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3 EXEGÉZA 1MJŽ 1, 3-8 

3.1  1Mjž  1, 3-5 

 

„ ka i. e i=p e n  ò qe o ,j  ge n h qh ,t w f w/j  ka i. evge ,n e t o  f w/j  

ka i. e i=d e n  ò qe o.j  t o. f w/j  o[t i  ka lo,n  ka i. d i e cw,ri se n  ò qe o.j  avn a . m e,so n  t o u/ f wto.j  ka i. a vn a. 

m e,so n  t o u/ sko ,t o uj  

ka i. e vka,l e se n  ò qe o.j  t o. f w/j  h̀m e ,ra n  ka i. t o. sko ,to j  evka ,l e se n n u,kt a  kai. e vge ,n e to  èsp e,ra  ka i. 

e vge,n e t o  p rwi, h `m e ,ra  mi,a”  

 

„Boh povedal: „Nech vznikne svetlo.“ A vzniklo svetlo. Boh uvidel, že je  svetlo dobré. 

A Boh urobil predel medzi svetlom a medzi tmou. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval 

nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň jeden.“ 

 

„И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 

бGъ междY свётомъ и3 междY тм0ю. И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY наречE н0щь. И# 

бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ.“ 

 

„И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и 

отделил Бог свет от тьмы.  И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 

было утро: день один.“ 

 

rAa-yhiy>w: rAa yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:  

%v,xoh; !ybeW rAah' !yBe ~yhil{a/ lDeb.Y:w: bAj-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w:  

@ dx'a, ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: hl'y>l' ar'q' %v,xol;w> ~Ay rAal' ~yhil{a/ ar'q.YIw:  

 

„Boh povedal: „Nech je svetlo“. A bolo svetlo. Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh urobil 

predel medzi svetlom a medzi tmou. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal 

večer a nastalo ráno deň jeden.“ 
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Tvorenie „slovom“ označuje Všemohúcnosť Stvoriteľa1. Boh Otec tvorí 

prostredníctvom Logosa – Slova – Syna. Pri slovách „riekol Boh“ si musíme 

uvedomiť, že Boh je Duch, čiže bytosť netelesná, ktorá nemá ústa ani iné časti 

tela. Blažený Augustín hovorí: „Nepredstavujme si, že keď Boh povedal „nech 

bude svetlo“, že bolo počuť hlas, ktorý vychádzal vďaka pľúcam, jazyku 

a zubom. Takéto predstavy sú vlastné telesným ľuďom a „mudrovanie podľa 

tela prináša smrť“2. Slová „nech bude svetlo“ boli povedané nevysloviteľným 

spôsobom.“3 Sv. Bazil Veľký hovorí: „Sväté Písmo znázorňuje Boha nie iba ako 

Toho, kto chcel tvoriť, ale aj Toho, ktorý všetko priviedol k bytiu cez svojho 

Spolupracovníka.“4 Svetlo nad priepasťou môže označovať svietiacu 

„pozemskú“ hmlovinu  pohybujúcu sa v temnej ľadovej priepasti svetového 

éteru. „Keď Boh „vyslovil“ stvoriteľské slovo, nikto nepočul Jeho hlas ani 

nikto nepocítil intenzitu energie Jeho vôle“, hovorí sv. Ambróz Milánsky5. 

Tento milánsky biskup ďalej hovorí: „Stvoriteľ svetla – Boh, svet – príčina 

a miesto na prebývanie tmy. Avšak dobrý Stvoriteľ stvoril vďaka slovu svetlo, aby sa 

zjavil samotný svet, do ktorého vložil svetlo, aby bolo možné vidieť jeho vonkajšiu 

krásu. Nečakane zavial vzduch a tma sa od strachu ukryla pred novým jasným 

svetlom. Svetelná žiara po celom svete vlastne akoby uväznila tmu a zvrhla ju do 

priepasti.“6  Slová „a bolo svetlo“ svedčia o stvorení akéhosi prvého svetelného 

                                                 
1 Ž 33, 6; 2Pt 3, 5;  Hebr 11, 3. 
2 Rim 8, 6. 
3 ИПОНСКИЙ, А.: О буквальном смысле Книги Бытия 5.  Cl. 0268, 5.471.3.In: Библейские 

комментарии отцов Церкви... s. 11. 
4 ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев. 3.2. TLG 2040.001, 3.2. 9-45.In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 10. 
5 Hexameron 58. 
6 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: Шестоднев. 1.9.3 Cl.0123, 1.9. 33. 12.In: Библейские комментарии 

отцов Церкви, s. 10-11. 
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zdroja, ktorý nebol zoskupený do nejakej formy. Išlo o akúsi svetelnú hmotu1, 

ktorá bola „rozliata“ a až v 4. biblický deň bola sformovaná do konkrétnych 

tvarov. Fyzické stvorenie svetla spoločne s energiami, z neho emanujúcimi, sa 

uskutočnilo ako reakcia na slová Stvoriteľa „buď svetlo“2. V hebrejčine svetlo 

je vyjadrené slovom „or“, čo znamená svetlo v najvšeobecnejšom význame. 

Ide o svetlo difúzne, t.j. rozptýlené3. V tomto momente došlo k pominutiu tmy. 

Svetlo sa odrážalo od vodnej hladiny ako od zrkadla.  

Existuje teória, ktorú kedysi prezentovali vedci a to, že celý kozmos je 

naplnený neviditeľnou hmotou, ktorú nazvali éter. Podľa tejto teórie svetlo nie 

je nič iné, ako pohyb éteru.4 Sv. Efrém Sýrsky hovorí: „Počiatočné svetlo bol 

rozliate všade a nebolo uzatvorené na jednom mieste. Všade osvecovalo tmu a nehýbalo 

sa. Celý pohyb svetla spočíval v tom, že svietilo a prestávalo svietiť. Potom panovala 

noc a keď zažiarilo svetlo, skončila jej moc. Takto bolo prvé tri dni. Až potom bolo 

slnko umiestnené na oblohu a tak dozrelo do dokonalosti to, čo  bolo potrebné pre 

prvopočiatočné svetlo.“5  

Pred stvorením fyzického svetla však existovalo svetlo duchovné, t.j. 

oblasť, v ktorej prebýva Boh6. To potvrdzuje blažený Augustín slovami: „Je 

dostatočne poukázané na to, že svetlo bolo stvorené... Iné je však Svetlo, 

rodené od Boha a iné je svetlo, ktoré Boh stvoril. Rodené od Boha Svetlo, je 

                                                 
1 Ak by sme sa priklonili k vedeckému názoru, že svet vznikol veľkým treskom – Big 

bangom, s tým, že príčinou tohto tresku – výbuchu bol Boh, nachádzame tu určitú zhodu, 
pretože pri každej nukleárnej explózii sa najprv objavuje svetlo. Čiže došlo k explózii 
k pohybu hmoty a až neskôr došlo k vzniku zeme, hviezd, slnka. V prírode sa v súčasnosti 
taktiež stretávame často so svetlom, ktoré nemá konkrétnu formu. Ide o blesk, ktorý 
nastáva pri búrkach a je sprevádzaný hromobitím.  

2 Latinský – „fiat lux“. 
3 Ako vznikol život? Evolúciou, alebo stvorením? New York 1991, s.31-32. 
4 ВЕНИАМИН, П.: Священная библейская история, cit. dielo, s. 29. 
5 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия 1.8-9. CSCO 152:12-13; Творения 6:215. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 11. 
6 Ž 104, 2. 
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samotná Božia Múdrosť. Stvorené svetlo je svetlo telesné,  hmotné.“1 Preto aj 

v niceocarihradskom symbole viery zo 4. storočia vyznávame: „Света от 

света, Бога истина от Бога истина“2 – Svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha 

pravého. Sv. Gregor Teológ hovorí: „Boh, Veľké Svetlo, započal stvorenie sveta 

práve stvorením svetla, vďaka ktorému prestala odvtedy panovať tma.“3 Evanjelista 

Ján sa vo svojom prvom liste vyjadruje: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“,4 

čím chcel vyjadriť vlastne to, že Boh je Svätý a niet v Ňom hriechu. Svetlo je 

dar a znamenalo trvalý znak lásky a moci Boha. V bohoslužobných textoch 

nazývame Stvoriteľa „Slnkom pravdy“. Známy pravoslávny teológ Vladimír 

Losský hovorí o svetle ako svetlonosnej sile, ktorá bola vyvolaná z Lógu 

chcením, ktoré oplodňuje tmu. V piesni na večerni, ktorá sa pripisuje 

jeruzalemskému patriarchovi Sofronijovi „Свите тихый“ sa Isus Christos 

poeticky nazýva Tichým Svetlom, ktoré nám skromne odkrýva a odhaľuje isté 

pravdy. 

 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.:  О буквальном смысле Книги Бытия 5.  Cl. 0268, 5.472.7.In:  

Библейские комментарии отцов Церкви..., s. 11. 
2 Полный православный молитвослов для мирян. Ковчег 1998, s. 363. 
3 КАРЫШЕВ, И., cit. dielo, s. 4. 
4 1Jn 1, 5. 



 
 

- 61 - 

3.2 „A svetlo bolo dobré“ 

 

Stvoriteľ vzhľadom k tomu, že „hľadí do budúcnosti“ a vie, aký úžitok 

prinesie svetlo neskôr svetu i ľudstvu, týmito slovami vyjadruje podstatu 

a prirodzenosť svetla. Tento prvý zdroj svetla si zasluhuje pochvalu aj za pocit, 

ktorý plynie z videnia svetla. Stvoriteľ prejavuje „spokojnosť a radosť nad 

dobrým výsledkom svojej práce“. Sv. Bazil Veľký1 poukazuje na pocit 

z uspokojenia, radosti a obdivu, ak človek uzrie nejakú nádhernú vec zo zlata 

alebo pri pohľade na nočnú oblohu plnú trblietajúcich hviezd. Blažený 

Teodoret2 hovorí, že tieto slová Boh adresuje nám, aby sme si neustále 

pripomínali, že všetko, čo stvoril je dobré, aby sme nič nepovažovali za zlé 

a nerúhali sa tomu. Boh pripravoval všetko pre človeka, aby mohol žiť na zemi 

plnohodnotne a radostne. Išlo vlastne o vyjadrenie radosti „Veľkého Umelca“ 

nad čiastočným, ale zato dokonalým a užitočným poriadkom. Sv. Bazil Veľký 

hovorí: „Boh vyriekol súd o kráse bez pochybnosti a nehľadel na svetlo iba z pohľadu 

zraku, ale skôr išlo o úžitok svetla vo všeobecnosti, ktorý mal raz priniesť ľudstvu. 

Pretože ľudské oči vtedy ešte nemohli posúdiť krásu, výnimočnosť a potrebnosť 

svetla.“3 Blažený Augustín hovorí: „Tieto slová treba chápať nie ako vyjadrenie 

radosti z neobyčajného dobra, ale skôr ako odobrenie tvorenia. Pretože ako 

inakšie sa môže ľudským vyjadrením poukázať na Božie dobro...slovo „dobré“ 

– je prejavom Jeho blahej vôle a tak Jeho nevysloviteľné prejavy majú byť 

vyjadrené ľuďom, aby im to bolo na úžitok.“4 V reči proti manichejcom blaž. 

                                                 
1 Беседы на  Шестоднев, s. 34-35. 
2 ТЕОДОРИТ, К.: Толкование на книгу Бытия. Москва 1855, s. 17. 
3 ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев. 2. 8. TLG 2040.001, 2.7. 35-2.7.55.In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 12. 
4 ИПОНСКИЙ, А.: О буквальном смысле Книги Бытия 5. Cl. 0268, 5.472. 24.In:  

Библейские комментарии отцов Церкви..,. s. 12. 
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Augustín hovorí: „Tieto slová neznamenajú to, že sa Boh teší z doposiaľ neznámeho 

dobra, ale to, že vyjadril spokojnosť s tým, čo stvoril.“1 

Sv. Ambróz Milánsky hovorí: „Boh vie, aký bude v budúcnosti svet a že 

stvorenie bude takmer dokonalé. Boh pochválil existujúci okamih v samotnom 

počiatku, lebo On vie, aký bude jeho koniec.“2 

 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.: О Книги Бытия против манихеев 1.8. Cl. 0265, .1.179. 56.In: Библейские 

комментарии отцов Церкви..., s. 12. 
2 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: Шестоднев. 2.5.21. Cl.0123, 2.5.21.58.16. In: Библейские коммен-

тарии отцов Церкви, s. 12. 
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3.3 „A nastal večer, a nastalo ráno, deň jeden“1  

 

Boh robí určitý poriadok. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. Dávať mená 

má právo iba Pán a Otec. Dovtedy na zemi bola iba tma a teraz je už tma 

nazvaná nocou a je súčasťou a predprípravou na deň. Iba jeden deň bol prvým 

dňom, čím je zvýraznená jedinečnosť tohto dňa. Išlo o Deň s veľkým D. Večer 

a ráno vytvorili akýsi cyklus, akúsi mierku na deň. U židov sa deň začína 

večerom a aj bohoslužobná prax, ktorá je zaužívaná v Pravoslávnej cirkvi 

hovorí o večernej bohoslužbe ako o začiatku bohoslužobného dňa, ako 

o príprave na sv. Liturgiu, ktorá sa uskutoční až na nasledujúci kalendárny 

deň. Takéto delenie cirkevného dňa bolo ustanovené práve na základe 

biblického delenia dňa, ktorý začínal nocou. Otec Serafim Rose2 sa zamýšľa 

nasledovne nad danou problematikou takto. Tento prvý deň tvorenia, ktorý 

nie je dôležité, ako dlho trval, bol počiatkom cyklu siedmych dní, ktorý mal 

deň a noc a tak to trvá až do dnešných dní. Racionalistickí komentátori vidia 

„v siedmych dňoch“, keď večer predchádza dňu, iba obrátenú projekciu 

neskorších židovských zvykov. Kedy a aké to boli židovské zvyky na to 

neodpovedajú.  

Prot. Alexander Meň3 udáva, že počítanie od večera do rána je pradávne 

počítanie času, ktoré je späté s pastierskym spôsobom života, kde pracovná 

aktivita začínala večer. Vladyka Filaret v tejto súvislostí hovorí: „Oddelením 

                                                 
1 Použitie základnej číslovky namiesto radovej môže byť pokladané za hebraizmus  („prvý 

deň“ Panczová 2002, s. 40), ale starovekí exegéti (Filón a grécki kresťanskí autori) 
z viacerých dôvodov pokladali základnú číslovku za správne vyjadrenie: radové číslovky 
možno používať až vtedy, keď máme aspoň dva prvky daného druhu. V našom prípade 
existoval iba jeden deň, preto mohol byť prvý až po stvorení druhého dňa. (GENEZIS, cit. 
dielo, Trnava 2008, s. 53).  

2 РОУЗ, С., cit. dielo, s. 113. 
3 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I., cit. dielo, s. 62.  
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svetla od tmy nastal zvláštny pohyb, ktorý sa dotkol priestranstva a v prírode bol 

akýmsi základom pre neustálu zmenu striedania svetla a tmy, dňa a noci. Boh sa 

predstavuje ako dávajúci mená svetlu – deň, tme – noc, čím poukazuje na svoju Božiu 

moc, pretože dávať mená čomusi môže iba Pán – Vládca. Preto tento deň bol jedinečný 

a nazvaný jeden.“ 1 S alegorickým chápaním prvého dňa sa stretávame aj 

v komentároch učiteľov esénskej sekty v Kumráne.2 S podobným židovským 

výkladom sa stretávame v knihe  „Berešit bara“ z 3. stor. pred Chr., kde je 

vysvetlené, že Boh nazval svetlo dňom a tmu nocou. Meno Božie je zjednotené 

iba so svetlom. „A pomenoval Boh svetlo...“ to znamená, že iba spravodliví 

„synovia svetla“ sa Mu páčia. Chápanie „svetla a tmy“ podľa Ščedrovického3 

ako spravodlivosti a nespravodlivosti, hriešnosti života duchovného a života 

živočíšneho, vôbec neprotirečia doslovnému chápaniu biblických slov.  

 

                                                 
1 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 33. 
2Tí chápali prvé verše Biblie takto. Boh stvoril svetlo t.j. spravodlivosť a oddelil ho od tmy t.j. 

od nespravodlivosti. A bol večer a bolo ráno deň jeden. Oddelil večer od rána, aby sa 
nespravodliví ľudia nedostali do styku s duchovne čistými a spravodlivými. Po tme a noci 
t.j. po temných dobách ľudskej  nespravodlivosti,  po panovaní duchovnej tmy začne ráno 
Božieho Dňa, ráno spravodlivosti a na zemi nastane Kráľovstvo Božie. (Pozri 
ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. Dielo, s. 39). Podľa učenia Pravoslávnej cirkvi Kráľovstvo Božie 
na Zemi nastalo príchodom Mesiáša a ustanovením a založením Novozákonnej Cirkvi. 
Slová sv. Jána Krstiteľa sú toho dôkazom. „Robte pokánie,  lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“(Mt 3, 2). 

3 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 39-40. 
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3.4 Biblický deň 

 

Svätý Bazil Veľký, sv. Ambróz Milánsky, podobne aj Severian Gabalský 

nazvali nimi napísané knihy „Šesť dní stvorenia sveta“, pretože na deň 

pozerali z reálneho, každodenného života. Hebrejské slovo „jom“ je 

v Septuaginte vyjadrené slovom h`me,ra - „imera“, ktoré  v priamom zmysle 

označuje aj dnes deň. Podľa hebrejského prepočtu 24 hodinový deň trval od 

večera do druhého dňa1. Prvé tri dni, keď ešte nebolo slnka a mesiaca, slovo 

„deň“ nemôžeme chápať ako dnes, t.j. 24 hodinový interval. Dokonca aj 

hebrejské slovo, ktoré vyjadruje týždeň, zároveň znamená nielen 7 dní, ale aj 7 

rokov. Boh mohol stvoriť toto všetko v priebehu jedinej sekundy, ako to 

poniektorí ako napr. sv. Efrém Sýrsky poeticky nazývajú „mihnutím oka“, čiže 

v okamihu. U Boha je tisíc rokov ako jeden deň, hovorí prorok Dávid2. Ba aj 

súčasná veda hovorí o šiestich obdobiach vzniku sveta, ako prahory, 

starohory, prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory. Myšlienkou zjednotiť 

vedecké názory s biblickou správou sa zaoberali už stúpenci Alexandrijskej 

školy a snažili sa vysvetľovať biblické dni alegoricky, pričom hovorili o dlhých 

časových obdobiach rovnako ako veda.  Vladimír Losský poukazuje na to, že 

sedem biblických dní sú skôr symbolmi nášho týždňa. Je to viac záležitosť 

hierarchická než chronologická a na vrchole tejto sedemstupňovej pyramídy 

stojí človek ako vrchol, dovŕšenie dokonalého bytia3. Prečo sa človek nachádza 

v poradí až na šiestom mieste dokážeme pochopiť až vtedy, ak sa na biblickú 

správu o stvorení pozrieme cez slová Isusa Christa: „Tak budú poslední prvými 

                                                 
1 Hebrejský termín „jom“ označuje deň, alebo lepšie povedané dobu – 24 hodín, trvajúcu od 

rána do rána. (Pozri PETER, M.: Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu, cit. dielo, s. 31). 
2 Ž 90, 4: „Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.“ 
3 LOSSKÝ, V., cit. dielo, s. 48-49. 



 
 

- 66 - 

a prví poslednými.“1 Musíme si uvedomiť, že hierarchia hodnôt u Boha je 

odlišná v porovnaní s hierarchiou, ktorú si môžeme vytvoriť my ľudia so 

slobodnou vôľou, i keď Boh by bol najradšej, aby sme si vybrali a „vážili si“ 

všetko na tomto svete v takom poradí ako On. Pre Boha má človek najväčšiu 

cenu, pretože bol stvorený na Boží obraz a podobu. 

Existuje tzv. „vizionárska“ teória, ktorá poukazuje na to, že biblická 

správa o stvorení sveta neobsahuje presné vedecké fakty, ale poukazuje iba na 

najhlavnejšie momenty, ktoré boli zvláštnym spôsobom dané Bohom človeku 

a to zjavením, víziou. Preto vedecké hypotézy o vzniku sveta, ktoré poukazujú 

na geologické epochy – dlhé obdobia a snažia sa vytvoriť akúsi časovú 

postupnosť vzniku, nenarušujú Božiu všemohúcnosť, ani Jeho existenciu, lebo 

pre Neho nie je dôležité, podobne ako pre človeka, či stvorí svet v priebehu 

jednej sekundy, alebo počas dlhých období2. 

Stúpenci „vizionárskej teórie“ ako sv. J. Zlatoústy, sv. G. Nisský, blaž. 

Teodoret, Julián Africký, A. Pokrovskyj vysvetľujú, že Mojžišovi boli v jeden 

deň zjavené určité pravdy o stvorení a na druhý deň ďalšie informácie, čiže 

išlo o postupné odkrývanie právd počas jedného týždňa, preto ich autor knihy 

Genezis nazýva dňami.  

 

 

                                                 
1 Mt 20, 16. 
2 ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. Т. 1., cit. dielo, s. 6. 
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3.5  1Mjž  1, 6-8 

 

„ ka i. e i=p en  ò qe o ,j  ge n h qh ,t w st e re ,wm a  evn  m e,sw| t o u/ u[d a to j  kai. e ;st w d ia cwri ,z o n  avn a . m e,so n 

u[d a t o j  ka i. u[d a t oj  ka i. evge ,n e to  o u[t wj  

ka i. e vp oi ,h se n ò qe o .j  to . st e re ,wm a ka i. di e cw,ri se n  ò qe o .j  avn a. m e,so n  t o u/ u[d a to j  o] h=n 

ùp o ka,t w t o u/ st e re w,m at oj  ka i. a vn a. m e,so n  t o u/ u[d at o j  to u/ evp a ,n w t o u/ st e rew,m a t o j  

ka i. e vka ,l e se n  ò qe o .j  t o. st e re,wm a  o uvra n o,n  ka i. e i =d e n  o ` qe o .j  o[t i  ka l o,n  ka i. e vge ,n e to  èsp e ,ra 

ka i. e vge ,n e to  p rwi, h `m e,ra  d e ute ,ra”  

 

Boh povedal: „Nech vznikne opora uprostred vody a nech je predelom medzi vodou 

a vodou. A stalo sa tak.  

Boh utvoril oporu a Boh urobil predel medzi vodou, ktorá bola pod oporou a medzi vodou 

nad oporou. 

Boh nazval oporu nebom. Boh uvidel, že (je to) dobré. A nastal večer a nastalo ráno,  deň 

druhý.“ 

 

„И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. 

И# бhсть тaкw. 

И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, 

ћже бЁ над8 твeрдію. 

И# наречE бGъ твeрдь нeбо. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь 

вторhй.“ 

 

И сказал Бог:  да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И стало так.) 

И создал Бог твердь; и отделил  воду, которая под твердью, от воды , которая над 

твердью. И стало так. 

И назвал Бог твердь небом. (И увидел Бог, что это хорошо.) И был вечер, и было утро: 

день вторый. 

 

~yIm'l' ~yIm; !yBe lyDIb.m; yhiywI ~yIM'h; %AtB. [;yqir' yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:  

!ke-yhiy>w: [;yqir'l' l[;me rv,a] ~yIM;h; !ybeW [;yqir'l' tx;T;mi rv,a] ~yIM;h; !yBe lDeb.Y:w: [;yqir'h'-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w:  
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@ ynIve ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: ~yIm'v' [;yqir'l' ~yhil{a/ ar'q.YIw:  

 

Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech je predelom medzi vodami a vodami!“ 

A Boh učinil oblohu a urobil predel medzi vodami, ktoré boli pod oblohou, medzi vodami, 

ktoré boli nad oblohou. A tak sa stalo. 

Boh nazval oblohu nebesami. A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. 

 

Cyril Jeruzalemský hovorí: „Bezbožní heretici, ktorí sa odvážili nečisto 

kázať o múdrom Umelcovi celého tohto sveta, majú telesný zrak, avšak 

nevidia duševne. Keď hľadia do obrovského priestranstva nebies, mali by byť 

udivení a mali by sa klaňať pred tým, Ktorý rozprestrel nebesia ako závoj1 

a z riedkej vodnej matérie stvoril pevné nebesia, pretože Boh povedal: „Nech je 

predel medzi vodami“2. Raz povedal Boh a je tu predel, čosi pevné, čo sa 

nerúca...“3 

Sv. Bazil Veľký hovorí: „Predel bol z vody, ale netreba si predstavovať, že 

išlo o stvrdnutú – možno zamrznutú vodu alebo vodu, ktorú získame keď 

cedíme vodu... Písmo nazýva predelom čosi pevné, tvrdé, čo neprepúšťa 

(takéto pomenovanie by skôr patrilo zemi). Naopak: Pretože všetko, čo sa 

nachádza vyššie je podľa svojej prirodzenosti tenké – jemné a pre zmysly 

častokrát nepoznateľné. Preto v porovnaní s týmto jemným 

a nepochopiteľným pre zmysly je stvorené nazvané predelom.“4  

Blažený Augustín hovorí: „Bolo povedané, že Boh rozdelil vody, pričom časť 

vôd bola nad predelom a časť sa nachádzala pod predelom. Hoci sme matériu nazvali 

pojmom vody, nebeský predel oddelil telesnú matériu viditeľných vecí od netelesnej 

                                                 
1 Iz 40, 22. 
2 1Mjž 1, 6. 
3 ИЕРУСАЛИМСКИЙ, К.: Огласительные слова для просвешаемых. 9.4-5. TLG 2110.003, 

9.4.7-5.7. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 14. 
4 ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев. 3.2-7. TLG 2040.001, 3.2.3-7.5 In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 15. 
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matérie, vecí neviditeľných.“1 Sv. Bazil Veľký vystupuje proti nesprávnym 

názorom a hovorí nasledovne: „O oddelení vôd je potrebné povedať tým 

cirkevným exegétom, ktorí vďaka vyšším a hlbokým duchovným rozjímaniam 

si osvojili a stotožnili sa s cudzími názormi. A to, že pod vodami nad 

predelom máme v prenesenom – obraznom  zmysle rozumieť anjelské bytosti 

a pod vodami pod predelom máme chápať zlých – padlých anjelov2. Čiže 

vody, ktoré sa nachádzajú pod nebesami sú padlí duchovia, ktorí boli zvrhnutí 

do priepasti hlbín. Oni sú tie nespokojné búrky vášni, ktoré sa tiež nazývajú 

rozbúreným morom. Takéto učenia a výklady snov máme odvrhnúť ako 

rozprávky a básne starých žien.“3 

Sv. Bazil Veľký ďalej hovorí: „A uvidel Boh, že je to dobré. To, čo stvoril Boh, 

to nie je iba odobrenie krásy podobne ako to býva u človeka, keď niečo pekné vytvoril. 

Pre neho je to dobré podľa zákona umenia, podľa toho na akú potrebu to bude slúžiť. 

Preto si Boh stanovil jasný cieľ a odobril jednotlivé dielčie časti. Keď napríklad ruka zo 

sochy leží oddelene od sochy, zvlášť leží hlava a zvlášť ležia ďalšie údy tela – nie 

každému sa to môže javiť ako pekné. Avšak, keď je kompletné sochárske dielo 

dokončené, každý vidí, že je to pekné ako celok. Avšak umelec dokáže vnímať krásu 

jednotlivých údov a chváli ju oddelene a nie až na konci. Podobne ako umelec, Boh 

priebežne odobruje postupne to, čo stvoril.“4 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.: О Книги Бытия против манихеев 1.11.  Cl. 0265, 1.181. 20.In:  

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 15. 
2 Porovnaj dielo Origena „O počiatkoch“ 2, 9. Origenes hovoril: „Boh už skôr stvoril nebo 

a teraz stvoril  nebeskú tvrď. Čiže prvé nebo nazýva „Božím trónom - oltárom“ podľa Iz 66, 
1 a druhé nebo je tzv. telesné nebo. Každé telo je nepochybne pevné a predel je  akási 
hranica, ktorá oddeľuje vody nad touto hranicou od vôd pod touto hranicou.“ (ОРИГЕН: 
Гомилии на Книгу Бытия, 1.2. Cl 0198 6 (A), 1.2.2.23.In: Библейские комментарии отцов 
Церкви, s. 16). 

3 ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев. 3.9.TLG 2040.001, 3.9.1-18.In:  Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 16. 

4 ВАСИЛИЙ, К.: Гомилии на шестоднев. 3.10. TLG 2040.001, 3.10.1-18.In:  Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 17. 


