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3 DIELO PIATEHO DŇA (1 Mjž 1, 20 – 23) 

 

kai. ei=pen ò qeo,j evxagage,tw ta. u[data e`rpeta. yucw/n zwsw/n kai. peteina. 

peto,mena evpi. th/j gh/j kata. to. stere,wma tou/ ouvranou/ kai. evge,neto ou[twj 

kai. evpoi,hsen ò qeo.j ta. kh,th ta. mega,la kai. pa/san yuch.n zw,|wn e`rpetw/n a] 

evxh,gagen ta. u[data kata. ge,nh auvtw/n kai. pa/n peteino.n pterwto.n kata. 

ge,noj kai. ei=den ò qeo.j o[ti kala, 

kai. huvlo,ghsen auvta. o` qeo.j le,gwn auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate ta. 

u[data evn tai/j qala,ssaij kai. ta. peteina. plhqune,sqwsan evpi. th/j gh/j 

kai. evge,neto èspe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra pe,mpth 

 

Boh povedal: „Nech vody vydajú plazivé (druhy) živých tvorov a vtá-

ky, lietajúce nad zemou pod nebeskou oporou.“ A stalo sa tak.  

Boh utvoril veľké morské obludy a každého tvora z plazivých 

živočíchov, ktoré vydali vody podľa ich druhov, a každého 

lietavého vtáka podľa (ich) druhu. Boh uvidel, že (sú) dobré. 

Boh ich požehnal, hovoriac: „Narastajte a množte sa a naplňte vody 

v moriach a vtáky nech sa množia na zemi.“ 

A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty. 

 

И# речE бGъ: да и3зведyтъ в0ды гaды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летaющыz по 

земли2, по твeрди небeснэй. И# бhсть тaкw. 

И# сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дyшу жив0тныхъ гадHвъ, ±же 

и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пернaту по р0ду. И# ви1дэ 

бGъ, ћкw дwбрA. 
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И# блгcви2 | бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните в0ды, ±же въ 

морsхъ, и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2. 

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

 

И сказал Бог: Да произведет вода пресмыкающихся, душу 

живую; и птицы полетят над землею, по тверди небесной. 

(И стало так.) 

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и 

всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это 

хорошо. 

И благословил их Бог. Говоря: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте в морях, и птицы да размножаются на земле. 

И был вечер, и было утро: день пятый. 

 

@peA[y> @A[w> hY"x; vp,n< #r,v, ~yIM;h; Wcr>v.yI ~yhil{a/ rm,aYOw:  

                                ~yIm'V'h; [;yqir> ynEP.-l[; #r,a'h'-l[; 

~yIM;h; Wcr>v' rv,a] tf,m,roh' hY"x;h; vp,n<-lK' taew> ~ylidoG>h; ~nIyNIT;h;-ta, ~yhil{a/ ar'b.YIw:  

           bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: WhnEymil. @n"K' @A[-lK' taew> ~h,nEymil. 

 #r,a'B' br,yI @A[h'w> ~yMiY:B; ~yIM;h;-ta, Wal.miW Wbr>W WrP. rmoale ~yhil{a/ ~t'ao %r,b'y>w:  

 @ yviymix] ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w:  

 

Boh povedal: „Nech sa vody zahemžia hemžiacimi živými tvormi 

a nech vtáctvo lieta nad zemou po nebeskej oblohe.“  
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A Boh stvoril veľké morské obludy, všetky hmýriace sa živé tvory, 

ktorými sa hemžia vody, podľa svojho druhu, i všetko okrídlené 

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

Boh ich požehnal, hovoriac: „Ploďte sa a množte a naplňte vody 

v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi.“  

A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty.  

 

Bůh řekl: „Hemžete se, vody, hemžením živé duše a ptactvo ať 

poletuje nad zemí na nebeské klenbě!“ A Bůh stvořil ty velké ještery 

i veškerou plazíci se živou duši, již vody rozmnožily podle jejích 

druhů, a všechno okřídlené ptactvo po jejích druzích, a Bůh viděl, že je 

to dobře. Bůh jim požehnal, řka: „Buďte plodní a množte se a naplňte 

vody v mořích a ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!“ A byl večer a bylo 

jitro, pátý den. 

 

 

Boh pokračuje vo svojej stvoriteľskej aktivite na miestach, ktoré sa 

spomínajú v druhom dni, t. j. na mori a vo vzduchu – tie boli pre človeka 

najmenej prístupné. Hebrejský výraz „nefeš“1 je zameraný na dušu, teda 

nie človeka, ale na oživené telá zvierat. Preto sa zvieratá a rôzne 

živočíchy nazývajú aj „živou dušou“. Stvorenie „živej duše“ je tak 

stvorením čohosi, čo tu ešte nebolo. Mojžiš tu druhýkrát používa 

hebrejské sloveso „bara“, čo znamená „tvoriť z ničoho“.2 

                                                 
1 Niektorí vyslovujú ako „nepeš“.  
2 ВЕНИАМИН, П.: Священная библейская история, ч. 1-2, s. 33.  
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Hebrejské slová „nefeš hajjah“ označujú všetky živé vodné 

živočíchy rôzneho druhu a veľkosti. V 21. verši sa v českom preklade 

stretávame so slovami „velké netvory“. Tieto slová poukazujú na veľké 

veľryby, prípadne na iné obrovské živočíchy, obojživelníky, ktoré 

predtým existovali a neskôr vyhynuli azda pri potope, ako napríklad 

brontosaury a iné. Starohebrejské slovo „tanin“,1 preložené ako „ryba“, 

totiž označuje „vodné príšery a drakov“. Pod nimi môžeme rozumieť 

prvobytné obrovské jaštery.2 Hebrejské slovo „of“ vyjadruje 

neobmedzene všetko živé, čo lieta, t. j. nielen vtáky, ale aj hmyz (muchy 

či vážky), netopiere – všetko, čo má krídla. Je zaujímavé, že pri 

porovnaní vody a vzduchu nachádzame určitú podobnosť vonkajších 

vlastností, ako napríklad prúdenie a vlhkosť. Ďalšiu podobnosť medzi 

rybami a vtákmi vidíme v spôsobe pohybu – vo vode ide „o to isté, ako 

o lietanie“. Dva navonok odlišné svety tak majú čosi spoločné, no 

i odlišné podmienky pre život. Čosi podobné, spoločné a odlišné 

zároveň, nachádzame aj vtedy, ak porovnávame pozemský život so 

životom vo večnosti. Zaujímavý je prirodzený poriadok, ktorý ustanovil 

Boh medzi vodnými živočíchmi, a tento nepísaný zákon každý 

rešpektuje – na rozdiel od rozumných bytostí, ktoré nebudú chcieť 

rešpektovať tieto zákony a budú si vytvárať vlastné zákony a hranice.  

                                                 
1 Niektorí hebrejským výrazom „tanním“ označujú „netvora“, preložiť sa to môže aj 

ako „drak“ (Pozri: Jer 51, 34). Podobne i hebrejský termín „behema“ označuje nielen 

„dobytok“, ale súvisí i s hebrejským pojmom „behémot“ (Jób 40, 15), znamenajúcim 

„mýtickú obludu“ (Pozri: Výklady ke Starému zákonu I., cit. dielo, s. 24).  
2 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 44.  
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Voda je tu prirovnávaná k tehotnej matke, ktorá dáva život dieťaťu, 

t. j. živočíchom rôzneho druhu. Svätý Ján Zlatoústy1 konštatuje, že voda 

– krst je pre kresťana základ nového života podobne, ako to bolo pri 

zrodení živočíchov. S vodou života sa stretávame i v Zjavení svätého 

Jána.2 Živú vodu tiež nachádzame v rozprávkach, kde pôsobí ako liek 

a prinavracia zdravie.  

Vtáci sú, povedané slovami svätého Ambróza Milánskeho, 

„prirodzenou hudbou“, respektíve akýmsi „orchestrom“; stvorení boli, 

okrem iného, aj pre potešenie človeka. Svet bez vtáčieho švitorenia 

a svojráznej reči zvierat by totiž nebol dokonalý. Vtáci a ryby – ako 

ostatné živočíchy – dostali od Boha, okrem vlastného života, aj zvláštne 

požehnanie, a to v slovách: „Ploďte a množte sa“, čo je potrebné pre ďalšie 

obnovovanie potomstva.3 Všetky živočíchy, stvorené Bohom, sa tak 

riadia jeho poriadkom a zároveň svedčia o Božej sláve. Prítomný je tu 

tiež antropomorfný a metaforický výraz, ktorý má označovať fakt, že 

Boh pri tvorení oddeľuje „dobré“ (hebrejsky „tob“ – „dobré, užitočné, 

harmonické“) od temného a chaotického. S týmto slovom sa pritom 

opakovane stretávame v Prvej knihe Mojžišovej, vo veršoch 10, 12, 18, 

21, 25 a 31. Poukazuje sa tu na harmonickosť poriadku, ktorý Stvoriteľ 

vkladá do prírody a sveta. Poznáme však aj iné texty (1 Mjž 1, 2), kde sa 

poukazuje na chaotický počiatok, ktorý je v obrovskom rozpore s Božím 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Беседы о творении мира, Беседа 4, s. 382.  
2 Zj 21, 6; 22, 1 – 7.  
3 LACH, S.: Ksiega Rodzaju. Poznaň 1962, s. 191.  
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úmyslom – ten sa má zavŕšiť v úplnej dokonalosti Božskej harmónie.1 

Boh teda pri stvorení vidí svet „veľmi dobrý“.2 Svedčí to o jeho nazeraní 

na svet – ten je nadčasový, pričom hovorí o forme dokonalosti, ktorá je 

možná i pre človeka. Daný stav, ktorý svätí Otcovia Cirkvi nazývajú 

„teozisom“, je tak zavŕšením a zbožštením stvorenstva.3 Veda až v 19. 

storočí objavila postupnosť, v akej sa na zemi objavovali živé formy 

života. Paleontológia, pomerne mladá veda, totiž dokázala pravdivosť 

biblickej zvesti o postupnom „vývoji“ života na Zemi. Tá poukazuje na 

to, že život „sa zrodil vo vode“.4  

Profesor Jozef Heriban5 však tvrdí čosi iné: „Boh je stvoriteľom 

všetkého tu, na zemi. Vývin rodov, že by sa dokonalejšie druhy zvierat vyvíjali 

z predchádzajúcich jednoduchších, je prírodovedecká teória, o ktorej Biblia 

nehovorí.“  

Svätý Bazil Veľký6 zas hovorí: „Po stvorení nebeských svetiel sa 

napĺňajú vody živočíchmi, aby aj toto miesto bolo skrášlené. Zem bola skrášlená 

rôznymi rastlinami a aj nebo malo svoje „kvety“ – hviezdy a tiež akoby „dve 

oči“ – veľké svetlá. Preto aj vody bolo potrebné skrášliť. Preto vyšiel príkaz, aby 

rieky, jazerá a moria vydali živočíchy rôzneho druhu. Všade, kdekoľvek bola 

voda – v močiaroch, ale aj na tienistých miestach sa objavil rôznorodý život. 

Niet pochýb, že sa vo vodách objavili žaby, mloky a tiež komáre.“  

                                                 
1 Porovnaj Zj 21, 1, kde „more“ predstavuje synonymum „draka“ a „chaosu“.  
2 1 Mjž 1, 31.  
3 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I., cit. dielo, s. 62.  
4 ИВАНОВ, Н., cit. dielo, s. 150.  
5 Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 44.  
6 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 7.1. TLG 2040.001, 7.1.3.-17. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 29.  
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Svätý Ambróz Milánsky1 sa vyjadril: „Bol vydaný príkaz a voda 

okamžite začala rodiť. Rieky, jazerá a moria začali plodiť rôzne druhy plaviacich 

sa živočíchov. Nie je možné ich všetky vymenovať – tie, ktoré na Boží príkaz 

vznikli v jedinom okamihu. V jedinom okamihu bola privedená v bytie hmotná 

forma a princíp života... Aj veľryba, aj žaba vznikli v tom istom čase 

Stvoriteľovou silou.“  

Svätý Bazil Veľký2 tvrdí toto: „Obrovské ryby, ktoré stvoril Boh, kvôli 

svojej veľkosti žijú v Atlantickom oceáne.3 Tieto obrovitánske živočíchy boli 

stvorené preto, aby sme mali strach, aby v nás vzbudzovali údiv... Takýmto 

spôsobom nás chcel Stvoriteľ nabádať k bdelosti a ostražitosti, aby v nádeji na 

Boha nám nespôsobili škodu.“  

Svätý Ambróz Milánsky4 ešte hovorí: „Dávni mudrci verili, že zo 

zubov hydry, ktoré jej vypadli pri Tébach, sa zrodili ozbrojení vojaci. A to hoci 

semeno jednej prirodzenosti sa nemôže zmeniť na inú prirodzenosť. Taktiež zo 

zubov hada sa nemôžu zrodiť ľudia, ani krv. Keď oni verili na takéto bájky, o 

koľko viac máme veriť my, že v prírode sa všetko rodí z rovnakého druhu. 

Vieme, že keď zasadíme mäkké, nezrodí sa tvrdé, alebo naopak. Vieme, že jed sa 

nemôže prerodiť na krv, ale z tela sa rodí telo, z krvi sa rodí krv...“  

                                                 
1 АМВРОСИЙ, М.: Шестоднев, 5.1.2-3. CL 0123, 5-1.2.141.4; 142.1; 143.4. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 29-30.  
2 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 7.6. TLG 2040.001, 7.6.30-50. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 30-31.  
3 V ruskom origináli interpretované ako „v Atlantickom mori“ (pozn. autora).  
4 АМВРОСИЙ, М.: О кончине брата Сатира, 2ю70. CL 0157-2.70.287.1. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 32.  
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Blažený Augustín1 zas tvrdí: „Boh chcel dať požehnanie vzniku nového 

života, preto dal túžbu po potomstve. Všetko stvorené, slabé i smrteľne 

nebezpečné živočíchy, zachovávajú svoj rod cestou rodenia, ktoré bolo dané silou 

tohto požehnania.“  

 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.: О буквальном смысле книги Бытия, 15. Cl. 0268,.15.494. 13. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 33.  




