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2 DIELO ŠTVRTÉHO DŇA (1 Mjž 1, 14 – 19) 

 

kai. ei=pen ò qeo,j genhqh,twsan fwsth/rej evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ eivj 

fau/sin th/j gh/j tou/ diacwri,zein avna. me,son th/j h`me,raj kai. avna. me,son th/j 

nukto.j kai. e;stwsan eivj shmei/a kai. eivj kairou.j kai. eivj h`me,raj kai. eivj 

evniautou.j 

kai. e;stwsan eivj fau/sin evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ w[ste fai,nein evpi. th/j 

gh/j kai. evge,neto ou[twj 

kai. evpoi,hsen ò qeo.j tou.j du,o fwsth/raj tou.j mega,louj to.n fwsth/ra to.n me,gan 

eivj avrca.j th/j h`me,raj kai. to.n fwsth/ra to.n evla,ssw eivj avrca.j th/j nukto,j 

kai. tou.j avste,raj 

kai. e;qeto auvtou.j o` qeo.j evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ w[ste fai,nein evpi. th/j 

gh/j 

kai. a;rcein th/j h`me,raj kai. th/j nukto.j kai. diacwri,zein avna. me,son tou/ fwto.j 

kai. avna. me,son tou/ sko,touj kai. ei=den ò qeo.j o[ti kalo,n 

kai. evge,neto èspe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra teta,rth 

 

Boh povedal: „Nech vzniknú svetelné telesá na nebeskej opore, aby 

boli osvetlením zeme a aby robili predel medzi dňom a nocou; 

a nech sú znameniami aj pre obdobia, aj pre dni, aj pre roky.  

A nech sú osvetlením na nebeskej opore tak, aby svietili na zem.“ 

A stalo sa tak.  

Boh utvoril dve veľké svetelné telesá: väčšie svetelné teleso, aby vládlo 

dňu, a menšie svetelné teleso, aby vládlo noci, a hviezdy. 

Boh ich umiestnil na nebeskú oporu tak, aby svietili na zem a aby 

vládli dňu a noci a aby robili predel medzi svetlom a medzi tmou.  

Boh uvidel, že (je to) dobré.  

A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.  
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И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти зeмлю и3 

разлучaти междY днeмъ и3 междY н0щію: и3 да бyдутъ въ знaмєніz и3 во 

временA, и3 во дни6 и3 въ лBта, 

и3 да бyдутъ въ просвэщeніе на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти по земли2. И# 

бhсть тaкw. 

И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ нач†ла днE, и3 

свэти1ло мeншее въ нач†ла н0щи, и3 ѕвёзды: 

и3 положи2 | бGъ на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти на зeмлю, 

и3 владёти днeмъ и3 н0щію, и3 разлучaти междY свётомъ и3 междY тм0ю. И# 

ви1дэ бGъ, ћкw добро2. 

И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь четвeртый. 

 

И сказал Бог: Да будут светила на тверди небесной, (для 

освещения земли и) для отделения дня от ночи, и для 

знамений, и времен, и дней и годов;  

И да будут они светилниками на тверди небесной, чтобы 

светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила 

великие: светило большее, для управления днем, и светило 

меньшее, для управления ночю, и звезды;  

И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. 

Управлять днем и ночю, и отделять свет от тьмы.  

И увидел Бог, что это хорошо.  

И был вечер, и было утро: день четвертый.  
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hl'y>L'h; !ybeW ~AYh; !yBe lyDIb.h;l. ~yIm;V'h; [;yqir>Bi troaom. yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:   

                            ~ynIv'w> ~ymiy"l.W ~ydI[]Aml.W ttoaol. Wyh'w> 

!ke-yhiy>w: #r,a'h'-l[; ryaih'l. ~yIm;V'h; [;yqir>Bi troAam.li Wyh'w>  

~AYh; tl,v,m.m,l. ldoG"h; rAaM'h;-ta, ~ylidoG>h; troaoM.h; ynEv.-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w:  

                ~ybik'AKh; taew> hl'y>L;h; tl,v,m.m,l. !joQ'h; rAaM'h;-ta,w> 

 #r,a'h'-l[; ryaih'l. ~yIm'V'h; [;yqir>Bi ~yhil{a/ ~t'ao !TeYIw:  

bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: %v,xoh; !ybeW rAah' !yBe lyDIb.h;l]W hl'y>L;b;W ~AYB; lvom.liw>  

@ y[iybir> ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w:  

 

Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby robili predel 

medzi dňom a medzi nocou! Nech sú znamenia pre sviatky, pre 

dni a roky!  

Nech sú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietili na zem!“ A tak sa 

stalo.  

Boh urobil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo dňu a menšie 

svetlo, aby vládlo noci, a hviezdy.  

Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby svietili na zem,  

aby vládli dňu a noci a aby robili predel medzi svetlom a medzi tmou. 

A Boh videl, že je (to) dobré. 

A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.  

 

Bůh řekl: „V klenbě nebes buďtež svítilny k oddělení dne od noci  

a pro znamení a k určení svátků, dnů a roků! A budou svítilnami  

k osvícení země!”, a tak se stalo. Bůh učinil dvě ty velké svítilny: 

velkou svítilnu k vládě denní a k noční vládě malou svítilnu  
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a hvězdy. Bůh je umístil do klenby nebes, aby osvětlovali zemi.  

A aby vládly dnem a nocí a oddělovaly světlo od tmy, a Bůh viděl, že 

je to dobře. Byl večer a bylo jitro, čtvrtý den.  

 

 

Nebeské svetlá sú v hebrejskom texte vyjadrené slovom „meorot“, 

čo znamená „predmety, ktoré vydávajú svetlo“. Mojžiš kvôli tomu, že 

pohanské národy uznávali Slnko (po hebrejsky „šemeš“) a Mesiac 

(hebrejsky „sin“) za božstvá, nenazýva ich patričnými menami, čím sa 

zámerne usiluje odstrániť prehnanú náboženskú úctu. Metropolita 

Filaret1 poukazuje na to, že v dejinách vidíme mnohé prípady 

zbožšťovania stvorenstva, pričom uvádza príklad zo Svätého písma2: „A 

keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam Slnko, Mesiac, hviezdy, všetky voje nebies, 

nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neuctievaj to, čo Pán, tvoj Boh, stvoril na 

osoh všetkým národom, ktoré sú pod nebom.” Mojžiš vlastne usiloval o to, 

aby Izraelitov ochránil pred polyteistickými vplyvmi. V Egypte bol 

v tom čase známy boh Slnka – Ré a neskôr boh Hor, ktorý mal podobu 

sokola; v jednom oku mal Slnko a v druhom Mesiac. Rovnako aj 

u Chaldejcov sa stretávame s vzdávaním božskej úcty hviezdam; tí 

okrem iného verili, že od konštelácie hviezd závisí osud človeka; proti 

tomu ale vystupuje prorok Izaiáš.3 Proti sa vyjadruje i svätý Ambróz 

                                                 
1 ДРОЗДОВ, Ф.: Толкование на Книгу Бытия. Москва 1867, s. 41.  
2 5 Mjž 4, 19.  
3 Iz 47, 13.  
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Milánsky1 – poukazuje na nepravdivosť horoskopov a na to, že šťastie 

človeka nezávisí od rozmiestnenia hviezd na nebi, ani od toho, v akom 

znamení sa človek narodil. Lotor na kríži bol spasený nie kvôli času, ale 

kvôli viere a pokániu; rovnako i Jonáš sa dostal do veľryby kvôli 

neposlušnosti. Mudrci pri narodení Isusa skúmali síce hviezdy, pretože 

to bolo ich zamestnanie, ale najdôležitejšia zo všetkého bola ich viera – 

ak by ju nemali, nešli by sa pokloniť Mesiášovi. Úloha týchto „nebeských 

lámp“ teda spočívala v oddeľovaní dňa od noci.  

Slnko, Mesiac a hviezdy, stvorené Bohom, sú tak stvoreniami, nie 

bohmi. Známe boli tiež pohanské božstvá – akkadský boh Slnka Šamaš – 

ugar („špš“) a kanaánsky boh Mesiaca Jarich. Marduk v piatej knihe 

Enuma eliš (5, 1 – 22) postupuje podobne, keď tieto úlohy prideľuje 

bohom Slnka a Mesiaca. Hviezdy, ktoré sa inde bežne uctievajú 

a považujú za strážcov ľudského osudu, sa v podaní Mojžiša spomínajú 

na konci, skoro ako dodatočný Boží nápad, pričom sú tiež iba 

stvoreniami.2  

V knihe Jób3 nachádzame túto zmienku: „Do čoho jej stĺpy zapustené 

sú a kto položil jej kameň uholný? Keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží 

synovia všetci plesali?“ Ščedrovický4 poukazuje na to, že pod hviezdami, 

ktoré ospevovali Stvoriteľa, máme chápať synov Božích, t. j. anjelov: 

„Najobvyklejší obraz stvorenia sveta predstavuje Boha ako budovateľa domu. 

Keď budovateľ zapustil do budovy uholný kameň, konala sa za spevu slávnosť. 

                                                 
1 MILÁNSKY, A.: Hexameron, s. 123-125.  
2 Genezis. Trnava 2008, s. 66.  
3 Job 38, 6 – 7.  
4 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 43.  
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V Palestíne dodnes sprevádzajú kladenie posledných kameňov do klenby 

striedavými piesňami. Pri zakončovaní budovania vesmíru spievali hviezdy 

a anjeli na slávu Bohu.“1 Existujú tiež názory, ktoré hovoria o tom, že 

anjeli boli aktívne účastní pri stvorení sveta.  

Boh svetelnú hmotu, ktorá sa objavuje už v prvom dni, teraz 

formuje do konkrétnych podôb. Svätý Ján Zlatoústy2 toto formovanie 

prirovnáva k zlatníkovi, ktorý si materiál – zlato – rozdelí na tri časti, 

z ktorých potom môže urobiť náhrdelník – Slnko, prsteň – Mesiac 

a náušnice – hviezdy. Rozmiestnenie potom prirovnáva k umelcovi, 

ktorý svoje diela rozmiestňuje na správne miesto tak, aby ich každý 

mohol vidieť a obdivovať. Slnko sa stalo „okom dňa“. Hebrejské slovo 

„maor“ pritom znamená čosi, čo vydáva svetlo, t. j. akýsi zdroj svetla. 

Vládnutie Slnka, Mesiaca a hviezd poukazuje na ich hlavnú úlohu – 

svietiť, pričom je tu zvýraznený vzťah svetiel k zemi a človeku. Slová 

„znamenia pre sviatky, pre dni a roky“3 zas jasne poukazujú na nutnosť 

                                                 
1 Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 984.  
2 ЗЛАТОУСТ, И.: Беседы 3, s. 360-361.  
3 Tak by nebeské telesá mali až trojitú úlohu: a) nebeské ukazovatele, b) sviatky, c) 

dni a roky. Z dejín Izraela sa funkcia, prisúdená nebeským telesám, stala jasnou pri 

označovaní sviatkov – najmä pri určení dní náboženských slávností. Teda i tu je to 

ich hlavná funkcia. Rabínsky komentár: Slnko a Mesiac dodnes určujú židovský 

kalendár, od ktorého sa nedá oddeliť jeho náboženský obsah. Prostredníctvom 

sviatkov, ktoré udávajú určitý rytmus, sa človek zmocňuje času, stáva sa jeho 

pánom a posväcuje ho na Božiu slávu. Nebeské telesá tak dostávajú za úlohu byť 

znameniami. Nie však v zmysle, že človek má veštiť budúcnosť, ale aby mu 

pripomínali jeho výsady. Hebrejský výraz „moadim“ teda označuje „časy“ – 

obdobia; označuje čas, vymedzený na bohoslužobné účely – podľa východu 

a západu Slnka sa totiž menil čas prinášania obiet. U židov sa na základe zimnej 

rovnodennosti určoval začiatok nového roka, podľa prvého jarného splnu sa 

stanovovalo sviatkovanie Paschy na 14. Nisana. Rovnako aj Christova Cirkev si 

stanovuje sviatky podľa týchto výpočtov. Biblické slová „dni a roky“ teda 
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ľudského pokolenia, ktoré si bude musieť vytvoriť kalendár a zároveň 

hodiny, čo uľahčí orientáciu v čase i priestore. V českom preklade sa 

hovorí o „znamení časů“, pričom nemalo ísť o spoznávanie budúcnosti 

vďaka vešteniu. Slovo „čas“ je v hebrejčine vyjadrené slovom „moadím“ 

a označuje „čas na bohoslužbu a prinášanie obiet“. Východ Slnka a západ 

Mesiaca sa teda stali mierkou dňa. S prvým lunárnym kalendárom sa 

stretávame už pri potomkoch Adama. Zmapovanie a zakreslenie 

jednotlivých súhvezdí napomohlo najmä pri rozvoji astronómie, 

moreplavby a zároveň vzdelania človeka, aby si ten pri skúmaní 

množstva planét a kozmických telies uvedomil, že vesmír je stvorený 

ako celok, pretože sa zrodil v „mysli jediného Stvoriteľa“.  

Podľa oblohy sa dá určiť aj veľa užitočných vecí pre život človeka – 

napríklad počasie: či bude obdobie dažďov alebo sucha,1 či bude veterno 

alebo bude bezvetrie,2 či bude teplo alebo zima, od čoho potom závisí 

sadenie, zber úrody,3 cestovanie atď. O tom, že počasie a úroda sú  

v „Božích rukách“ a človek môže svojou neohľaduplnosťou k prírode 

narušiť tieto dobré zákony, dané pri stvorení sveta, svedčí aj jedna 

prosba „mirnej ektenie“,4 ktorá znie: „О благорастворении воздухов  

о изобилии плодов земных и временнех мирных Господу 

помолимся.“  

                                                                                                                                                         

nepredstavujú iba opis občianskeho kalendára, ale človeku pripomínajú, že stojí 

pred tvárou Stvoriteľa a že má verne hospodáriť s hrivnami – talentami, ktoré mu 

boli zverené. (Pozri: Výklady ke Starému zákonu I. Zákon. Praha 1991, s. 23).  
1 Mt 16, 2 – 4.  
2 Lk 12, 54 – 56.  
3 Oz 2, 11.  
4 CЛУЖЕБНИК. Москва 2000, s. 14.  
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O tom, že príroda pozná svojho Stvoriteľa, svedčia i určité udalosti 

v Novom zákone, ktoré sa prejavili utíšením búrky na mori,1 chodením 

Isusa po mori, t. j. porušením zákonov prírody, a utíchnutím vetra,2 

zemetrasením a zatmením Slnka pri jeho ukrižovaní3 a taktiež 

zemetrasením pri jeho vzkriesení.4  

Slová „dni a roky“ zas majú človeku pripomínať to, že stojí pred 

tvárou Stvoriteľa, a preto má verne hospodáriť s hrivnami, ktoré dostal. 

A práve táto myšlienka – oslavovať a dobrorečiť Bohu vždy, keď je to 

možné – je vyjadrená v modlitbe vchodu, ktorú číta kňaz na večierni: 

„Вечер, и заутра, и полудне, хвалим, благословим, благодарим  

и молимся теби, владыко всех.“5  

Michelangelo nazýva Slnko „tieňom Boha“, preto sa musíme na 

svetlo a tmu pozerať i z duchovného hľadiska, pričom táto odlišnosť 

poukazuje na zákon kontrastu. Slová „svetlo“ a „tma“, ktoré nachádzame 

v Novom zákone,6 totiž ukazujú na stvorenie ako na plnohodnotný 

život, ktorý je prirodzený a plný energie – na rozdiel od narušenia 

poriadku a neprirodzeného života. Tma je čosi negatívne, čo tu existuje 

pomimo svetla ako akási možnosť, ale nie nutnosť. Biblická svetlosť 

znamená princíp spoločenstva, bezhriešny, svätý život spolu medzi 

jednotlivými Osobami Svätej Trojice, ako aj medzi človekom a Bohom, 

ľuďmi navzájom, čo je vlastne radosť a šťastie. Tma pritom značí 

                                                 
1 Mt 8, 23 – 27.  
2 Mt 14, 25 – 33.  
3 Mt 27, 51 – 54.  
4 Mt 28, 2.  
5 CЛУЖЕБНИК. Москва 2000, s. 16.  
6 Jn 8, 12; Mt 5, 14; Lk 11, 35; Jn 3, 5 – 19; Mt 6, 23; Mt 22, 13.  
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„kráľovstvo padlého anjela“, osamelosť, egoizmus, sebalásku, smútok 

a z toho vyplývajúce nešťastie. Boh – Svetlo a diabol – Tma teda 

predstavujú dve cesty, dve možnosti, z ktorých si môže človek vybrať. 

O tom, že môžeme dôjsť k videniu Boha a naplneniu sa svetlom, svedčia 

slová, ktoré spievame na liturgii – „видихом свет истинный“, pretože 

v spoločenstve s Bohom spočíva večný život.1  

Slová „Боже великий а вышшний, един имеяй безсмертие, во 

свете живый неприступним, всю тварь премудростию создавый, 

раздиливый между тмою и солнце положивый во область дне, луну 

же и звизды во область нощи.“, ktoré číta potichu kňaz na večierni,2 

hovoria o nesmrteľnosti Boha, prebývajúceho vo Svetle – Svätosti, Slnka 

Pravdy, ktorý začína tvorenie sveta stvorením svetla. Po páde sa človek 

obracia k Stvoriteľovi ako k Pravému Svetlu, ktoré môže pomôcť 

každému spoznať vlastné vnútro, aj tie „najtemnejšie a najtajnejšie časti 

svojho srdca“. V ranných modlitbách3 je táto túžba človeka vyjadrená 

slovami svätého Makária: „Господи, иже многою твоею благостию... 

Ты сам Владыко всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим 

светом, и просвещенным сердцем творити волю Твою...“  

Striedanie ročných období začalo práve vo štvrtom dni, pričom 

tretí a štvrtý deň je tu zobrazený ako obdobie, keď začala „prebudená 

zem“ rodiť, preto by sme tento moment mohli nazvať „prvou jarou“.  

                                                 
1 Jn 17, 3.  
2 CЛУЖЕБНИК. Москва 2000, s. 10-11.  
3 КАНОНИК. Москва 1996, s. 295.  
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Geológia zas hovorí o tom, že v danom období zmizli mraky a Zem 

osvietilo, po prvýkrát, slnečné a hviezdne svetlo. Stalo sa tak pred 

miliardami rokov. Veda tvrdí, že kozmické priestranstvá sa merajú 

tisíckami a miliónmi svetelných rokov.1 Skrze toto poznávanie 

dokonalosti stvorenia a kozmu tak môžeme logicky dospieť k viere 

v Stvoriteľa. Stačil by totiž iba kilometrový posun Zeme k Slnku alebo od 

neho a už by sme sa alebo upražili, alebo zmrzli. Avšak „Ten hore“ 

umiestnil Zem presne v takej vzdialenosti od Slnka, aby na nej bol 

možný život. Tomu sa hovorí presný matematický výpočet!!! Boh je 

Bohom poriadku – všetko, čo stvoril, tvoril podľa istého poriadku. 

Vladyka Benjamín2 hovorí: „Stvoriteľ prostredníctvom Slova završuje 

slnečný a hviezdny systém, ktorý započal v druhom a treťom biblickom dni.“ 

Alexander Meň3 zasa stvoriteľský akt delí do dvoch etáp: I. 1) svetlo, 2) 

súš uprostred vôd, 3) pozemské rastlinstvo a II. 4) svietidlá, 5) vodné živočíchy, 

6) pozemské živočíchy a človek.  

Svätý Bazil Veľký4 tvrdí: „Na počiatku bolo nebo a zem, až následne 

bolo stvorené svetlo, aby sa odlišovali noc a deň. Až potom sa objavila súš a voda 

sa zhromaždila a následne zem porodila rôzne trávy a rastliny. Avšak Slnko 

a Mesiac zatiaľ neexistovali, aby tí, čo nepoznajú Boha, nenazývali Slnko 

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

148-149.  
2 ВЕНИАМИН, П.: Священная библейская история, ч. 1-2. Санкт-Петербург 2004, s. 

32.  
3 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I. Кaлининград 2002, s. 62.  
4 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 6.2. TLG 2040.001, 6.2.1-14. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 24.  
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počiatkom a otcom svetla. Aby ho neuctievali ako príčinu zemských rastlín. 

Preto nastal štvrtý deň a Boh povedal: Nech budú svetlá na nebeskej oblohe.“  

Svätý Ambróz Milánsky1 sa zas vyjadril: „Pozri sa na nebeský systém, 

ktorý bol stvorený pred Slnkom. Všimni si, že Zem, predtým než bolo stvorené 

Slnko, bola viditeľná a mala svoju formu. Taktiež si treba všimnúť zemské 

semená, ktoré sa objavili skôr ako slnečné lúče. Plody sú tu skôr ako Slnko 

a tráva je staršia než Mesiac. Nepovažuj za božstvo to, čo bolo stvorené až po 

Božích daroch. Tri dni sa minuli a nikto netrpel kvôli tomu, že nebolo Slnko... 

Pretože deň mal svoje svetlo, ktoré bolo skôr ako Slnko.“  

Svätý Ján Zlatoústy2 hovorí takto: „Je nevďačné, keď si poniektorí 

i napriek tomuto učeniu trúfajú hovoriť, že neveria v Stvoriteľa tohto 

viditeľného sveta. Niektorí tvrdia, že toto všetko vzniklo samo od seba, iní zase 

vravia, že to vzniklo z už pripravenej prahmoty. Pozri, ako ich diabol oklamal, 

ako ľahkovážne podľahli tomuto poblúdeniu! Preto blažený Mojžiš, inšpirovaný 

Svätým Duchom, nás učí, aby sme neblúdili rovnako ako vyššie spomenutí 

ľudia. A preto jasne poukazuje na poriadok a spôsob stvorenia každej veci. Ak by 

Boh nechcel naše spasenie, neusmerňoval by jazyk proroka a vtedy by bolo 

dostačujúce, aby povedal, že Boh stvoril nebo a zem, more, živočíchy 

a nepoukazoval by na poriadok jednotlivých stvoriteľských dní, čo bolo stvorené 

skôr a čo bolo stvorené neskôr.“ 

                                                 
1 АМВРОСИЙ, М.: Шестоднев, 4.1.1. CL 0123, 4.1.111.12. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 24-25.  
2 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 7.10. TLG 2062.112, 53.65.7-22. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 25.  
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Svätý Ján Damasský1 sa vyjadril: „Oheň je jeden zo štyroch živlov. Je 

ľahký, vystupuje hore, zároveň má silu páliť a svietiť. Oheň bol stvorený 

Stvoriteľom v prvý deň, pretože Sväté písmo hovorí: „A riekol Boh: Buď svetlo 

a bolo svetlo.“2 Niektorí sú toho názoru, že oheň je čosi iné ako svetlo... Do 

týchto svetiel vložil Stvoriteľ prvotné svetlo. Urobil to nie preto, že nemal 

žiadne iné svetlo, ale preto, aby toto prvopočiatočné svetlo neostalo bez úžitku. 

Pretože svietidlo nie je samotné svetlo, ale iba zhromaždenie – sústredenie 

svetla.“  

Svätý Cyril Jeruzalemský3 na to tvrdí: „Patrilo by sa, aby sa heretici 

a pohania divili nie iba stvoreniu Slnka a Mesiaca, ale aj usporiadaniu hviezd, 

ako aj ich pohybu. Niektoré z nich poukazujú na leto, iné na zimu, jedny 

poukazujú na čas, keď treba siať, iné poukazujú na to, kedy sa treba vybrať na 

plavbu.“  

Blažený Augustín4 hovorí: „Je potrebné skúmať hviezdy, aby sme 

vedeli, aké bude počasie, lebo je to veľmi potrebné pre roľníkov a námorníkov 

alebo cestovateľov na púšti. Isté poznanie týchto vecí je pre človeka užitočné. 

Avšak existujú aj neužitočné poznania hviezd a ich polôh, podľa ktorých chcú 

ľudia spoznať duchovnú analógiu, a to svoj osud.“ 

                                                 
1 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры, 2.7. TLG 2934.004, 21.3-36. In: Библейские 

комментарии отцов, s. 25.  
2 1 Mjž 1, 3.  
3 ИЕРУСАЛИМСКИЙ, К.: Огласительные слова для просвещаемых, 9.8. TLG 

2110.003, 9.8.1-6. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 26.  
4 ИПОНСКИЙ, А.: Послания, 55. 8. Cl. 0262,55.34/2.8.186.4. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 27.  
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Dionýz Areopagita1 sa vyjadril: „Existuje veľké, najsvetlejšie a večne 

svietiace Slnko, ktoré odzrkadľuje Božiu dobrotu a je odrazom Dobra. Osvecuje 

každého, kto je schopný a ochotný dať sa ním osvietiť. Osvecuje každého, kto sa 

s ním chce zjednotiť a nadbytočné svetlo svojich lúčov posiela po celom kozme. 

Ak sa niekto nechce dať osvietiť, nie je to problém slabosti alebo ohraničenosti 

šíriaceho sa slnečného svetla, ale je to problém tých, ktorí nie sú schopní 

a ochotní prijať ho.“  

Origenes2 hovorí nasledovné: „Podobne, ako sa Slnko a Mesiac 

nazývajú svietidlami nebeskej oblohy, tak pre nás sú týmito svetlami Christos 

a Cirkev. Avšak Boh umiestnil na nebeskú oblohu ešte aj hviezdy. Našimi 

hviezdami sú hviezdy nášho srdca. Mojžiš je jednou z hviezd, ktorá nás osvecuje 

a žiari svojimi skutkami. Taktiež Abrahám, Izák, Jákob, Izaiáš, Jeremiáš, 

Ezechiel, Dávid, Daniel a tí všetci, o ktorých svedčí Sväté písmo, že sú 

hviezdami, pretože sa páčili Bohu. Hviezda od hviezdy sa odlišuje podľa svojej 

slávy.3 Podobne aj svätci; každý v nás čosi zapaľuje, a to podľa toho, v čom 

spočíva jeho veľkosť.“ 

Serafim Rose4 poukazuje na štvrtý deň stvorenia ako na prameň 

veľkej prekážky pre tých, čo by chceli šesť dní stvorenia sveta dostať do 

rámca evolučnej teórie. Preto by apologéti evolučného výkladu Svätého 

písma museli dôjsť k záverom, že Slnko bolo stvorené v prvý deň, 

spoločne s nebom, a až na štvrtý deň sa objavilo tak, že bolo viditeľné, 

                                                 
1 АЕРОПАГИТ, Д.: Об именах Божиих, 4.4. TLG 2798.004, 147.10-148.2. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 27.  
2 ОРИГЕН: Гомилии на Книгу Бытия, 1.7. Cl. 0198 6 (A), 1.7.8.18. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 28.  
3 1 Kor 15, 41.  
4 РОУЗ, С., cit. dielo, s. 124, 129.  
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keď sa pozdvihli oblaky, ktoré prvé tri dni pokrývali Zem. Ďalej otec 

Serafim tvrdí: „Je zrejmé, že Boh stvoril Slnko v patričnej veľkosti a v patričnej 

vzdialenosti od Zeme, aby dalo potrebné svetlo a teplo, nevyhnutné pre život. 

Slnko na konci sveta zanikne,1 podobne ako Mesiac a hviezdy.“  

Evanjelista Ján,2 keď hovorí o nebeskom Jeruzaleme, píše: „A mesto 

nepotrebuje ani Slnko, ani Mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva 

a jeho lampou je Baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi doň prinesú 

svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude... Noci už nebude 

a nebudú potrebovať svetlo lampy, ani svetlo Slnka, lebo im bude žiariť Pán, 

Boh, a budú kraľovať na veky vekov.“  

 

                                                 
1 Mt 24, 29.  
2 Zj 21, 22 – 25; 22, 5.  




