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Záver 

 

Mojžišov prológ nie je iba obyčajná história... Je to skôr duchovná história 

počiatku sveta, ľudstva a udalostí, ktoré sa kedysi dávno stali a ktoré sú 

vyjadrené jazykom obrazov a symbolov. Nie je to „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. 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. 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 – pravé zjavenie o Bohu. 

Predvečne existujúci Boh sa z lásky a slobodne rozhodol k stvoriteľskému 

aktu a všetko čo stvoril, bolo stvorené pre bytosť, ktorú si najviac váži a to 

človeka. Stvorením hmoty vlastne vznikol aj čas. Boh Otec prostredníctvom 

Múdrosti, druhej osoby Svätej Trojice – cez Slovo –Logos, za pomoci Svätého 

Ducha stvoril všetko. 

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 poriadok. Nekonečné priestory kozmu spoznávame vďaka 

teleskopom a kozmickým ďalekohľadom a zároveň vďaka mikroskopom 
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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. 

Aby sme pochopili duchovný odkaz Mojžiša, musíme si osvojiť správne 

základné princípy prístupu k pochopeniu jeho prvej knihy. Pohansko - 

filozofické názory dualizmu a panteizmu vytvorili množstvo „teologicko-

biblických heréz“, akýsi „duchovný guľáš“ - o Bohu a Jeho stvorení - svete, 

matérii a prírode, ktorého nekontrolované jedenie spôsobuje čitateľovi 

„smrteľnú duchovnú otravu“. Tieto názory odvádzajú od správneho 

a pravdivého spoznávania Boha. Spoznanie pohanských  kozmogónii 

a rôznych starodávnych mýtov v porovnaní s učením Cirkvi je potrebné kvôli 

tomu, aby sme pochopili, ako veľmi sa tieto dva pohľady vzájomne odlišujú.  

Boh stvoril nebo, zem, svetlo, vodu. Stvoriteľ stvoril hmotu, ktorú  

postupne formoval. On vymedzil deň a noc a stvoril oblohu. 

 


