeka, aby ľudia správne verili v Stvoriteľa sveta a neustále si pripomínali, 

že svet nevznikol sám od seba, akousi náhodou a nevysvetliteľnou zhodou 

okolností.  

                                                 
1 Sk 7, 22. – „A naučil sa Mojžiš všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách aj v skutkoch.“ 
2 AMBROZY, M.: Hexameron. Akademia Teológii Katolickiej. Warszawa 1969, s. 189-190. 
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Alexander Meň hovorí: „Jedna z hlavných špecifík Starého Zákona spočíva 

v tom, že učí Bohom zjaveným pravdám prostredníctvom histórie. Biblický prológ nie 

je obyčajná história... Je to skôr duchovná história počiatku sveta, ľudstva a udalosti, 

ktoré sa kedysi dávno stali a ktoré sú vyjadrené jazykom obrazov, symbolov 

a názorných obrazov... Biblia to je hĺbka, najstaršie jej časti, a to najmä kniha Genezis, 

sa odkrýva podľa zákonov logiky, ktorá neoddeľuje konkrétne od abstraktného, obraz od 

idei, symbol od symbolizujúcej reality. Je možné, že ide o logiku básnickú, či 

sakramentálnu a jej primitívnosť je iba takzvaná, na prvý pohľad. Celá je preniknutá 

tým Slovom, ktoré jej pridáva na telesnosti, nevydeľuje sa od slov a vecí a vyznačuje sa 

neporovnateľnou prízračnosťou.“1 

Podobne ako rodinný dom nevzniká náhodou, ale logicky vidíme za 

objektom architekta, murárov, robotníkov a stavebný materiál, ktorý je 

uložený na sebe podľa určitých zákonitostí, rovnako aj za zemou a kozmom 

vidíme „Staviteľa“ – Boha, ktorý usporiadal všetko na zemi i vo vesmíre do 

určitého poriadku, určil a vložil do nich zákony, ktoré človek po tisícročia 

obdivuje a skúma.  

Je potrebné si uvedomiť, že biblický jazyk, ktorým bola táto udalosť po 

prvýkrát zapísaná, je jazykom semitským, ktorý sa dá pomerne ťažko 

doslovne preložiť do akéhokoľvek súčasného svetového jazyka. S takýmito 

problémami sa stretávajú tí, ktorí prekladajú Sväté Písmo a snažia sa vystihnúť 

podstatu a duch tohto odkazu staro hebrejčiny či staro gréčtiny. Biblická 

hebrejčina je jazyk lyrický, básnický, mýtický a tajuplný2. Mojžiš sa snažil 

priblížiť svojou literárnou formou vedomostiam ľudí vtedajšej doby, ich 

                                                 
1 МЕНЬ, А.: Исагогика - Ветхий Завет. Москва 2000, s. 104. 
2 V prípade hlbšieho záujmu pozri CAP, A.: Stručný úvod do Starého Zákona I. www. 

pulib.sk/elpub2/PBF/Cap4/index.html. Kapitola : Literárne žánre Starého Zákona a heb-
rejská poézia, s. 28-33. 
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vzdelaniu a náboženským predstavám, a podať správu o stvorení jazykom, 

ktorý bol blízky Izraelitom.  

Videnie, ktoré Mojžiš mal, opisuje ľudskými slovami tak, aby to ľudia 

pochopili. Bol uchvátený a Božou milosťou, podobne ako apoštol Pavel, 

prenesený do „tretieho neba“1, podáva udalosti ako premiestnený do 

minulosti a bol svedkom stvorenia sveta. Svoje slová napísal pod inšpiráciou 

Svätého Ducha. Významný pravoslávny teológ Vladimír Losský2 poukazuje 

na fakt, že človek zhrešil a vyjadruje sa slovami padlého sveta, preto hriech 

narušil i samotný význam slov – aj preto máme problémy s pochopením textu 

Svätého Písma.  

Človeku je ťažké predstaviť si stvoriteľskú činnosť Boha a nieto ešte 

slovami vyjadriť tento tajuplný akt. Preto, ak chceme pochopiť teológiu 

stvorenia sveta, máme s pokorou skúmať aj jednotlivé slová Svätého Písma, 

ale zároveň skúmať Sväté Písmo aj kriticky. Autor nepodáva správu iba 

z historického hľadiska, ale ide tu vlastne o svedectvo viery, pochopenia 

zmyslu sveta a poslania všetkého, čo bolo Bohom stvorené. „Biblická história nie 

je iba objektívnym podaním čisto ľudských udalostí. Je to správa o Božom diele 

v dejinách, o Jeho pôsobení vo svete a záchrane Jeho ľudí. Preto ide o zmluvnú, 

teologickú či prorockú históriu“.3 Biblia nerieši vedecký a racionalistický aspekt 

vzniku sveta. Nie je to sprievodca po astronómii či biológii. Jej cieľom je 

zvestovať ľuďom akejkoľvek civilizácie a akejkoľvek doby – zjavenie o Bohu. 

Prvú kapitolu knihy Genezis treba skúmať nie z pohľadu dnešnej vedy, ale 

                                                 
1 2Kor 2, 12. 
2 LOSSKÝ, V.: Dogmatická teológia. Praha 1986, s. 43  
3 DILLARD, R.-LONGMAN, T.: Úvod do Starého zákona. Praha 2003, s.17. 
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z pohľadu pohanského nábožensko-filozofického učenia, proti ktorému bola 

daná. Takto k tomu pristupoval už Euzebios Cezarejský.1 

Svätý Bazil Veľký hovorí: „My máme skúmať svet a nazerať na kozmos nie 

podľa múdrosti, ktorú prezentujú svetskí odborníci, ale tak ako naučil Boh svojho 

služobníka Mojžiša, ktorému všetko povedal jasne a nie v hádankách2“3. Svätý Ján 

Zlatoústy hovorí: „Všimni si milovaný, v čom spočíva zvláštnosť tohto zázračného 

proroka. Všetci proroci po ňom hovorili – predpovedali o tom, čo sa má stať v blízkej či 

ďalekej budúcnosti. Blažený Mojžiš, pred ktorým žilo od stvorenia sveta veľmi mnoho 

ľudského pokolenia, bol uznaný za hodného usmerňovaný Pravicou Najvyššieho 

vysloviť to, čo bolo stvorené Bohom ešte pred Mojžišovým narodením. Preto začal 

hovoriť mocne a silno ku všetkým nám a to, že „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“. 

Mojžiš neučil tieto veci preto, že ho to naučili ľudia. Naučil ho to Ten, ktorý stvoril 

nebo a zem z nebytia v bytie. Ten usmerňoval Mojžišov jazyk, aby o tom zvestoval. 

Preto Vás prosím, načúvajte týmto slovám nie ako slovám Mojžiša, ale ako slovám 

samotného Boha, ktorý stvoril všetko. Ten sa prihovára k nám prostredníctvom 

Mojžišových úst...“4  

Prvých jedenásť kapitol knihy Genezis definujú odborníci ako biblickú 

prahistóriu5. Filon Alexandrijský a tiež židovský historik Jozef Flávius 

prezentujú názor, že kniha Genezis bola napísaná Mojžišom v Madianskej 

krajine, v čase, keď boli židia zotročení v Egypte. Kresťanskí autori sa 

                                                 
1  МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 105. 
2  „Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách – a on môže hľadieť na Pánovu 

podobu. Prečo ste sa teda nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?“ (4Mjž 12, 8) 
porovnaj „Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách môže uzrieť podobu 
Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli rozprávať proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?“ (Heriban – 
Evanjelický preklad).  

3  ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев 6. 1.  TLG 2040.001, 6.1.14-18. Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет I. Книга Бытия 
1-11. Герменевтика 2004, s. 1. 

4  ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия 2. 2. TLG 2062.112,53.28.12-29. Tamže, s. 2. 
5  PETER, M.: Wyklad Pisma Swietego. Poznaň 1959, s. 19. 
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prikláňajú skôr k názoru, že to bolo po zjavení Božieho mena na hore Choreb1. 

Potom, čo dostali na púšti desatoro2. Prof. Alexander Lopuchin hovorí: 

„Vážnosť knihy Genezis je pochopiteľná. Je najstarším letopisom sveta 

a ľudstva a je najväčšou autoritou pre riešenie svetových otázok o pôvode 

všetkého, čo existuje. V knihe Genezis je veľa všeobecne zaujímavých 

informácii a právd, ktoré majú vplyv na náboženstvo, morálku, kult a dejiny 

pre toho, kto sa zaujíma o skutočný a pravý ľudský život“3.  

Prvýkrát o tom všetkom zvestoval Boh ľuďom, nie Mojžišovi, alebo 

Abrahámovi, ale nepochybne už Adamovi a Eve, pretože bez tohto zjavenia 

by nemohli pochopiť svoj vzťah k Bohu, ani by správne nepochopili svoje 

postavenie na zemi4. Prarodičia odovzdali túto dôležitú správu – informáciu 

ústne svojim potomkom a ústnou tradíciou sa uchovávalo toto posolstvo 

z pokolenia na pokolenie, cez bohabojné rodiny a cez Abraháma sa stalo 

duchovnou tradíciou Izraelského národa. Alexander Meň hovorí, že písomne 

boli slová zapísané v 6. storočí pred Chr., avšak ústnou tradíciou sa to šírilo 

oddávna. Je možné, že slová „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ boli 

pôvodne liturgickým a bohoslužobným textom5. Šesť dni stvorenia sveta, to 

nie je „reportáž z miesta činu“, ale zvláštna a svojská „náboženská kázeň“ a 

„demytologizujúci projekt Mojžiša“. Mojžiš ho napísal preto, aby odhalil 

pohanské predstavy – mýty o vzniku sveta a človeka Babylončanov 

a Egypťanov ako aj ďalších národov, ktoré nábožensky nesprávne vplývali na 

izraelský národ. Známy a veľmi populárny profesor Moskovskej duchovnej 

                                                 
1 2Mjž 3, 14. 
2 ДРОЗДОВ, Ф.: Толкование на Книгу Бытия. Москва 1867, s. 19. 
3 ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. Т. 1.. Петербург 1904 – 1907, s. 2.  
4 ЕЛЕОНСКИЙ, Н.: История происхождения небес и земли.  Москва 2005, s. 107-108. 
5 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I. Кaлининград 2002, s.  61. 



 
 

- 10 - 

akadémie diakon Andrej Kurajev1 nazval „Šestodnev2 - polemickým dielom“. 

Samozrejme, že tento názor je značne zveličený, avšak autor chcel 

pravdepodobne poukázať, že ak biblický opis stvorenia sveta porovnávame 

s pohanskými mýtmi3, ako aj vedeckými teóriami o vzniku sveta, vyvstáva tu 

veľa otázok a tak vzniká polemika.  

Ak by Mojžiš žil dnes, určite by napísal zvesť o stvorení sveta a človeka 

inakšie. Veď svoju prvú knihu písal v období, keď národ pozostával zväčša 

z pastierov dobytka. Slová a jazyk bol veľmi obmedzený a slovná zásoba 

biedna. Semitský jazyk na počiatku druhého tisícročia pred Chr. mal slabú 

slovnú zásobu a jedno slovo malo viacej významov ako napr. slovo „jom“ 

ktoré označovalo deň, alebo aj isté obdobie.4  

Vladyka Filaret5 udáva, že Mojžiš opisuje šesť dní stvorenia nie ako 

prírodovedec, ale opisuje ho ako teológ – pre múdrych i prostých ľudí. Zvesť, 

ktorú nachádzame v prvej kapitole knihy Genezis, čo sa týka formy, je veľmi 

špecifická. I. Šifman ju opisuje nasledovne: „Suchý, protokolárny štýl, ktorý vôbec 

neobsahuje žiadne umelecké podrobnosti.“6 Táto protokolárnosť štýlu vyzýva 

otázky. Ale nie je to problém iba suchého štýlu. Aj samotný obsah vyvoláva 

množstvo otázok. Na prvý pohľad udalosti stvorenia prvých dní tiež 

nevyzerajú veľmi náväzne a logicky.  

                                                 
1 КУРАЕВ, А.: Полемичность Шестоднева. Сб. Альфа и Омега Н 1 (12).  Москва 1997, s. 256-

280. 
2 Prvýkrát sa s týmto termínom stretávame v diele sv. Bazila Veľkého, ktorý napísal výklad 

na stvorenie sveta. Ruskí autori bežne požívajú tento termín ako definujúci šesť dní 
stvorenia sveta. V gréčtine toto dielo nachádzame pod názvom Hexameron.  

3 Kde je tiež veľa spoločného s tým, ako je to podané v Biblii. Problematike pohanských 
mýtov sa budeme venovať trochu neskôr.  

4 Pozri ЛЯШЕВСКИЙ, С.: Библия и наука. Москва 1997, s.12-13. 
5 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 27. 
6 ШИФМАН, И.: Пятикнижие Моисеево. Москва 1993, s. 20 
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Prvá kniha Mojžišova je  jednou z najstarších písomných pamiatok, ktorá 

svedčí o prahistórii a  nachádza svoje potvrdenie v paleontológii, filológii, 

biblickej archeológii a ďalších vedeckých dôkazoch o dôveryhodnosti 

doabrahamovského obdobia1.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 ЛОПУХИН, А.: Первобытное человечество, его история, культура и древность. Москва 

2007, s. 42. 
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1.2 Večnosť, čas a Stvoriteľ 

 

Pred stvorením sveta existoval iba večný Boh. Samotné slovo večnosť 

vyjadruje „akoby akési bezpočiatočné a nekonečné obdobie“, keď ešte 

neexistuje čas, pretože vznik času je podmienený vznikom hmoty. Hmota pred 

stvorením ešte neexistovala. Čas sa začína merať a počítať až od stvorenia 

neba a zeme, keď nastáva určitá zmena.  

 Geometricky by sme snáď mohli vyjadriť večnosť akousi kružnicou, 

alebo guľou, ktorá nemá počiatok a koniec. Avšak človek má problém si 

predstaviť aj pojem nekonečno, ktorý sa v matematike vyjadruje znakom 

„ležacou osmičkou“ - ∞. Svet je stvorený pre večnosť, avšak vo svojom vnútri 

nemá čas ani priestor a ani priestor bez času. Takéto biblické chápanie sveta 

nachádzame aj v našej dobe u filozofov či vedcov ako napríklad Hegela či A. 

Einsteina1. 

Keďže pred časom neexistuje žiadna zmena, blažený Augustín ju nazýva 

„veľkosťou neustále trvajúcej večnosti.“ Svätý Bazil Veľký2 hovorí, že „čas je 

v skutočnosti akási realita, v ktorej po prítomnosti prichádza budúcnosť.“ Božia vôľa 

bola príčinou zmeny, „pohybu“ vo večnosti, a preto nastal prechod z nebytia 

k bytiu, prechod z neexistencie do existencie. Absolútne dobrý Boh sa vo 

večnosti neuspokojil iba so svojou existenciou, a chce, aby sa na Jeho láske 

a živote účastnili aj iné bytosti a pocítili Jeho dobrotu, prečo sa rozhodol  

k stvoriteľskému aktu. Svätý Ján Damašský hovorí: „Stvoriteľ je všemohúca 

Bytosť, všetko tvorí pre nás ľudí zvláštnym spôsobom, a to: Myšlienka sa dopĺňa 

                                                 
1 ИВАНОВ, Н.: И сказал Бог... Толкование первых глав книги Бытия. Клин 2005, s. 80. Hegel 

v svojom diele „Filozofia prírody“ píše: „Ako niet pohybu bez matérie, tak neexistuje 
matéria bez pohybu. Pohyb je procesom, prechodom  času do priestoru a naopak hmota je 
prepojením medzi priestranstvom a časom...“ (соч. Т. 2. Сойэгиз. Москва 1934, s. 60). 

2 ВАСИЛИЙ, B.: Гомилии на шестоднев. Изд. 2. Москва 1856, s. 8. 
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Božím slovom, realizuje a dokončí sa Svätým Duchom a stáva sa skutočnosťou.“1 

Človek, keď chce niečo vytvoriť, začína myšlienkou, ktorú môže aj vysloviť, 

ale zrealizovať to musí za pomoci rúk, nástrojov, alebo nejakých pomocníkov. 

Nestane sa to bez námahy, ako napr. u všemohúceho Boha Otca, ktorému pri 

stvorení „asistujú“ Logos - Syn a Svätý Duch. Boh vo večnosti neustále myslel 

na stvorenie sveta a človeka. Aby sme presnejšie charakterizovali existenciu 

Boha vo večnosti, musíme povedať, že Boh t.j. Svätá Trojica2 – Otec, Syn3 

a Duch Svätý, neprestajne existoval už pred stvorením sveta a osoby sv. 

Trojice sa spoločne dopĺňajú pri stvorení sveta i človeka. Táto spolupráca 

pokračuje aj neskôr po páde prarodičov  pri realizovaní plánu spásy ľudstva.  

Ruský teológ Grigorij Florovský4 hovorí o tom, že stvorený svet môže 

existovať aj mimo času a bude pokračovať vo svojej existencii aj vo večnosti. Je 

ťažké porovnávať čas s večnosťou. Ak by sme večnosť vyjadrili kružnicou, 

alebo kruhom, ktorý nemá počiatok a koniec, potom čas by sme museli 

zobraziť geometricky akousi úsečkou, ktorá má svoj počiatok i koniec. 

Samozrejme, že tieto zobrazenia – kružnica, úsečka – večnosť, čas,  robíme iba 

kvôli názornej predstave, ktoré nám konkretizujú tieto abstraktné pojmy.  

 

 

                                                 
1 ДАМАСКИН, И.: Точное изложение православной веры. Москва 1992, s. 117. 
2 Niektorí veriaci matematici prišli na to, ako vysvetliť princíp Svätej Trojice na príklade 

násobenia a to: 1.1.1= 1. Čiže inými slovami povedané Svätá Trojica - Otec, Syn, Duch Svätý 
= Boh. Iní predkladajú príklad z geometrie a to rovnoramenný trojuholník, kde tri rovnaké 
strany vytvárajú jeden celok - ▲. 

3 Svätí otcovia v svojich dielach hovoria o predvečnom rodení sa Syna od Otca a na vy-
jadrenie Druhej osoby Svätej Trojice ešte pred Jeho vteleným používajú výraz Logos – 
Slovo.  

4 ФЛОРОВСКИЙ, Г.: Твар и тварность. Православная мысль. Париж 1928, s. 178.  
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1.3 Božský úmysel  stvorenia sveta prostredníctvom Múdrosti 

 

Na rozdiel od gréckych filozofov1, autori jednotlivých kníh Svätého 

Písma boli pri písaní inšpirovaní Svätým Duchom, keď písali o stvorení sveta 

a títo svätopisci si nedávali  za cieľ podať tento popis vedecky. Títo autori 

používajú jazyk východnej poézie a ohlasovali – zjavovali pravdu o Bohu ako 

o najvyššej Príčine sveta2. Biblický popis stvorenia sveta sa veľmi odlišuje od 

podania pohanských mýtov a eposov, v ktorých veľkú úlohu zohrala 

umelecká fantázia autora. Kniha Genezis je na prvý pohľad možno skúpa na 

slová, avšak je plná hlbokých a mocných pojmov, ktoré zvestujú a ohlasujú 

„Stvoriteľa neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného“.3 Hoci je to 

Bohom zjavená pravda, samotný ľudský rozum sa do istej miery môže 

pozdvihnúť k idei Božskej Prvopríčiny4. Otázka o tom, ako konkrétne bolo 

všetko stvorené, alebo podľa akých zákonov sa diali tieto procesy, to všetko sú 
                                                 
1 Aj napriek svojmu pohanstvu sa niektorí grécki filozofi napr. Anaxagoras dopracovali 

k tomu, že existuje  svetový rozumný počiatok, ktorý pomenovali „Nus“. Tento grécky 
pojem sa prekladá ako „myšlienka“, „um“, „úmysel“. Všetko stvoril Nus a taktiež kolobeh, 
ktorý konajú hviezdy, slnko, mesiac. Logické skúmanie ustrojenia sveta bolo príčinou, 
ktorá  ich  priviedla k myšlienke Svetového Rozumu. Tento Rozum je nezávislý 
a samostatný. Preto tento Rozum – Nus chápe Anaxagoras ako Boha. (Pozri СВЕТЛОВ, Э.: 
Дионис. Логос. Судьба. Брюссель1972, s. 122-124). V prípade Anaxagorasa môžeme hovoriť 
o „kozmologickom“ dôkaze existencie Boha,  hoci v prísnom chápaní ho dôkazom 
nemôžme nazvať. Boh je Duch, takže ho vedecky skúmať v podstate nemôžeme. 
Spoznávaním a skúmaním prírody môžu tiež ľudia túžiaci po pravde prísť k istému 
svedectvu o Stvoriteľovi, na čo poukazoval aj apoštol Pavol v svojom liste k Rimanom, kde 
sa u mnohých ľuďoch zrodila bázeň pred Svetovým Rozumom.   

2 Zj 4, 11: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej 
vôle boli a sú stvorené.“ 

3 V živote Metoda, misionára pôsobiaceho na Veľkej Morave, nachádzame takéto slová: „Boh 
dobrotivý a Všemohúci stvoril z nebytia v bytie všetko, viditeľné i neviditeľné, a ozdobil všetko 
krásou, z ktorej môže každý, aj keď o nej pomaly premýšľa, sčasti porozumieť i poznať Toho, čo 
stvoril také obdivuhodné a mnohé diela. Lebo z veľkosti a dobroty diela sa uvažovaním poznáva aj 
ich Stvoriteľ.“ 

4 Rim 1, 19-20: „Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom 
neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo - , možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo 
stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“  
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už záležitosti z oblasti prírodných vied – prírodopisu. Biblické učenie 

nevylučuje žiadnu z možných teórií kozmogenézy1.  

V Starom Zákone nájdeme viacero miest, ktoré tajuplne hovoria o Božej 

Múdrosti. „Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od 

pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. 

Nebolo ešte morských priehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo ešte žriediel 

obťažených vodami. Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, prv ako 

nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. Keď zhotovoval nebesia, bola som 

tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými, keď upevňoval mraky vo 

výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny, keď vymedzoval moru jeho hranicu, 

by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, ja som bola uňho 

chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas; 

hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými“2 

Svätí Otcovia a učitelia Cirkvi vždy v tomto texte pod predvečnou 

Múdrosťou rozumeli a chápali hypostatickú Múdrosť, Druhú osobu Svätej 

Trojice, Božieho Syna, ktorú sa snažili priblížiť k učeniu o Božom Slove podľa 

učenia evanjelistu Jána. Toto Slovo bolo od počiatku u Boha a „všetko povstalo 

skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“.3  

„Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, 

prenikavý, bez poškvrny, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, 

dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci; 

prenikajúci všetkých duchov, obdarený umom, čistých, najjemnejších. Lebo múdrosť je 

pohyblivejšia než hocijaký pohyb. Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko. Veď je 

výdych Božej moci a je čistý výron sláva Vševládneho. Preto sa jej nič nečisté nikdy 

                                                 
1 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I., cit. dielo, s. 59. 
2 Pr 8, 22-31. 
3 Jn 1, 1-3. 
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dotknúť nemôže. Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez 

poškvrny a je obraz Jeho láskavosti. Hoci je len jedna, predsa vládze všetko, obnovuje 

všetko, hoci v sebe ostáva tá istá, v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí 

z nich Božích priateľov a prorokov. Veď Boh miluje len toho,  kto má dôverný styk 

s múdrosťou. Nádhernejšia je nad slnko, prevyšuje celý hviezdny svet. V prirovnaní 

k svetlu prislúcha jej prednosť, lebo za ním nasleduje noc, ale proti múdrosti zloba nič 

nezmôže. Siaha mocne od jedného konca k druhému, a všetko riadi najlepšie.“1 

Vlastnosti, ktoré sa tu múdrosti pripisujú, zreteľne hovoria, že je rovná 

s Božou podstatou. Rovnako zreteľne však vidieť, že je odlišná od Boha, je 

Jeho výdychom, výronom, odbleskom, zrkadlom. Je Bohom, a predsa 

vychádza z Boha. Starozákonným čitateľom boli takéto miesta nepochopiteľné; 

nimi sa pripravovalo zjavenie veľkého tajomstva Najsvätejšej Trojice. Nový 

Zákon už celkom zreteľne učí, že  večna Múdrosť, ktorú evanjelista Ján volá 

Logos – Slovo je osobitná božská Osoba2 t.j. Syn. 

V Knihe Sirachovca nachádzame chválu Múdrosti: „Múdrosť sama sa 

vychvaľuje, aj u Boha je v úcte a má chválu aj u svojho ľudu. Uprostred zástupov 

Najvyššieho otvára ústa, pred Jeho mocou dostáva sa jej slávy. Chváli ju aj jej ľud, 

obdivuje ju zhromaždenie svätých. Množstvo vyvolených jej vzdá chválu, obsiahne 

väčšie požehnanie ako všetci požehnaní. Povie: Ja som vyšla z úst Najvyššieho ako 

prvorodená pred všetkým tvorstvom. Ja som roznietila na nebi neuhasiteľné svetlo, ako 

hmla som pokryla zem. Svoj príbytok mám na výsostiach, prestol mám na stĺpe 

mrakov. Okruh neba som pochodila a sama, prenikla som do morských hlbín, po vlnách 

mora som kráčala; na každom mieste zeme som sa zastavila: u každého ľudu, v každom 

národe som vládla. Mocne som pošliapala srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli 

postavení nízko: U týchto všetkým som hľadala, kde spočinúť a zdržovať sa 

                                                 
1 Prem 7, 22 – 8, 1. 
2 HERIBAN, J., cit. dielo, s. 1312-1313.  
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v dedičnom národe Pána. Stvoriteľ vesmíru mi rozkázal a ustanovil – lebo môj 

Stvoriteľ spočinul v mojom stánku – a riekol mi: „V Jakubovom rode prebývaj, 

v Izraeli maj podiel dedičný a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene!“ Od počiatku 

a pred vekmi stvoril ma Boh, takže naveky už nikdy nepominiem. V Božom 

svätostánku som konala bohoslužbu. Tak som sa trvale usadila na Sione a na 

posvätnom mieste mám svoje spočinutie, lebo v Jeruzaleme mám vládnuť. V slávnom 

národe som zapustila korene, v podiele môjho Boha, ktorý Jemu patrí dedične, a medzi 

zástupom svätých mám príbytok. Ako céder na Libanone som vyrástla do výšky, ako 

cyprus na vrchu Sion. Vyrástla som ako palma v Engadi, som ako ružový sad v 

Jerichu; ako utešená oliva na rovinách; tak sa vznášam ako platan pri vodách na 

námestiach. Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam: ako vzácna voňavá masť 

vydávam zo seba vôňu ľúbeznú. Akoby som si plodmi storaxu, glabanu, ónyxu 

a staktu a tiež samotokým kadidlom okurovala príbytok. Ja ako terebinta rozkladám 

svoje haluze a moje haluze sú nádherné a utešené. Ako vinič kvetov vzíde skvelé 

a prevzácne ovocie. Ja som matka krásneho milovania, matka bázne, uznanlivosti 

a svätej nádeje. U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej, u mňa je všetka 

nádej silného života“.1 Viacero známych ruských teológov2 či religióznych 

filozofov3 sa vyjadrovalo k učeniu o Predvečnej Sofii. Jedným z nich je Evgenij 

Trubeckoj, ktorý tvrdí, že „predvečná Sofia – Múdrosť má v sebe večné myšlienky – 

prvoobrazy všetkého, čo bolo treba neskôr stvoriť. Bytie všetkému bolo dané 

                                                 
1 Sir 24, 1-25. 
2 Prot. Sergej Bulgakov túto myšlienku o Božej Sofii – Múdrosti rozvinul až do nezdravej 

podoby, ako keby Božia múdrosť bola samostatnou „štvrtou bytosťou“ Svätej Trojice. Za 
tento teologický lapsus bol veľmi kritizovaný a takmer vylúčený z Cirkvi. (Pozri 
БУЛГАКОВ, С.: Агнец Божий. Москва 2000, s. 121-183). Viď kapitoly Múdrosť Božia 
a Múdrosť stvoriteľská. 

3 Vladimír Solovjov, Pavol Florensky. Pre posledne menovaného bola Sofia „hypostázny 
systém Božích stvoriteľských a tvorčích myšlienok“. (ФЛОРОВСКИЙ, Г.: Пути русского 
богословия. Париж 1988, s. 495). 
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v stvoriteľskom akte. Boh od počiatku vidí nebytie a neexistenciu preplnenú rôznymi 

obrazmi možností, potenciál na možnosť existencie a bytia v čase.“1 

Arcibiskup Benjamin2 hovorí: „V tomto svete obdivujeme vonkajšiu krásu 

prírody, ale aj jej vnútornú harmóniu, pretože predstavuje podivuhodný výtvor. 

Nadchýname sa  dokonalosťou jednotlivých častí, ale aj zázračnou rôznorodosťou 

jednotlivých foriem. Istý dávny grécky génius, keď obdivoval ako je všetko na svete 

rozumne stvorené, vymyslel a dal tomu všetkému pomenovanie kozmos, čo znamená 

krása a poriadok3. Nekonečné priestory kozmu spoznávame vďaka teleskopom 

a kozmickým ďalekohľadom a zároveň vďaka mikroskopom skúmame podivuhodný 

svet elementárnych častíc. Mnoho vedcov v súčasnosti vidí v tomto všetkom istý 

odtlačok neviditeľného a Nadsvetového Rozumu. A práve tento Nadsvetový, alebo Boží 

Rozum, ktorý sa istým spôsobom zjavuje vo svete, môžeme vďaka Svätému Písmu 

spoznávať... Kozmos i svet nemohol vzniknúť „náhodou“, ani akýmsi 

„samozrodením“, ale vznikol slobodným rozhodnutím všemohúceho Boha.“4  Irenej 

Lyonský z 2. storočia vnímal stvorenie v estetickom zmysle, keď v svojom 

diele „Proti Herezám“ - kde vykladá knihu Premudrosti Šalamúnove, hovorí: 

Boh tvoril svet s pomocou Svojho „umeleckého“ Logosa v súlade s mierou, 

číslami, rytmom, poriadkom a harmóniou5.V duchu pytagorejskej estetiky išlo 

o harmóniu všetkých rôznorodých aj protikladných elementov sveta, ktoré sa 

podobali harmonickému akordu vychádzajúcemu z hudobného nástroja.  

                                                 
1 ТРУБЕЦКОЙ, Е.: Смысл жизни. Москва 1918, s. 104-105. Sofiu – Múdrosť považoval 

knieža Evgenij Trubeckoj za „neoddeliteľnú od Christa, Božiu múdrosť a silu.“  
2 Puškar. 
3 Boh stvoril Zem, aby tu mohol existovať život. Naša planéta je tak vzdialená od Slnka, aby 

mohol existovať bielkovinový život. Ak by naša Zem bola bližšie pri Slnku, všetko živé by 
zhorelo, ak by Zem bola o trochu ďalej, všetko by zamrzlo. Ak by bola zemská os nahnutá 
inakšie nedochádzalo by k zmenám ročných období.  Preto Zem bola stvorená tak, aby boli 
možné na nej podmienky pre život. (ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Введение в Ветхий Завет. 
Москва 2003,  s. 34). 

4 ВЕНИАМИН, П.: Священная библейская история, ч. 1- 2. Санкт- Петербург 2004, s. 23. 
5 ЦЫПИН, Л.: Дни творения. Киев 2005, s. 23. 



 
 

- 19 - 

1.4 Základné princípy pravoslávneho prístupu k pochopeniu knihy 

Genezis1 

 

1. Hľadáme pravdu. Máme sa usilovať čítať text prvej knihy Mojžišovej 

a to na takej úrovni, aby sme uznali, že obsahuje pravdu. Nepozerajúc na to, či 

niekedy táto pravda je nezvyčajná alebo neočakávaná. Ak je v protiklade 

s tým, čo si myslíme vďaka vede, treba si spomenúť na to, že Boh je Stvoriteľ 

každej pravdy a že nič, čo sa nachádza vo Svätom Písme, čo je skutočne 

pravdivé, nemôže protirečiť čomukoľvek pravdivému a správnemu vo vede.  

2. Sväté Písmo je napísané pod inšpiráciou Svätého Ducha. Máme 

v ňom hľadať pravdy vyššieho poriadku. Ak náhodu budeme mať ťažkosti 

s pochopením niektorých konkrétnych vecí – faktov máme si uvedomiť, že 

nemáme dostatočné vedomosti. Nemáme spochybňovať inšpirovanosť textu 

Svätého Písma.  

3. Nemáme sa ponáhľať  prezentovať vlastné názory v prípade 

objasňovania „ťažkých“ miest. Najprv sa treba pokúsiť bližšie zoznámiť 

s názormi svätých otcov a prečítať si ich výklady na konkrétne verše. Máme si 

uvedomiť, že nemáme duchovnú múdrosť na rozdiel od svätých otcov, ktorí 

tento dar mali. 

4. Máme sa vyvarovať pokušeniu vytrhávať z kontextu konkrétne citáty 

svätých otcov, aby sme „dokázali“ obhájiť svoje názory. Počul som o istom 

pravoslávnom človeku, ktorý sa snažil dokázať, že na stvorení Adama nebolo 

nič nezvyčajného. Ten sa odvolával na citát od sv.  Atanáza Veľkého: „Prvý 

človek bol stvorený z prachu ako každý iný. Stvoriaci vtedy Adama tvorí aj 

                                                 
1 РОУЗ, С.: Бытие - Сотворение мира и первых ветхозаветних люди. Москва 2004, s. 79-83. 



 
 

- 20 - 

všetkých po ňom“. Tento základný postoj ohľadne stvoriteľskej činnosti Boha1 

každý prijíma a nikto proti nemu nevystupuje. Avšak nesprávny názor tohto 

človeka spočíval v tom, že hovorí, že pri stvorení človeka nie je žiadny rozdiel. 

Terajšie stvorenie a „zrod“ človeka poznáme v „bruchu matky“. Avšak Adam, 

ako prvý človek, bol stvorený zvláštne a špecificky. Nemôžeme takto 

interpretovať názor sv. Atanáza Veľkého a zovšeobecniť ho. Na ďalšom mieste 

u sv. Atanáza Veľkého2 už nachádzame ďalšie jeho myšlienky a názory. „Hoci 

Adam ako jediný bol  stvorený - zlepený z hliny, v ňom bola zakotvená 

a uchovaná postupnosť - genetika celého rodu3“. Teraz sa už jasne vyjadruje, 

že Adam bol stvorený odlišným spôsobom ako sú stvorení – ako sa rodia ďalší 

ľudia. Podobné názory nachádzame u ďalších svätých otcov. Preto je nelogické 

a nesprávne vyberať od niekoho citát ktorým si potvrdíme nami vymyslený 

názor. Atanázovo všeobecné učenie o prirodzenosti – prírode človeka 

absolútne nič nehovorí o prirodzenosti stvorenia Adama. Takéto zneužívanie 

citátov svätých otcov je najrozšírenejšie poblúdenie, ktoré vidíme v našich 

časoch. Pričom spory na rôzne témy sú veľmi vášnivé. V tomto kontexte sa 

budeme usilovať vyhnúť všetkým nástrahám a pascám, aby sme nedospeli 

k akémusi svojvoľnému chápaniu svätých otcov. Pokúsime sa jednoducho 

uvidieť to, čo vraveli sami.  

5. Nie sme povinní prijímať každé slovo napísané svätými otcami 

ohľadne výkladu na knihu Genezis. Obsahujú totiž vedecké názory doby, 

v ktorej sv. otcovia žili, avšak tie sú už v dnešnej dobe mylné a nesprávne. 

Potrebujeme veľmi pozorne rozlišovať ich vedecké pohľady od teologických 
                                                 
1 Bez pokračujúcej aktivity – úsilia Boha by nič neexistovalo a neprišlo by k bytiu. Považu-

jeme to za „prirodzené“, že rastliny vznikajú - rastú zo semena. Z maličkého semienka 
vyrastá dokonalé indivíduum. Avšak bez Boha je nemožné v  tomto procese pokračovať. 
Samozrejme, že aj dnes Boh tvorí „z prachu“. 

2 Slova proti Arianom II,  48, s. 375.  
3 V origináli преемственность всего рода. 
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názorov. Máme si vážiť ich snahu o celkový prínos, ale všímať si máme najmä 

teologické názory. 

6. Ak si myslíme, že môžeme napomôcť niečím k lepšiemu pochopeniu 

posvätného textu  dnes, napr. opierajúc sa o súčasné vedecké názory, máme to 

robiť veľmi opatrne, uvedomovať si a vážiť komplexne text knihy Genezis 

spoločne s názormi sv. otcov. Vždy máme byť skromní v týchto snahách, 

pretože aj súčasná veda je omylná a má svoje slabé miesta. A ak sa na ňu 

veľmi spoliehame, môžeme chybne pochopiť Sväté Písmo1.   

7. Preto v tejto súvislosti treba najprv pochopiť otcov a až potom 

hovoriť, čo si o tom myslíme my. Klásť otázky a odpovedať na ne.  

8. Ak je to pravda, aj súčasná veda je schopná istým spôsobom vniesť 

trochu svetla do poznania aspoň možno niektorých miest knihy Genezis. 

Nemôžeme odmietať všetko vedecké, pretože v istých oblastiach hľadania 

pravdy môžu čiastočne obe tieto sféry – vedecká i teologická nachádzať 

spoločné stanoviská, ktoré sa môžu vhodne dopĺňať. Myslím, že je dobré 

a vhodné, ak svätootcovské chápanie knihy Genezis osvetlí súčasnú vedu 

a niektoré spoločné pravdy môžu napomôcť k chápaniu určitých faktov 

v geológii, paleontológii a iných vedných disciplínach, ktoré majú vzťah 

k staroveku. Takýto výskum môže byť užitočný pre obe strany.  

9. Našim cieľom nie je dať odpoveď na všetky otázky, ale skôr nadchnúť 

pravoslávnych2 kresťanov zamýšľať sa hlbšie nad danou problematikou, než je 

                                                 
1 Veľmi rozšírený názor medzi ľuďmi v súčasnosti je takýto názor: „Starobylá veda bola 

zaostalá, ale dnešná veda je už správna. Preto dnes už môžeme veriť vedcom a všetkým ich 
názorom, ktoré dnes prezentujú.“  A čo sa vlastne odohráva, že toto pokolenie neprijíma 
vedecké poznatky predchádzajúceho pokolenia. Avšak je potrebné pochopiť a odlíšiť čo je 
fakt a čo teória. V súčasnej vede máme mnoho rôznych názorov, ktoré o 50 rokov budú 
odvrhnuté a objavia sa nové vedecké teórie.  

2 Aj inoslávnych veriacich. 
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zvykom a neuspokojovať sa s veľmi jednoduchými a prostými odpoveďami, 

ktoré tak často okolo seba počúvame.  

Vladimír Losský1 v základných princípoch k výkladu šiestich dní 

stvorenia sveta hovorí takúto myšlienku: „Musíme nevyhnutne prekonať dve 

problematické veci. Za prvé, musíme prekonať nebezpečenstvo stať sa 

„helénom“ t.j., aby sme nepristupovali k údajom z Biblie čisto z metafyzického 

uhla pohľadu a pokúsili a snažili sa uvážlivo a pozorne, aby sme ich tajomnú 

symboliku vysvetlili tak, aby sme neobmedzili aj vzlet viery. Druhé 

nebezpečenstvo spočíva v nenávisti k filozofom, aby sme nezostali v pozícii 

„žida“, keď konkrétny symbol Svätého Písma pochopíme doslovne“.  

  

 

                                                 
1 ЦЫПИН, Л., cit. dielo, s. 15. 
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1.5 Dualizmus1 a panteizmus2 – dva pohľady na Boha a Jeho stvorenie – svet, 

matériu a prírodu 

  

V helenistickej epoche vznikol názor, že Boh stvoril svet z už existujúcej 

matérie, ktorá sa tiež  nazývala prahmotou.3 Už u Pytagora (6. stor. pred Chr.) 

nachádzame, že sa celok delí na dva odveké počiatky - aktívny a pasívny, 

Boha a matériu. Vďaka ich spolupráci existuje kozmos, ktorý má základ 

v číslach a geometrických elementoch4. Aj v čínskej filozofii, v dualizme 

dávnych mýtov sa vytvára predstava tvorčej úlohy polarity5.  O iránskom 

dualizme sa dozvedáme z posvätnej knihy mazdeitského náboženstva, ktorej 

úryvky nachádzame v Aveste.6 

Pohanské kozmogónie a ich predstavy o vzniku sveta môžeme pri všetkej 

ich rôznorodosti zaradiť do niekoľkých základných typov:  

                                                 
1 Filozofické učenie o dvojakej, a to duchovnej a hmotnej podstate sveta, ktoré sa navzájom 

popierajú a bojujú medzi sebou. (Veľký slovník cudzích slov. Red. S. Šaling a kol. Bratislava 
2003, s. 305). I keď ho svetskí odborníci definujú iba ako filozofické učenie z pohľadu 
Cirkvi, ide aj o náboženské učenie. Nižšie spomenutý biblický princíp je v harmónii – 
duchovný a materiálny súlad, pretože toto všetko bolo stvorené dobrým a všemohúcim 
Bohom.  

2 Nábožensko-filozofické učenie, ktoré stotožňuje boha s prírodou, so svetom, hlásajúceho 
všadeprítomnosť boha. (Veľký slovník cudzích slov, cit. dielo, s. 923). 

3 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 36. I keď tento ruský autor hovorí, že najmocnejší hlas 
bolo v Cirkvi počuť až v stredoveku, keď zaznelo, že Boh stvoril svet z ničoho - „ex  
nihilo“, predsa sa už s týmito hlasmi svätých otcov a takýmito názormi stretávame oveľa 
skôr.  

4 Pozri СВЕТЛОВ, Э., cit. dielo, s. 84. 
5 Pokoj – pohyb,  priame – krivé, mužské – ženské, dobré - zlé, pravé – ľavé, jednotné – 

množné, svetlo – tma. 
6 Chcem vám hovoriť o dvoch duchoch na počiatku bytia, keď svetlý povedal zlému: „Naše 

myšlienky, učenie, vôľa, presvedčenie, slová, skutky, viera aj duše sú odlišné“ 45, 2. Obaja 
duchovia, ktorí sú od počiatku, sú k sebe blízky ako para, dobrý a hlúpy – v myšlienkach, 
v slovách a skutkoch“ 30, 3.  Pozri МЕНЬ, А., Исагогика, s. 119. 
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1. Svet nemal počiatok. Odveká bezhraničná priepasť oceánu, ktorá bola 

božstvom podľa prirodzenosti, zrodila zo seba všetkých bohov a všetko, čo sa 

nachádza v nebi i na zemi. 

 2. Chaotická priepasť boha, alebo bohyne oceánov – bola porazená 

mladými bohmi, ktorí sa z nich zrodili. Práve oni priniesli poriadok do 

chaosu, vytvorili a osídlili zem, stvorili ľudí ako svojich sluhov, ktorí mali na 

nich pracovať.  

3. Od počiatku boli dva božstvá – svetla a tmy. Bojujúc medzi sebou, 

stvorili tento obraz sveta, ktorý máme.  

Takto vyznávali a verili ľudia v Indii a v Grécku a osvojili si základné 

nábožensko-filozofické názory: 

1. Učenie o nerozlučiteľnosti boha od prírody, ktorý hlása panteizmus.  

2. Pohľad na prírodné javy ako na formu aktivít množstva bohov, ktorý 

hlása polyteizmus. 

3. Poňatie o dvoch predvečných božských počiatkoch, ktorý hlása 

dualizmus. 

4. Pohľad na nekonečnosť sveta, ktorý vznikol z prírodných živlov. 

5. Predstavy o kozmogenéze ako výsledku bitky bohov.  

6. Viera v spoločnú bohyňu – matku, ktorá sa neskôr zavŕšila do viery 

v slepý osud a nevyhnutnosť. 

7. Pohľad na svet a kozmos, ktorý je nemenný a hýbe sa po špirále 

večného kolobehu. 

8. Presvedčenie o možnostiach človeka magickými rituálmi 

a zaklínaniami pôsobiť na božské sily, aby si zabezpečil blahobyt.  
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S týmito názormi sa dennodenne stretával Izraelský národ v časoch 

písania Biblie vďaka pohanským národom, ktoré ho obklopovali. Kresťanské 

učenie ako udáva S. Trubeckoj sa tvorilo pri zápase s herézami. Židovské 

náboženské myslenie sa rozvíjalo vďaka úpornému zápasu a boju 

s pohanstvom, a malo nadpozemský pôvod1. S dualizmom a panteizmom - 

dvoma pohanskými, nábožensko-filozofickými smermi sme sa mali možnosť 

stretávať v minulosti, ale aj v súčasnosti. Čiastočne sa s niektorými názormi 

budeme stretávať aj v ďalších kapitolách tejto práce. Dualizmus nazerá na 

matériu ako na večnú substanciu, samobytnú, ktorá je pôvodným materiálom, 

z ktorého Boh formuje svet, podobne ako architekt a stavbár. Matéria a svet sú 

z tohto uhla pohľadu substancie samé o sebe, a preto sú v tomto zmysle 

nezávislé na Bohu. Dokonca aj svet, pokiaľ by bol zničený, jeho základ – 

matéria je nezničiteľná. Pre kresťanov je táto koncepcia neprijateľná. Najmä 

preto, že pre takéto názory nenachádzame v Biblii žiaden základ. Zároveň 

preto, že si Boha nectia ako jediný, najvyšší počiatok a prameň bytia. Táto 

koncepcia je nerozlučne spätá s myšlienkami metafyzického a etického 

dualizmu, ktoré končia za hranicou Božieho zjavenia.  

Druhý veľmi rozšírený systém je panteizmus. Poznáme jeho rôzne prúdy, 

avšak jedno podstatné ich spája. Matéria a svet majú rovnakú bytnosť ako 

božstvo t.j. myslia si, že majú rovnakú prirodzenosť ako Boh a teda celý svet – 

všetko, celá príroda je Boh. Samozrejme,  že takéto názory sú pre kresťanov 

neprijateľné. Panteizmus nielenže odmieta poznávať najvyššieho Boha2 ako 

základný princíp všetkého stvoreného, pričom ľudské vedomie je ochotné 

                                                 
1 МЕНЬ, А.: Исагогика, cit. dielo,  s. 105-106. 
2 Podstata panteizmu spočíva v používaní náboženských kategórii, ktoré nemôžu spoznať a 

rozlišovať sféry bytia ako celku, preto všetko je božské aj celý svet je božský. Všetky 
indické náboženské systémy sú vlastne panteistické. (ЗЕНЬКОВСКИЙ, В.: Апологетика. 
Рига 1992, s. 43-44).  
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priznať túto Osobnosť, ale odmieta vnímať aj vznik sveta ako akt, ktorý 

vykonal Boh. Preto sa panteistická idea vyhýba samotnému pojmu „stvorenie“ 

ako prejavu neobmedzenej  slobody Boha.  

Pavel Florovský píše: „Napriek akozmizmu Spinozy a panteizmu väčšiny 

mysliteľov z prirodzenosti Božej nemôžeme nič vyčítať o existencii sveta. Samotný akt 

stvorenia sveta môžeme chápať ako dielo okamihu a historicky zavŕšený, alebo ako 

postupný – rozložený na celé historické obdobie. Alebo tento akt stvorenia máme 

vnímať ako predvečný – pri všetkých možnostiach pochopenia tohto slova a má sa 

chápať ako čosi slobodné t.j. od – z Boha vychádzajúce a nie akási nutnosť.“1 Tento 

názor dostatočne jasne formuluje jedno z najzákladnejších princípov 

kresťanského učenia, ktoré sa principiálne odlišuje od panteizmu – 

o absolútnej duchovnej slobode Boha ako Bytosti osobnej a dokonalej. 

Panteistická kozmogónia je diametrálne v protiklade s kresťanským 

nazeraním na svet a vesmír ako aj v ďalších veľmi dôležitých otázkach. 

Panteizmus podstatu Boha a sveta stotožňuje a následne robí ešte jeden krok - 

 neguje2 podľa bytnosti svet alebo Boha. Panteizmus privádza naše vedomie 

k absurdite pri riešení mnohých dôležitých otázok, ktoré trápia tento svet. 

Napr. o pravde a poblúdení, o dobre a zle, o slobode a svojvôli, o utrpení 

a pôžitku, o kráse a nekráse – škaredosti, nepeknosti atď. Riešenie, ktoré 

predkladá panteizmus, je skutočne „unikátne“, pretože všetky polárne 

kategórie nevyhnutne privádzajú v konečnom dôsledku k jedinému prameňu 

„Bohu - svetu“, medzi nimi totiž niet principiálne podľa bytnosti žiadneho 

rozdielu3.  

                                                 
1 ФЛОРЕНСКИЙ, П.: Столп и утвержение истины. Москва 1914, s. 144. 
2 V ruskom origináli – упраздняет, по существу,  мир (или Бога). 
3 S výsmechom pohanských bohov sa často stretávame v gréckych bájach, kde títo bohovia sa 

prezentujú ako bytosti, ktoré si závidia, medzi sebou bojujú, sú nemorálni, žiadostiví, 
zlostní, pôžitkári atď. Biblický Boh je láska, pravda, je spravodlivý. 
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Deštrukcia takýchto religióznych a antropologických záverov panteizmu 

je očividná. Prezentujú názory, že všetky náboženstvá sú si navzájom 

rovnocenné, odmietajú pojem pravdy ako takej. Uznávajú, že všetky 

duchovné cesty života sú rovnako nezávislé na ich náboženskom či 

ateistickom smerovaní. Strata cieľu a zmyslu akejkoľvek pozitívnej etiky, keď 

napr. dobro a zlo majú rovnaké bytie v Absolútnu. V živote môže človek de 

fakto iba pasívne obdivovať a jeho pragmatická aktivita sa týka výlučne iba 

jeho „zovňajšku“, ktorý lepšie ako um chápe „čo  je dobro a čo  je zlo“1.  

 

 

                                                 
1ОСИПОВ, А.: Путь разума в поисках истины. Москва 1999, s. 349-351. Podobný názor 

nachádzame u Alexandra Meňa. „Už v prvých slovách „Šestodneva“ sa zvestuje jednota 
a absolútnosť Stvoriteľa a zavrhuje sa polyteizmus, panteizmus, materializmus, dualizmus, 
pohanské učenie o večnosti hmoty, ktorú akože Boh iba formuje“. (МЕНЬ, A.: Как читать 
Библию I., cit. dielo, s. 60). Materialisti vždy tvrdili, že svet je večný a že večná je aj hmota. 
Za posledné desaťročia sa veľmi rozšírila teória tzv. big bangu - veľkého tresku, že zem 
vznikla z istého počiatočného bodu, ktorý pôvodne obsahoval potencionálne hmotu, 
energiu, čas a priestor. (ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 33).  


