
- 5 - 

 

1 DIELO TRETIEHO DŇA (1 Mjž 1, 9 – 13) 

 

„Kai. ei=pen ò qeo,j sunacqh,tw to. u[dwr to. u`poka,tw tou/ ouvranou/ eivj 

sunagwgh.n mi,an kai. ovfqh,tw h` xhra, kai. evge,neto ou[twj kai. sunh,cqh to. 

u[dwr to. u`poka,tw tou/ ouvranou/ eivj ta.j sunagwga.j auvtw/n kai. w;fqh h` 

xhra, 

kai. evka,lesen ò qeo.j th.n xhra.n gh/n kai. ta. susth,mata tw/n u`da,twn evka,lesen 

qala,ssaj kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n 

kai. ei=pen o` qeo,j blasthsa,tw h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj 

kai. kaqV òmoio,thta kai. xu,lon ka,rpimon poiou/n karpo,n ou- to. spe,rma 

auvtou/ evn auvtw/| kata. ge,noj evpi. th/j gh/j kai. evge,neto ou[twj 

kai. evxh,negken h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj kai. kaqV 

o`moio,thta kai. xu,lon ka,rpimon poiou/n karpo,n ou- to. spe,rma auvtou/ evn 

auvtw/| kata. ge,noj evpi. th/j gh/j kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n 

kai. evge,neto èspe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra tri,th1” 

 

Boh povedal: „Nech sa voda pod nebom zhromaždí na jedno miesto 

a nech sa objaví súš.“ A stalo sa tak. Voda pod nebom sa zhro-

maždila na svoje miesta a objavila sa súš. Boh nazval súš zemou 

a zhromaždiská vôd nazval morami. Boh uvidel, že (je to) dobré.  

                                                 
1 V celej tejto knihe bude ako prvý text Svätého Písma uvedený grécky originál zo 

Septuaginty podľa verzie A. Rahlfsa, Stutgart 1979; ako druhý text bude privedený 

do slovenčiny zo Septuaginty podľa Genezis, Trnava 2008; ako tretí text bude 

preklad privedený cirkevnoslovanský preklad Библия - Книги Священного 

Писания Ветхаго Завета на Церковнославянском языке. Москва 1993; ako štvrtý 

bude uvedený preklad do ruštiny vydanie Moskovskej patriarchie, Moskva 1956. 

Ako ďalší bude hebrejský text Svätého Písma Starého Zákona - KITTEL, R.: Biblia 

Hebraica. Stuttgart 1937; ako predposledný preklad do slovenčiny hebrejského-

 mazoretského textu – Biblia Hebraica Stuttgartensia podľa Genezis. Trnava 2008; 

ako posledný bude preklad do češtiny z hebrejčiny - podľa SIDON, E.: Pět knih 

Mojžíšových. Praha 2012. 
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Boh povedal: „Nech zem dá vyklíčiť trávnatému rastlinstvu, sejúcemu 

semeno podľa (svojho) druhu a podľa podoby, a ovocnému 

stromoviu, tvoriacemu ovocie, ktoré má svoje semeno v sebe, 

podľa (svojho) druhu na zemi.“ A stalo sa tak.  

Zem vydala trávnaté rastlinstvo, prinášajúce semeno podľa (svojho) 

druhu a podľa podoby, a ovocné stromovie, tvoriace ovocie, ktoré 

má svoje semeno v sebe podľa (svojho) druhu na zemi. Boh 

uvidel, že (je to) dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.  

 

„И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да 

kви1тсz сyша. И# бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ 

собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша. 

И# наречE бGъ сyшу зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw 

добро2. 

И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по 

под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ 

нeмъ, по р0ду на земли2. И# бhсть тaкw. 

И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво 

плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на 

земли2. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. 

И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій. 
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И сказал Бог: Да соберется вода, которая под небом, в одно 

место, и да явится суша. И стало так. (И собралась вода, 

которая под небом, в свои места, и явилась суша.) И назвал 

Бог сушу землею, а увидел Бог, что это хорошо. 

И сказал Бог: Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя 

(по роду и по подобию ее), и дерево плодовитое, 

приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 

земле. И стало так. 

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду (и по 

подобию) ее, и дерево (плодовитое), приносящее плод, в 

котором семя его по роду (на земле). И увидел Бог, что это 

хорошо. 

И был вечер, и было утро: день третий. 

 

!ke-yhiy>w: hv'B'Y:h; ha,r'tew> dx'a, ~Aqm'-la, ~yIm;V'h; tx;T;mi ~yIM;h; WwQ'yI ~yhil{a/ rm,aYOw:  

bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: ~yMiy: ar'q' ~yIM;h; hwEq.mil.W #r,a, hv'B'Y:l; ~yhil{a/ ar'q.YIw:  

  yrIP. hf,[o yrIP. #[e [r;z< [;yrIz>m; bf,[e av,D, #r,a'h' aved>T; ~yhil{a/ rm,aYOw: 

                           !ke-yhiy>w: #r,a'h'-l[; Ab-A[r>z: rv,a] Anymil. 

rv,a] yrIP.-hf,[o #[ew> WhnEymil. [r;z< [;yrIz>m; bf,[e av,D, #r,a'h' aceATw: 

                            bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: WhnEymil. Ab-A[r>z: 

@ yviyliv. ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w:  

 

Boh povedal: „Nech sa vody pod nebesami zhromaždia na jedno 

miesto a nech sa objaví súš.“ A tak sa stalo. Boh nazval súš zemou 

a zhromaždisko vôd nazval morami. A Boh videl, že je (to) dobré. 
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Boh povedal: „Nech sa zazelená zem zeleňou, rastlinami, 

prinášajúcimi semeno, ovocnými stromami, tvoriacimi ovocie, 

v ktorom je semeno, podľa svojho druhu na zemi!“ A tak sa stalo.  

Zem vydala zeleň, rastliny, prinášajúce semeno podľa svojho druhu, 

i stromy, tvoriace ovocie, v ktorom je semeno, podľa svojho 

druhu. A Boh videl, že je (to) dobré.  

A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.  

 

Bůh řekl: „Ať se vody, jež jsou pod nebesy, soustředí k jednomu místu 

a ukáže se souš!“, a tak se stalo. Tu souš pojmenoval Bůh země 

a soustředení vod nazval oceány, a Bůh viděl, že je to dobře. Bůh řekl: 

„Zelenej se, země, travou, sémě semenícím osením, plodonosným 

stromem jeho druhu, jehož sémě je na zemi!“, a tak se stalo. Země 

vyvedla trávu, osení, semeníci sémě dle jeho druhů a plodonosný 

strom, semenící semě dle jeho druhů, a Bůh viděl, že je to dobře. Byl 

večer a bylo jitro, třetí den. 

 

 

Na počiatku tretieho dňa dochádza k vytvoreniu miesta 

a podmienok pre život. Boh prikázal byť vodám na jednom mieste, 

pričom tento akt nás privádza k údivu, pretože väčšia časť zeme, vďaka 

posuvom pôdy a sopečným erupciám, sa mení na akúsi nádrž, vodný 

rezervoár, „eivj sunagwgh.n mi,an“.  
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Deviaty verš, keď sa hebrejský text prekladá „zhromaždia na jedno 

miesto“, sa starogrécky môže prekladať aj ako „na jednu kopu“.1 Je možné, 

ako tvrdí svätý Ján Zlatoústy,2 že išlo o sopečnú, vulkanickú činnosť, 

ktorú nazýva „roztrhnutím zeme“, keď došlo k vytvoreniu vrchov, hôr, 

dolín, jaskýň i priepastí. Pri formovaní zemského povrchu dochádzalo 

nepochybne i k ohromným pohybom zemských vrstiev. Jazerá, moria 

a oceány pritom vytvorili vhodné prostredie pre neskôr stvorené 

nespočetné druhy vodných živočíchov. Moria a oceány obsahovali až 

95% vody na zemi. Svätý Ján Damaský3 hovorí, že „pod slovami 

„zhromaždisko vôd nazval morami“ označuje vody, ktoré sa oddelili od zeme 

a vzájomne sa zliali na jedno miesto, a tak sa objavila súš“. Blažený Augustín4 

tvrdí: „Ako bolo povedané, nech sa zhromaždí voda pod nebesami na jedno 

miesto. Týmto bolo prikázané, aby sa hmota usporiadala do istej formy – tvaru. 

Samotné zhromaždenie vôd na jedno miesto, ktoré sa teraz uskutočňuje, je 

výsledkom toho, že každá forma sa podriaďuje zákonom jednoty. A preto treba 

pochopiť slová „nech sa objaví súš“ takým spôsobom, že matéria prijala 

viditeľnú formu, ktorú má teraz táto zem, akú vidíme a môžeme sa jej dotýkať. 

To, čo sa trochu skôr nazvalo zemou, bolo neviditeľné, bolo nezjednotenou 

zmesou matérie a tmy. A to, čo bolo nazvané vodou, nad ktorou sa vznášal Duch 

                                                 
1 Pozri: Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, 

s. 2.  
2 ЗЛАТОУСТ, И.: Беседы о творении мира. Беседа 3, s. 356-357.  
3 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры, 2.9. TLG 2934.004,23.17-23.22. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет I. Книга 

Бытия 1-11. Герменевтика 2004, s. 18.  
4 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 1.12. Cl. 0265,1.181.50. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 19.  
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Boží, bola tá istá matéria. Až teraz sa z tejto matérie vytvorila voda a zem, ktorú 

máme možnosť vidieť.“  

Svätý Ján Zlatoústy1 sa vyjadril takto: „Vidíš milovaný ako 

neviditeľnú a neusporiadanú zem, ktorá bola skrytá pod vodami, akoby pod 

nejakým prikrývadlom, akoby ju Boh odhalil a teraz nám ukázal jej tvár a nazval 

ju konkrétnym menom. A bolo povedané, že sa zhromaždené vody nazvali 

morami. Takýmto spôsobom dostali vody svoje mená. Najlepší umelec, ktorý to 

chcel urobiť podľa svojich pravidiel umenia, akoby urobil nejakú nádobu, avšak 

meno jej dáva až celkom na konci, keď ju „vyrobí“. Tak aj ľudomilný Boh 

nedáva mená prírodným živlom, pokiaľ svojím príkazom týmto živlom 

nevymedzí svoje miesto. Potom zem, keď už má svoju podobu, dostáva svoje 

pomenovanie a taktiež voda, zhromaždená na jednom miesto, dostáva svoje 

pomenovanie.“  

Vody a moria sú v mytológii2 iných národov zobrazené ako 

nebezpečné živly – na rozdiel od biblickej zvesti, pretože pre národy, 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 5.10. TLG 2062.112,53.51.7-23. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 19.  
2 Tritón bol v starogréckom bájosloví bôžikom morí a jazier, pričom bol 

predstavovaný ako človek s rybím chvostom. (Pozri: Veľký slovník cudzích slov. Red. 

S. Šaling a kol. Bratislava 2003, s. 1 296). Bol napoly človekom a napoly delfínom. 

Trúbil na zakrivenej mušli, ktorou rozbúril alebo utíšil more. V Grécku bol tento 

pohanský boh Τρίτων považovaný za syna boha mora Poseidóna a jeho manželky 

Amfitrity; niektorí autori udávajú zrejme nesprávne Afrodity. (Pozri: 

ДВОРЕЦКИЙ, И.: Древнегреческо русский словарь. Т. 2. Москва 1956, s. 1 648). 

Známy je z rozprávky o morskej víle Ariel, keď so svojím trojzubcom, sediaci na 

dne, dokázal rozpútať búrku na mori. S trojzubcom sa ale zväčša stretávame 

v rukách boha Poseidóna. V mýtoch, básňach a vo výtvarných dielach nachádzame 

niekoľko Tritónov. Ide o jeho synov. Považovali sa za morskú obdobu 

suchozemských Silénov a satyrov. (Pozri: Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž. 

Bratislava 2005, s. 618).  
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žijúce na východe, znamenajú život. Preto sa v rozhovore so 

Samaritánkou1 hovorilo o živej vode, pričom sa nemyslelo len na 

doslovný, ale i obrazný zmysel pomenovania vody. Slovné spojenie 

„jedno miesto“ je v hebrejčine vyjadrené slovom „ma qom“ a výraz „more“ 

zas slovom „jammim“. Systém, potrebný pre kolobeh vôd, vytvorený 

v druhý deň, je týmto definitívne ukončený vlievaním sa potôčikov do 

riek a riek do morí a oceánov. Boh hľadel na more ako na prameň 

a počiatok prírodného zavlažovacieho systému, ktorý obsahuje aj spodné 

vody, horúce gejzíry a liečivé pramene. Serafim Rose2 tvrdí: „Každý deň 

tvorenia dostáva príkaz, ktorý sa stáva zákonom pre ďalšie obdobia. V prvý deň 

sa začína striedať deň a noc. V tretí deň začína neprestajný pohyb vôd. Svätý 

Bazil Veľký poukazuje na to, že vodnému živlu je prikázané tiecť, a to sa 

neprestajne deje.“ Morské prúdy zabezpečujú pohyb mora, čo je 

nevyhnutné pre to, aby v ňom existoval život. Výsledkom bolo objavenie 

sa súše – suchej pôdy, ktorá je nazvaná „zemou“, v hebrejskom texte 

výrazom „eres“. Aj apoštol Peter3 hovorí: „... nebesá boli oddávna, aj zem, 

ktorá z vody a cez vodu povstala na slovo Božie.“ Usporiadanie jednotlivých 

vrstiev zeme potom poslúži ako čistiaci filter, ktorý bude potrebný pri 

čistení podzemných vôd. Taktiež preklad zo Septuaginty – „semeno podľa 

svojho druhu“ – je možné preložiť ako „každý druh semena“.4  

                                                 
1 Jn 4, 11.  
2 РОУЗ, С.: Бытие – Сотворение мира и первых ветхозаветних люди. Москва 2004, s. 

132.  
3 2 Pet 3, 5.  
4 Genezis. Trnava 2008, s. 55.  
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Božím zásahom dochádza k rozčleneniu na zemi a k vzniku 

vegetatívneho života. Pevná zem je oddelená od vôd.1 Hebrejské slová 

„deše“ – zeleň, „esev“2 – tráva a „ec“3 – stromy poukazujú na všetko 

elementárne vegetatívne, čo rastie. Zem je obdarená najnižším stupňom 

organického života. Objavila sa tráva, pretože zem má vo svojej podstate 

prirodzenosti úlohu plodiť, rodiť, vydávať. Boh vložil do zeme program, 

rovnako aj do rastlín, a na jeho základe bude zabezpečené obnovovanie 

dekorácie, nakoľko súš bola zmesou ílu, bahna, blata a potravy. Zem 

vydáva porast na základe Božieho príkazu, preto je potrebné všimnúť si, 

ako hovorí svätý Bazil Veľký,4 že v tom čase ešte nebolo Slnka, ktoré by 

vydávalo životodarnú energiu. Aj svätý Ambróz Milánsky5 podotýka, že 

„Slnko nie je stvoriteľ, lebo zem oživuje láskavosť Boha“. Zem sa vďaka tráve, 

rastlinám a stromom akoby obliekla do nádherných šiat.6 Origenes7 

hovorí – symbolicky – o mori a súši toto: „Máme sa usilovať zozbierať vodu, 

ktorá je pod nebom, a odviesť ju od seba. Keď to urobíme, objaví sa „súš“, t. j. 

naše skutky, vykonané naším telom, aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslávili 

                                                 
1 Aj súčasná veda dokazuje, že zem sa objavila neskôr, keď sa kontinenty vyzdvihli 

z dna oceánu. (Pozri: ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Введение в Ветхий Завет. Москва 

2003, s. 41).  
2 Niektorí toto hebrejské slovo vyslovujú ako „eseb“.  
3 Niektorí toto hebrejské slovo vyslovujú ako „es“.  
4 ВАСИЛИЙ, В.: Беседы на Шестоднев, ч. 1. Москва 1900, s. 72-73.  
5 AMBROZY, M.: Hexameron. Akademia Teologii Katolickiej. Warszawa 1969, s. 72-

73. V danej súvislosti o. Serafim Rose, odvolávajúc sa na svätého Ambróza 

Milánskeho, tvrdí, že súš sa objavila na Boží príkaz, nie je teda výsledkom akéhosi 

prírodného procesu; zem vysušila „Božia ruka“ a nie Slnko, pretože to bolo stvorené 

až neskôr. (Pozri: РОУЗ, С., cit. dielo, s. 121-122).  
6 Mt 6, 28 – 29.  
7 ОРИГЕН: Гомилии на Книгу Бытия, 1.2. Cl. 01986 (A), 1.2.4.13. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 19-20.  
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Otca vášho nebeského.1 Ak neodvedieme od seba tieto „vody, ktoré sú pod 

nebesami“, t. j. naše hriechy a vášne nášho tela, tak sa nemôže objaviť „súš“ 

a neobjaví sa ani svetlo... Podobne, ako keď sa oddelí voda, vidíme súš 

a pomenovali sme ju zemou, tak aj naše telá, ak sa oddelia a už nebudú „súšou“, 

ale budú sa nazývať „zemou“, pretože už teraz budú môcť priniesť plody 

Bohu.“  

Božia vôľa je umelkyňa, ktorá vytvorila celú túto nádheru. Boh ale 

nič z toho, čo stvoril, nepotreboval pre seba – chcel tým ukázať lásku 

a úctu k ľudskému pokoleniu. Mnohé národy pripisovali rastlinám 

a stromom magickú silu, prejavovali im tiež modlársku úctu – rovnako 

ako Slnku, hviezdam či Mesiacu. Preto je potrebné neustále pamätať na 

to, že Boh je tým, ktorý zabezpečuje potravu, a nie pohanské božstvá 

alebo príroda. Blažený Augustín2 tvrdí: „... tráva a stromy sú stvorené 

a odlišujú sa od vody a zeme a nie sú súčasťou zemských živlov. Preto bol 

Bohom vydaný zvláštny povel, aby vyrástli zo zeme. A stalo sa tak. Potom, ako 

sa objavili na zemi, bolo vydané zvláštne upozornenie. A videl Boh, že to bolo 

dobré. Mojžiš poukazuje na to, že rastlinstvo je späté so zemou.“ Svätý Bazil 

Veľký3 zas hovorí: „Po tom, čo zem zložila zo seba bremeno vody, uspokojila sa 

a bol jej daný povel, aby vydala najprv trávu, potom stromy a ako vidíme, 

dodnes sa toto všetko deje. Pretože vtedajšie sloveso „vydaj“ je zároveň 

príkazom, z ktorého sa stal prírodný zákon aj na ďalšie obdobia, pričom hovorí 

                                                 
1 Mt 5, 16.  
2 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально, 2.12. Cl. 0266,2.12.50.24. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 21.  
3 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 5.1. TLG 2040.001,5.1.1-10. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 21.  
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o schopnosti a sile rodiť a prinášať plody.“ Svätý Ambróz Milánsky1 sa 

vyjadril: „Nech všetci vedia, že nie Slnko je príčinou rodenia. Milosrdenstvo 

Božie pripravilo zem a na jeho príkaz zem priniesla plody. Takže uvedomme si, 

že nie Slnko, ale Boh je ten, čo oživuje. Preto Slnko ešte nebolo stvorené a zem 

už vydala plody na Boží pokyn.“ Svätý Efrém Sýrsky2 tvrdí: „Hoci tráva bola 

stvorená v jedinom okamihu, na pohľad vyzerala, akoby rástla mesiace. To isté 

bolo so stromami. Hoci existovali iba jediný deň, ich veľkosť a plody svedčili 

o tom, akoby existovali už mnoho rokov. Bola to príprava – tráva a plody pre 

zvieratá, ktoré boli stvorené o dva dni neskôr. Klasy mali poslúžiť ako potrava 

pre Adama a Evu, ktorí onedlho museli opustiť raj.“  

Zem využíva svoj energetický potenciál na uspokojenie ľudí, 

pričom tak bude robiť dovtedy, kým neoslabne kvôli bezohľadnosti 

človeka pri jej vykorisťovaní. Zemská atmosféra sa teda vďaka vegetácii 

naplnila kyslíkom, ktorý bude neskôr tak dôležitý pre život zvierat 

a človeka. Vladimír Ilijin3 vidí v treťom dni stvorenia dva momenty: 

geologický (verš 9 a 10) a biologický (verš 11 a 12), pričom hovorí: „K 

litosfére, hydrosfére a atmosfére sa odteraz pripája aj biosféra.“ Obživa pre 

zvieratá a sčasti i pre človeka je teda pripravená. Pod slovami „Boh videl, 

                                                 
1 АМВРОСИЙ, М.: Шестоднев, 3.6.27. CL 0123,27.77.3. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 22.  
2 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 1.22. CSCO l52:20. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 22-23.  
3 ИЛЬИН, В.: Шесть дней творения. Минск 2006, s. 121. Vladimír Nikolajevič Iľjin 

(1891 – 1974) bol ruským pravoslávnym filozofom, teológom, literárnym kritikom 

a publicistom. V roku 1919 emigroval z Ruska, od roku 1925 pôsobil ako profesor na 

ruskom Teologickom inštitúte v Paríži. Jeho práca Šesť dní stvorenia – Biblia a veda 

o stvorení a vzniku sveta bola prvýkrát vydaná v Paríži v roku 1930. Zaoberá sa v nej 

problematikou biblickej evolučnej apologetiky a exegézy.  
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že je to dobré“ tak treba chápať užitočnosť, harmóniu, dokonalosť 

a zároveň aj pripravenosť Zeme, aby na nej mohli v budúcnosti prebývať 

ďalšie živé bytosti. Svätý Gregor Nisský1 tvrdí (pre nás dosť 

nepochopiteľne): „Neskúmaj, ako tvorí Boh... Otázky, ako presne všetko 

prichádza k bytiu, by sme mali zanechať. Ohľadne vecí, ktoré sú dostupné 

nášmu chápaniu a zmyslovému vnímaniu – náš um nemá dostatok sily, aby 

všetko pochopil. Preto by niektorí bohonosní a svätí muži takéto otázky 

nezadávali. Napríklad apoštol Pavol2 povedal: „Vierou chápeme, že Božie slovo 

stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné“... Nasledujme jeho 

príklad, zanechajme otázky, ako bolo všetko stvorené. Budeme iba vnímať, že 

všetko je prejavom Božej vôle a je momentom jeho želania, ktoré sa realizuje 

v prírode.“ Serafim Rose,3 odvolávajúc sa na svätého Gregora Nisského, 

sa zas vyjadril: „Boh stvoril nie iba samotné prosté semená ako nejaký 

rastlinný potenciál, ale najprv stvoril rastliny a tie až následne prinášali 

semená. Takže nie klas zo zrna, ale zrno z klasu. Až následne sa zo zrna rodí 

klas.“ 

Blažený Augustín4 sa zamýšľa: „Zvyčajne manichejci hovoria, že Boh 

prikázal, aby zem vydala trávu a semená a stromy, aby vydali plody. A ako to, že 

sa na zemi objavilo aj pichajúce bodľačie a jedovaté a škodlivé rastliny? Na to 

treba odpovedať takto: Kvôli ľudskému hriechu bola zem prekliata, a preto rodí 

bodľačie. Má nám to vždy pripomínať, že ľudia padli do hriechu, a tak sa 

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: Диалог о душе и воскресении, TLG 2017.056. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 20.  
2 Hebr 11, 3.  
3 РОУЗ, С., cit. dielo, s. 122-123.  
4 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 1.13. Cl. 0265,1.182.23. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 23.  
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otrávili. A preto majú možnosť odvrátiť sa od jedu a obrátiť sa k Božím 

prikázaniam. Jedovaté rastliny sú dané kvôli „potrestaniu“ – náprave 

a usmerneniu smrteľníkov. Všetko toto zapríčinil hriech, pretože smrteľnými sa 

ľudia stali až po spáchaní hriechu.“ 

Svätý Bazil Veľký1 zas hovorí: „Ty, ak vidíš rastliny doma alebo 

v prírode, ktoré rastú vo vode alebo na lúke, majú alebo nemajú kvety, prejavuj 

obdiv a ešte viacej miluj Boha. Spomeň si, že on stvoril všetko, aby sa zelenalo, 

ale aj iné miesta, kde zeleň nie je.“ 

 

                                                 
1 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 5.9. TLG 2040.001,5.9.25-38. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 21.  




