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4 DIELO ŠIESTEHO DŇA (1 Mjž 1, 24 – 31)  

 

kai. ei=pen o` qeo,j evxagage,tw h` gh/ yuch.n zw/san kata. ge,noj tetra,poda kai. 

e`rpeta. kai. qhri,a th/j gh/j kata. ge,noj kai. evge,neto ou[twj 

kai. evpoi,hsen ò qeo.j ta. qhri,a th/j gh/j kata. ge,noj kai. ta. kth,nh kata. ge,noj 

kai. pa,nta ta. e`rpeta. th/j gh/j kata. ge,noj auvtw/n kai. ei=den o` qeo.j o[ti kala, 

kai. ei=pen o` qeo,j poih,swmen a;nqrwpon katV eivko,na h`mete,ran kai. kaqV 

o`moi,wsin kai. avrce,twsan tw/n ivcqu,wn th/j qala,sshj kai. tw/n peteinw/n tou/ 

ouvranou/ kai. tw/n kthnw/n kai. pa,shj th/j gh/j kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n 

tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j 

kai. evpoi,hsen o` qeo.j to.n a;nqrwpon katV eivko,na qeou/ evpoi,hsen auvto,n a;rsen kai. 

qh/lu evpoi,hsen auvtou,j 

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

th.n gh/n kai. katakurieu,sate auvth/j kai. a;rcete tw/n ivcqu,wn th/j qala,sshj 

kai. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. pa,shj th/j 

gh/j kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j 

kai. ei=pen ò qeo,j ivdou. de,dwka u`mi/n pa/n co,rton spo,rimon spei/ron spe,rma o[ 

evstin evpa,nw pa,shj th/j gh/j kai. pa/n xu,lon o] e;cei evn e`autw/| karpo.n 

spe,rmatoj spori,mou u`mi/n e;stai eivj brw/sin 

kai. pa/si toi/j qhri,oij th/j gh/j kai. pa/si toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. panti. 

e`rpetw/| tw/| e[rponti evpi. th/j gh/j o] e;cei evn e`autw/| yuch.n zwh/j pa,nta 

co,rton clwro.n eivj brw/sin kai. evge,neto ou[twj 

kai. ei=den ò qeo.j ta. pa,nta o[sa evpoi,hsen kai. ivdou. kala. li,an kai. evge,neto 

e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra e[kth 

 

Boh povedal: „Nech zem vydá živé tvory podľa (ich) druhu, štvornohé 

a plazivé (tvory) a šelmy (suchej) zeme podľa (ich) druhu.“ A stalo sa 

tak.  

Boh utvoril šelmy (suchej) zeme podľa (ich) druhu a dobytok podľa (jeho) 

druhu a všetky plazivé (tvory) (suchej) zeme podľa ich druhu. Boh 
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uvidel, že (sú) dobré.  

Boh povedal: „Utvorme človeka na náš obraz a na (našu) podobu, nech 

vládnu morským rybám a nebeským vtákom a dobytku a celej zemi 

a všetkým plazom, plaziacim sa po zemi.“ 

Boh utvoril človeka, na Boží obraz ho utvoril, (ako) muža a ženu ich utvoril.  

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

sa jej pánmi a vládnite morským rybám a nebeským vtákom 

a všetkému dobytku a celej zemi a všetkým plazom, plaziacim sa po 

zemi.“ 

Boh povedal: „Hľa, dal som vám každú siatinovú bylinu, prinášajúcu 

semeno, ktorá je na celej zemi, a každý strom, ktorý má v sebe plod 

siatinového semena – bude vám potravou – a všetkým šelmám (suchej) 

zeme a všetkým nebeským vtákom a každému plazovi, plaziacemu sa 

po zemi, ktorý má v sebe živú dušu, (dal som) každú zelenú bylinu za 

potravu.“ A stalo sa tak. 

Boh uvidel všetky veci, čo utvoril, a hľa, (boli) veľmi dobré. A nastal večer 

a nastalo ráno, deň šiesty. 

 

И# речE бGъ: да и3зведeтъ землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 

ѕвBри земли2 по р0ду. И# бhсть тaкw. 

И# сотвори2 бGъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ, и3 вс‰ гaды земли2 

по р0ду и4хъ. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. 

И# речE бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, и3 да 

њбладaетъ рhбами морски1ми, и3 пти1цами небeсными, (и3 ѕвэрьми2) и3 

скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми г†ды пресмыкaющимисz по земли2. 

И# сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ. 
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 И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 

госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 

пти1цами небeсными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами 

пресмыкaющимисz по земли2. 

И# речE бGъ: сE, дaхъ вaмъ всsкую травY сёменную сёющую сёмz, є4же є4сть 

верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ себЁ пл0дъ сёмене 

сёменнагw, вaмъ бyдетъ въ снёдь: 

и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всsкому гaду 

пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать въ себЁ дyшу животA, и3 всsку 

травY зелeну въ снёдь. И# бhсть тaкw. 

И# ви1дэ бGъ вс‰, є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть 

ќтро, дeнь шестhй. 

 

И сказал Бог: Да произведет земля душу живую по роду ее, 

скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и 

всех гадов земных по роду их. 

И увидел Бог, что это хорошо. 

И сказал Бог: Сотворим человека по образу Нашему (и) по 

подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, (и над зверями,) и 

над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. 
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И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: Плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею и 

владычествуйте над рыбами морскими, (и над зверями,) и 

над птицами небесными, (и над скотом и над всею землею), 

и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.  

И сказал Бог: Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 

есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 

древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу. 

А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 

(гаду) пресмыкающимися по земле, в котором душа живая, 

дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.  

И был вечер, и было утро: день шестый. 

 

#r,a,-Aty>x;w> fm,r,w" hm'heB. Hn"ymil. hY"x; vp,n< #r,a'h' aceAT ~yhil{a/ rm,aYOw:  

                                               !ke-yhiy>w: Hn"ymil. 

fm,r,-lK' taew> Hn"ymil. hm'heB.h;-ta,w> Hn"ymil. #r,a'h' tY:x;-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w:  

                           bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: WhnEymil. hm'd'a]h' 

@A[b.W ~Y"h; tg:d>bi WDr>yIw> WnteWmd>Ki Wnmel.c;B. ~d'a' hf,[]n: ~yhil{a/ rm,aYOw:  

        #r,a'h'-l[; fmeroh' fm,r,h'-lk'b.W #r,a'h'-lk'b.W hm'heB.b;W ~yIm;V'h; 

~t'ao ar'B' hb'qen>W rk'z" Atao ar'B' ~yhil{a/ ~l,c,B. Aml.c;B. ~d'a'h'-ta, ~yhil{a/ ar'b.YIw:  

h'vub.kiw> #r,a'h'-ta, Wal.miW Wbr>W WrP. ~yhil{a/ ~h,l' rm,aYOw: ~yhil{a/ ~t'ao %r,b'y>w:  

       #r,a'h'-l[; tf,m,roh' hY"x;-lk'b.W ~yIm;V'h; @A[b.W ~Y"h; tg:d>Bi Wdr>W 
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#r,a'h'-lk' ynEP.-l[; rv,a] [r;z< [;rezO bf,[e-lK'-ta, ~k,l' yTit;n" hNEhi ~yhil{a/ rm,aYOw:  

         hl'k.a'l. hy<h.yI ~k,l' [r;z" [;rezO #[e-yrIp. AB-rv,a] #[eh'-lK'-ta,w> 

vp,n< AB-rv,a] #r,a'h'-l[; fmeAr lkol.W ~yIm;V'h; @A[-lk'l.W #r,a'h' tY:x;-lk'l.W  

                          !ke-yhiy>w: hl'k.a'l. bf,[e qr,y<-lK'-ta, hY"x; 

@ yViVih; ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: daom. bAj-hNEhiw> hf'[' rv,a]-lK'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w:  

 

Boh povedal: „Nech zem vydá živé tvory podľa ich druhu: dobytok, 

plazy i divú zver zeme podľa svojho druhu!“ A tak sa stalo. 

Boh urobil divú zver zeme podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho 

druhu i všetky zemské plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že 

je (to) dobré. 

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby. 

Nech vládnu rybám mora, vtáctvu neba a dobytku celej zemi 

a všetkým plazom, plaziacim sa po zemi.“  

A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, (ako) 

muža a ženu ich stvoril.  

Boh ich požehnal a Boh im povedal: „Ploďte sa a množte a naplňte 

zem a podmaňte si ju. Vládnite rybám mora, vtáctvu nebies 

i všetkej zveri, plaziacej sa po zemi.“ 

Boh povedal: „Hľa, dal som vám všetky rastliny, dávajúce semeno, 

ktoré sú na povrchu celej zeme, i všetky stromy, na ktorých sú 

plody stromov, dávajúce semeno, nech sú vám potravou, a všetkej 

divej zveri zeme, všetkému vtáctvu nebies i všetkému, čo sa plazí 

po zemi a má v sebe živú dušu, (som dal) všetky zelené rastliny za 

potravu.“ A tak sa stalo.  



- 44 - 

 

Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo (to) veľmi dobré. A nastal večer 

a nastalo ráno, deň šiesty.  

 

Bůh řekl: „Vyveď, země, živou duši všeho druhu, dobytek a plazy 

a zemskou zvěř každého druhu!“, a tak se stalo. Bůh učinil zemskou 

zvěř jejího druhu, dobytek jeho druhu a pozemské plazy po jejich 

druzích a Bůh viděl, že je to dobře. Bůh řekl: „Učiňme člověka s naší 

pečetí jako naši podobu a podmaní mořské ryby, nebeské okřídlence 

a dobytek a celou zemi a všechny plazy, lezouci po zemi!“ A stvořil 

Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže 

a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, 

naplňte zemi a opanujte ji, podmaňte mořské ryby a nebeské ptactvo 

a všechnu zvěř, lezoucí po zemi!“ A Bůh řekl: „Hle, dal jsem vám za 

potravu všechno sémě semenící osení, ktoré je na zemi, a každý strom, 

dělající plody semenící sémě. A vší zemské zvěři a všemu nebeskému 

ptactvu a všem plazům na zemi, v nichž je živá duše, jsem dal za 

pokrm veškeré zelené osení“, a tak se stalo. A Bůh viděl, že vše, co 

učinil, je velmi dobré, a byl večer a bylo jitro, den ten šestý.  

 

 

V Mojžišovej správe o stvorení sveta pozemských zvierat je 

zdôraznená základná myšlienka, že ide o bytosti materiálne, ktoré boli 

stvorené Bohom. Ide o reakciu na rôzne mýty pohanských národov, kde 

sa stretávame s rôznymi božstvami, ktoré mali podobu zvierat, vtákov 
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a rýb. Sväté písmo preto zavrhuje modlársku úctu k zvieratám.1 

V hebrejčine sa pritom stretávame so slovami „behemah“ – dobytok, 

„remes“ – plazy a „hejetô eres“ – poľná zver.  

Pod slovom „dobytok“ treba chápať všetky druhy domácich zvierat 

rozličnej veľkosti, ktoré človek ovládol a ktoré sa udomácnili v blízkosti 

ľudských príbytkov. Pod slovom „plazy“ zas treba chápať všetky 

zvieratá, plaziace sa po zemi – hady, jašterice, červy, teda všetko, čo bolo 

malé rastom. Slovné spojenie „poľná zver“ označuje všetky zvieratá, ktoré 

sa stali divokými, t. j. žijúcimi v lesoch, na poliach, púšťach, v stepiach 

a džungliach. Daným aktom je tak všetko pripravené pre zjavenie sa 

človeka, ktorý sa má stať pánom tohto všetkého. Ako hovorí o. Serafim 

Rouz,2 „toto všetko nebolo stvorené iba pre praktické potreby človeka, ale 

predznamenáva to veľkoleposť tvorenia“.  

Svätý Bazil Veľký3 tvrdí: „Oslávme najlepšieho Umelca, ktorý múdro 

stvoril svet. A vďaka viditeľnej kráse skúsme pochopiť veľkoleposť a Toho, ktorý 

stvoril túto nádheru. Z veľkoleposti týchto zmyselných a ohraničených diel si 

môžeme urobiť záver o tom, kto je Nekonečný a prevyšuje každú veľkoleposť 

a kvôli svojej veľkej sile ho ani nedokážeme poriadne pochopiť a porozumieť mu. 

A hoci v podstate nepoznáme prírodu stvorenstva, je potrebné vzdať chválu 

Stvoriteľovi, ktorému patrí sláva, česť a moc na veky vekov.“  

                                                 
1 5 Mjž 4, 15 – 19.  
2 РОУЗ, С., cit. dielo, s. 141.  
3 ВАСИЛИЙ, В.: Гомилии на Шестоднев, 1.1. TLG 2040.001, 1.11.45-57. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 34.  
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Svätý Ján Zlatoústy1 sa zas vyjadril: „Boh stvoril všetko nie iba preto, 

aby sme to používali, ale aj preto, že keď vidíme toto veľké bohatstvo Jeho 

stvorenia, aby sme premýšľali nad všemohúcnosťou Stvoriteľa, ako všetko 

múdro a dobre stvoril preto, že si váži a cení človeka, ktorý má byť ešte len 

stvorený.“ 

Svätý Cyril Jeruzalemský2 hovorí: „Boh prikázal, aby zem vydala živú 

dušu rôzneho rodu – dobytok, plazy a rôzne pozemské zvieratá. Na jediný príkaz 

sa tak na zemi objavujú zvieratá rôzneho druhu – krotká ovca, ale i predátor lev. 

Rôzne vlastnosti zvierat nachádzame aj medzi ľuďmi – napríklad líška je 

symbolom ľudskej falošnosti a had predstavuje takého človeka, ktorý vypúšťa jed 

na priateľov, erdžiaci kôň sa zas prirovnáva k vášnivým mládencom. Kto mladé 

roky svojho života prežíva v prázdnosti, toho poučuj a poukazuj na pracovitosť 

zvierat a ukáž mi slová Svätého písma:3 „Poď k mravcovi, lenivec, a pozri sa, 

ako pracuje, a pouč sa od neho. Vidíš, ako pri dobrom počasí zhromažďuje 

potravu, a pouč sa od neho a zbieraj úrodu dobrých skutkov pre budúci život.“  

Všetky zvieratá boli pritom stvorené v pároch – rozličného 

pohlavia, čo je zrejmé z toho, keď si Adam uvedomoval svoju 

osamelosť.4 Požehnanie na rozmnožovanie dostali tieto zvieratá spolu 

s požehnaním človeka,5 čo je zas vyjadrené slovami „požehnal ich“.  

 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 7.13. TLG 2062.112,53.66.49-55. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 34-35.  
2 ИЕРУСАЛИМСКИЙ, К.: Огласительные слова для просвещаемых, 9.13. TLG 

2110.003, 9.13.4-18. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 35.  
3 Prisl 6, 6.  
4 1 Mjž 2, 20.  
5 1 Mjž 1, 28.  
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4.1 UČIŇME ČLOVEKA  

 

Slová „učiňme človeka“1 sú v hebrejskom texte vyjadrené ako „naase 

Adam“.2 To, že ide o zvláštny, stvoriteľský Boží akt, odlišný od 

predchádzajúceho tvorenia, je zrejmé i zo samotného slova „jaas“, čo 

znamená „tvoriť, robiť“ a ktoré sa používa pri tvorení zvierat na začiatku 

šiesteho dňa.  

Svätý Ján Zlatoústy poukazuje na to, že doslovný preklad slov 

„učiňme človeka“ z hebrejčiny by znel „stvorme oheň“. Človek teda 

predstavuje vyvrcholenie tvorivej činnosti Svätej Trojice, preto tu 

dochádza k akejsi „porade“ medzi Otcom, Logosom3 a Svätým Duchom. 

Treba si všimnúť i predchádzajúci spôsob tvorenia: O nebi a zemi je len 

akoby konštatované, že boli stvorené. Všetko ostatné bolo stvorené tak, 

že „Boh riekol a stalo sa“. No teraz je tu zvýraznené „rozvážne radenie sa“ – 

komunikácia troch Božských Osôb kvôli tomu, že na svete sa má objaviť 

niekto, kto je pre Boha cennejší než všetko ostatné stvorenie.4  

                                                 
1 1 Mjž 1, 26.  
2 „Adam“ – meno prvého človeka – znamená „stvorený z červenej hliny“ (1 Mjž 2, 7), 

ktorú už dávno nazývali panenskou a pravdivou. FLAVIUS, J.: Židovské 

starožitnosti. K 1, kap. 1. In: ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 48.  
3 Ide o termín, označujúci druhú osobu Svätej Trojice, ktorý používajú svätí Otcovia 

pred jeho vtelením. Metropolita Filaret hovorí, že nemohlo ísť o radu medzi Bohom 

a anjelmi, ako sa to snažili vysvetliť rabíni (ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 47).  
4 The Ortodox Word, N 168, California (USA) 1993. The ortodox patristic understanding of 

Genesis by Fr. Seraphim Rose, Chapter Four, The Creation of Man, s. 47.  
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Ako hovorí svätý Gregor Nisský:1 „Pri stvorení svetla bol jednoduchý 

príkaz a bolo svetlo. Podobne bolo stvorené aj nebo, a to bez rady... Avšak, keď je 

stvorený človek, tu sa už Boh radí. Vidíš, človek, aká česť je ti preukázaná? 

Objavil si sa nie na príkaz, ale po tom, čo si Boh bol všetko dobre premyslel, aby 

ťa priviedol v bytie, pretože si stvorenie, ktorému dáva česť.“  

Svätý Ján Zlatoústy2 zas tvrdí: „Predovšetkým si treba všimnúť, že pri 

stvorení neba, ani pri stvorení svetla sa Boh neradí. Až potom sa radia, 

rozmýšľajú rovnocenné Osoby. Prečo sa netvorí tak, ako doteraz? Ale tvorenie 

sa pozastavilo kvôli komusi, komu je preukázaná veľká úcta a česť. Bol to človek, 

veľká a obdivuhodná bytosť, ktorá je pre Boha vzácnejšia než všetko doteraz 

stvorené. Práve preto sa Boh radí a premýšľa – nie preto, že to Boh potrebuje, ale 

preto, aby sme si všimli, akú česť nám prejavuje.“  

Svätý Gregor Nisský3 ešte dodáva: „Ak Písmo hovorí, že človek bol 

stvorený ako posledný, neznamená to nič iné, než to, že Zákonodarca 

„filozofuje“4 o našej duši a usiluje sa nevyhnutne dodržať istý poriadok a berie 

do úvahy, že to chce zavŕšiť čímsi dokonalým... Preto príroda prirodzeným 

spôsobom akoby postupne zavŕšuje postupnosť od nižšieho k vyššiemu.“  

Výsledkom je človek – nádherné stvorenie, ktoré bude neskôr 

komunikovať podobne a rovnako sa bude radiť so svojím Stvoriteľom. 

Preto stvorenie anjelov i celého sveta prebehlo „mĺčky“, no teraz, kvôli 

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О творении человека, 1.5-6. TLG 2017.034,5.12-6.2,6-10. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 37.  
2 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 2.1. TLG 2062.113,54.587.48-57;588.3-6. 

In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 38.  
3 НИССКИЙ, Г.: Об устроении человека, 8. TLG 2017.079, 148.17-21,25-27; 

Творения, 1:101. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 38.  
4 Φιλοσοφει τα περ̀ι ψυχης ημιν ο νομοθέτης (pozn. autora).  
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tomu najdôležitejšiemu – t. j. stvoreniu človeka, dochádza k radeniu, 

pričom „Syn a Svätý Duch“ tu pôsobia ako „dve ruky Boha Otca“. Samotné 

slová „podľa našej podoby“ tiež svedčia o tom, že nejde o Boha 

v jednotnom čísle – inak by to bolo vyjadrené slovami „podľa mojej 

podoby“. Z uvedeného dôvodu by sme preto dôležitosť toho, ktorý je pre 

Boha najcennejší – Človeka – mohli zvýrazniť veľkým začiatočným 

písmenom.  

Hebrejské slovo „adam“1 znamená „Človek“, ale i „človečenstvo“, 

pričom sa používa v jednotnom i množnom čísle. Slovo „adam“ bez člena 

                                                 
1 Aby sme dokázali o Adamovi rozprávať ucelene, musíme poukázať aj na správu 

o stvorení človeka v druhej kapitole: „Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu 

zeme a vdýchol mu do nozdier dych života, tak sa človek stal živou bytosťou.“ (1 Mjž 2, 7). 

Niektorí exegéti považujú druhú správu o stvorení človeka za variant prvej správy. 

Obráťme teda pozornosť na týchto „dvoch Adamov“, ktorí boli stvorení odlišne. Pri 

„prvom“ opise sa používa sloveso „bara“, ktoré znamená „tvoriť po prvýkrát, 

stvoriť čosi, čo ešte nikdy nebolo“. Pri „druhom“ opise sa zas používa hebrejské 

sloveso „asa“, teda „oddeliť, dať formu tomu, čo už existuje“. Pri „prvom“ človekovi 

je síce spomínané, že bol stvorený na obraz a podobu Boha, no z čoho bol stvorený – 

o tom sa vôbec nepíše. O „druhom“ človekovi sa zas hovorí, že bol stvorený „z 

prachu zeme“. „Prvý“ človek je pritom stvorený „ako muž a žena“, v hebrejskom 

origináli „zachar u nkeva“.  

„A stvoril Boh človeka podľa svojho obrazu, podľa Božieho obrazu ho stvoril, ako muža a ženu 

ich stvoril.“ (1 Mjž 1, 27). Mnohí exegéti na základe tohto vyjadrenia poukazujú na 

obojpohlavnú prírodu prvého človeka. Ak máme takýto výklad pochopiť duchovne, 

ako sme o tom už hovorili, pridajme k jednote v človeku „mužský“ počiatok (ducha, 

rozum) a „ženský“ počiatok (dušu, pocity). Muž a žena, resp. mužský a ženský 

počiatok – všetko bolo stvorené naraz. Pri „druhom“ človekovi sa ale hovorí, že 

žena bola stvorená neskôr z jeho „rebra“. Starohebrejské slovo „cela“ pritom 

neoznačuje iba „rebro“, ale tiež „stranu, bok“. Žena je naozaj viac emocionálna, viac 

prejavuje city, teda sa prejavuje viac duševne.  

O „prvom“ Adamovi (mužovi a žene) je tiež povedané: „Nech panujú nad celou 

zemou.“ „Druhý“ Adam je umiestnený do rajskej záhrady, aby ju obrábal a chránil. 

Starohebrejský výraz „Eden“ pritom označuje „pôžitok, rozkoš, radosť“. „Druhý“ 

Adam nevládne nad celou zemou – má na starosti iba sad, ktorý musí obrábať. 

„Prvý“ Adam dostáva možnosť jesť všetko – poľné byliny i plody zo všetkých 
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vyjadruje práve „človečenstvo“ vo všeobecnosti; v takom prípade sa môže 

použiť pri poukázaní na muža alebo ženu. Samotné slovo sa však 

používa v rozličných tvaroch a má rôzne významy – napríklad „adam“ – 

„z červenej hliny stvorený“, „adamah“ – „stvorený zo zeme“, „Adama“ – 

„úrodná zem“. V sumerštine „adamu“ znamená „môj otec“, „admu“ – 

„dieťa“. Preto je slovo „človek“ v danom prípade potrebné chápať nielen 

                                                                                                                                                         

stromov. „Druhý“ Adam zas dostáva príkaz: „Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, 

ale zo stromu poznania dobra a zla jesť nesmieš, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne 

zomrieš.“ (1 Mjž 2, 16 – 17). Poukazuje sa tu na jasný zákaz jesť z istého stromu, čo 

ale v prvom prípade nenachádzame. Napokon, ako sme už povedali, „prvý“ Adam 

bol stvorený na konci šiesteho dňa tvorenia, „druhý“ Adam až po skončení šiesteho 

dňa. Tým sa vysvetľuje i veľká odlišnosť medzi „prvým“ a „druhým“ Adamom.  

„Prvý“ Adam, podľa všetkého, symbolizuje ducha človeka. Označuje „človeka 

duchovného poznania a sily“, nezmerateľných aspektov, ktorý panuje nad celou 

zemou a prejavuje svoj osobitný obraz i podobu Božiu.  

Hagada – starobylá hebrejská zbierka legiend, tradícií a výkladov – si tiež podrobne 

všíma stvorenie Adama. Jeden z hagadických komentárov pritom hovorí: „Adam bol 

stvorený „z jedného konca neba do druhého konca neba“, taký bol veľký.“ (porovnaj 5 Mjž 

4, 32). Nie je to však potrebné chápať doslovne – skôr tu ide o veľkosť ľudského 

ducha, ktorý objíma celý svet.  

„Prvý“ Adam je pred obrazom všetkých vecí, preto bol následne mystikmi 

pomenovaný ako „Adam Kadmon“, čiže „prvý Adam“. Predstavuje vtelenie dobrých 

Božích vlastností – múdrosti, poznania, krásy či sily. Práve duch človeka je stvorený 

podľa obrazu a podoby Božej.  

„Druhý“ Adam dostal pomenovanie „Adam Afar“, čo znamená „Adam z prachu, 

Adam zo zeme“. Na rozdiel od toho „prvého“ má v sebe dva počiatky: „dych života“ 

(hebrejsky „nimšam chajim“) a „pozemský prach“ (hmotnosť, materiálnosť). Slovo 

„nešama“, čiže „dych“, pritom vychádza z koreňa „našám“, teda „viať, duť, 

obdarovať dýchaním“. „Nemaša“ tak znamená „vejúci, vytvárajúci svojou silou dych 

života“. Slovné spojenie „živá duša“, v starohebrejčine „néfeš chajmá“, zas doslovne 

znamená „vdych života“: výraz „život“ – „nišmat chajim“ – má pritom formu dvojitej 

číslovky a preložiť ho môžeme ako „dych (dvoch) životov“, čím sa tu skryto 

poukazuje na večný život, ktorým je obdarená „nešama“ – „vyššia duša“, resp. 

„rozumný duch človeka“ (človek má teda žiť nielen pozemský život, ale aj ten 

budúci – duchovný); pri slove „nefeš“ má výraz „život“ jednotné číslo, pretože 

životná duša človeka, ktorá je súčasťou „nefeš“, síce oživuje telo, no po jeho smrti 

neprechádza do duchovného sveta. (Pozri: ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 50-

51).  
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ako jeden človek, ale ako človečenstvo vo všeobecnosti. S menom „adam“ 

sa potom stretávame až neskôr, po páde.1  

Ako hovorí svätý Ján Zlatoústy,2 „vzhľadom k tomu, že samotné meno 

Adam pozostáva zo štyroch písmen a poznáme aj štyri svetové strany, toto meno 

zároveň označuje i „celý svet“, pretože človek sa rodením rozšíril po celom 

svete“.  

Slová „na svoj obraz ho stvoril, podľa našej podoby“3 zas hovoria 

o tom, že človek dostal od svojho Stvoriteľa čosi viac než ostatné tvory, 

preto ho tiež tvorí na koniec. Boh teda tvorí bytosť, ktorá má v sebe čosi 

zo svojho Stvoriteľa, ale zároveň aj čosi také, čo Boh nemá – t. j. telo, 

formu, čosi, čo je potrebné a vlastné iba stvorenej prírode. To, že medzi 

človekom a zvieratami nachádzame veľa podobných vecí – napríklad 

stravovanie, spánok či stavbu tela – nie je až také dôležité ako to, že 

človek sa môže plnohodnotne účastniť na Božom živote; to všetko je 

v človeku skryté práve v tajomstve „obrazu a podoby“. Svätý Gregor 

Teológ preto veľmi poeticky hovorí o stvorení človeka ako o určitej 

zmesi vyššieho a nižšieho sveta, ktorý už Boh stvoril. Boh dal bytie svetu 

myslenia, čiže sa tu chápe svet intelektuálneho bytia – svet anjelov, a až 

keď je prvé stvorenie v poriadku, tvorí druhý svet – svet materiálny 

a viditeľný. Až potom sa Stvoriteľ rozhodol zjednotiť tieto dva svety 

v človeku tak, aby sa vytvorilo čosi harmonické. Telo stvoril z hmoty, zo 

zeme, a do neho potom vdýchol dych, ktorý pochádza od neho a ktorý 

                                                 
1 1 Mjž 3, 17.  
2 Beseda 5, s. 414.  
3 1 Mjž 1, 27.  
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nazval „inteligentnou dušou a obrazom Božím“. Človeka zároveň umiestnil 

na zem ako nového anjela a modlitebníka, ktorý je plne zviazaný 

s viditeľným svetom. V súčasnosti je pritom veľmi známa ikona svätého 

Jána Krstiteľa, ktorý je zobrazený s anjelskými krídlami; vyjadruje jeho 

asketický život a snaží sa zvýrazniť jeho takmer netelesný, anjelský život, 

spočívajúci v pôste a oslavovaní Boha. Človek sa teda objavil na svete 

ako kráľ – panovník, ktorý mal vládnuť nad celým svetom, no zároveň 

byť i „poddaným“ Kráľa nebeského a nesmrteľného. Človek je tak 

kópiou svojho Originálu – Boha, Živou ikonou – obrazom Stvoriteľa, 

ktorý správne myslí, tvorí iba dobro, má svedomie, slobodnú vôľu 

a dobré vlastnosti. Slová „образ есм неизреченныя Твоея славы“1 pritom 

jasne svedčia o veľkom dare, ktorý dostal človek od Boha.  

Metropolita Filaret2 zároveň poukazuje na to, že pojem „obraz“ 

znamená niečo viac ako „stopa“. Všetko stvorenstvo pritom poukazuje na 

Božie stopy – tým akoby sme spoznali „Boží chrbát“.3  

Mojžiš tiež nevysvetľuje, v čom spočíva Boží obraz, iba porovnáva 

obraz s Prvoobrazom.  

 

                                                 
1 Parastas. Chlib duši. Prešov 1985, s. 235.  
2 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 48.  
3 Metropolita Filaret sa vyjadril ako biblista, čím poukázal na to, že Boha môžeme 

čiastočne spoznať. Výraz „Boží chrbát“ „nachádzame“ na hore Sinaj, keď Mojžiš 

chcel uvidieť Boha – Božiu slávu a on mu to dovolil: „Hospodin mu riekol: „Hľa, tu pri 

mne je miesto, postav sa na skalu! Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej 

trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš 

mi chrbát, ale moju tvár vidieť nebude.“ (2 Mjž 33, 21 – 23).  
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4.2 BOŽÍ OBRAZ  

 

Svätí otcovia vidia Boží obraz v duši človeka, ktorá je nesmrteľná, 

nehmotná, slobodná, ale i v dominancii človeka nad nižším stvorením. 

Rovnako tak v pamäti, rozume, vo vôli, v láske a vo svedomí. Poniektorí 

učitelia Cirkvi poukazujú na krásu Božieho obrazu v ľudskom duchu 

a tiež v samotnom tele – v jeho dokonalosti a kráse, skrz ktoré sa duša 

prejavuje ako dokonalý organizmus, podobne ako sa neviditeľný Boh 

prejavuje prostredníctvom prírody, keď v nej pôsobí, oživuje ju, vládne 

jej a ochraňuje ju. Táto myšlienka je preto vyjadrená i v slovách 

pohrebnej piesne „вижду во гробих лежащую по образу Божию 

созданную нашу красоту“.1 Grécky výraz „σομα“ – „soma“, ktorý často 

používa aj súčasná lekárska veda, znamená „žijúce telo, oživované dušou“. 

Grécky jazyk má však ešte ďalšie termíny na označenie tela: „σαρξ“ – 

„sarx“, čo znamená „telo, túžiace po pôžitkoch a nezaujímajúce sa o duchovné 

potreby duše“ a „πτομα“ – „ptoma“, teda „mŕtve telo, trup“. V danej 

súvislosti je potrebné ešte poukázať na centrum duchovného života 

človeka, ktoré sa nachádza v srdci. Srdce tak predstavuje centrum, ktoré 

mení a preniká celého človeka, no samotné je ukryté v najhlbšej 

tajomnosti.  

A práve tým, že človek bol obdarovaný dušou, sa nikdy neuspokojí 

iba s telesnými pôžitkami – neustále bude túžiť hlavne po vyšších, 

duchovných hodnotách.  

                                                 
1 Pohreb. Chlib duši, s. 242.  
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Ako hovorí svätý Kliment Alexandrijský:1 „Obraz Boží je Jeho Slovo 

(a Slovo Božie – pravý Syn Rozumu, Predobraz Sveta – Svetla?); obrazom Slova 

je skutočný, pravý človek, t. j. um v človeku, ktorý sa nazýva preto, že je 

stvorený podľa obrazu a podoby Božej.“  

Blažený Augustín2 ešte dodáva: „Prečo Boh vraví „na náš obraz“, hoci 

Syn je obrazom jediného Otca? Ako sme rozprávali, nemáme rovnakú podobu, 

pretože človek je stvorený podľa obrazu Božieho, preto je človek obrazom 

Trojice.“ A pokračuje:3 „Boh povedal, že stvorím človeka podľa nášho obrazu 

a našej podoby. Trochu ďalej je napísané: A stvoril Boh človeka na svoj obraz. 

Keď hovorí „nášmu“, množné číslo tu nie je použité preto, že hovorí o človeku, 

ktorý bol stvorený podľa obrazu jednej Osoby, Otca alebo Syna alebo Svätého 

Ducha, ale pretože bol stvorený podľa obrazu Trojice – preto bolo povedané 

„podľa nášho obrazu“. Na druhej strane nemáme uvažovať, že v Trojici sú traja 

Bohovia, pretože Trojica je jediný Boh.“  

Irenej Lyonský4 sa vyjadril: „Hoci predtým bolo povedané, že človek bol 

stvorený na Boží obraz, nebolo to zjavné v samotnom skutku, pretože ešte nebolo 

viditeľné Slovo, podľa obrazu ktorého bol stvorený človek. Preto veľmi ľahko 

stratil svoju podobu. Keď sa Božie Slovo stalo telom, potvrdilo to i ono, lebo 

skutočne a pravdivo ukázalo obraz, samo sa urobilo tým, čo bolo jeho obrazom 

                                                 
1 АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, К.: Протрептик, 10.98. TLG 0555.001,10.98.4.1-6. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 38.  
2 ИПОНСКИЙ, А.: О Троице, 7.6. Cl. 0329, 7.6.159 (CCSL 50:267). In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 39.  
3 ИПОНСКИЙ, А.: О Троице, 12.6. Cl. 0329, 12.6.6 (CCSL 50:360). In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 40.  
4 ЛИОНСКИЙ, И.: Против ересей, 5.15. TLG 1447.008,15.1-9. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 41.  
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a nečistú podobu obnovilo – očistilo a človeka tak urobilo cez viditeľné Slovo 

spolupodobným neviditeľnému Otcovi.“ 

Blažený Pafnutij zas vysvetľoval, že predstavitelia Cirkvi chápu 

Boží obraz nie doslovne, ale v duchovnom zmysle.  

Ján Kasián1 tvrdí toto: „Mnohými svedectvami zo Svätého písma 

dokazujú, že nezmerateľná, neobjímateľná veľkosť nemôže byť vyjadrená 

v ľudskom zobrazení spolu s podobou, pretože Boh má netelesnú a prostú 

prirodzenosť, ktorú nie je možné uzrieť očami, ani v plnosti pochopiť ľudským 

umom.“  

Sachdon Martirij2 sa vyjadril: „Cnosti, ktoré získava človek, držia pod 

kontrolou naše zmysly. On zanecháva „predchádzajúci spôsob života starého 

človeka – obcovania, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach“3 a oblieka sa 

„do nového, ktorý sa obnovuje v poznaní a pochopení obrazu jeho Stvoriteľa“,4 

ktorý je celý vyrezaný, vysekaný do podoby a obrazu svojho Boha. Ako živá 

obeta, ktorá je príjemná Bohu, využíva celé svoje telo, aby mu rozumne slúžil. 

On sa zasväcuje a predkladá Bohu svoje sľuby a prináša na službu všetky 

orgány svojho tela a predkladá všetky svoje prinesené obety ako pôsobenie Božej 

blahodate. Rozumné plody, prinášajúce ústami všetkých, ktorí vyznávajú Božie 

meno, neustále oslavujú Boha, ktorému sa teraz podriaďujú.“  

                                                 
1 КАССИАН, И.: Собеседования, 10.3. Cl. 0512, 10.3.288.12. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 41-42.  
2 МАРТИРИЙ, С.: Книга совершенств, 3.145. CSCO 200:69. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 43.  
3 Ef 4, 22.  
4 Kol 3, 10.  
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Svätý Gregor Nisský1 hovorí: „Stvorme človeka podľa nášho obrazu 

a podoby. Prvé je dané pri stvorení a druhé sa získava vlastnou vôľou. Rodíme 

sa podľa Božieho obrazu a vďaka vôli môžeme získať Božiu podobu. Ak by ťa 

stvoril podľa jeho podoby, akú by si mal zásluhu? Za čo by si mal byť 

odmenený? Ak by ti Stvoriteľ všetko daroval, akoby sa ti zjavilo Nebeské 

kráľovstvo? Teraz máš niečo, čo ti bolo dané, a druhé nie je ukončené, aby si ty 

mohol všetko zavŕšiť a stať sa dôstojným Božej odmeny.“  

V prvotných dobách kresťanstva tiež zo strany otrokárov 

dochádzalo k vypaľovaniu poznávacieho znaku na tvári otroka, proti 

čomu zásadne vystúpila Cirkev, ktorá argumentovala ničením, 

deformovaním Božieho obrazu. Tvár a oči totiž hovoria o vnútornom 

stave človeka. V pravoslávnej tradícii pritom existuje veľa prípadov, 

ktoré potvrdzujú túto myšlienku; duchovne skúsený starec často dokáže 

z tváre vyčítať, aký hriech človek má a aký duchovný liek potrebuje na 

svoju ubolenú dušu. V mnohých prípadoch – napríklad pri stretnutí 

Motovilova so svätým Serafimom Sarovským – sa spomína, že dotyčný 

nemohol pozerať do tváre askétu, ktorá žiarila ako slnko. Niečo podobné 

nachádzame aj pri zostúpení Mojžiša z hory Sinaj, keď si musí zakrývať 

tvár kvôli ostatným ľuďom.2 I samotné oči človeka nezriedka 

prezrádzajú, či hovorí pravdu alebo klame. Z celého tela by sme teda 

mohli viac vyzdvihnúť tvár a oči, pretože nám hovoria o vnútornej 

čistote, svätosti alebo o „špine“, čiže hriešnosti človeka.  

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О творении человека, II, 28, 32-33. TLG 2017.034, 28.13-29.5, 32.15-

33.3. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 43.  
2 2 Mjž 34, 35.  
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Svätý Makarij Veľký1 zas hovorí, „že Boh si cení človeka najviac; 

svedčí o tom i fakt, že iba človeku povedal a stvoril ho na svoj obraz a svoju 

podobu“.  

Byť „podľa Božieho obrazu“ pritom znamená byť bytosťou osobnou, 

slobodnou a zodpovednou. Každý človek sa rodí iba s Božím obrazom; 

o získanie podoby musí usilovať. Vyjadrujúc sa termínmi Aristotela, 

„forma psychofyzického, duševno-telesného bytia sa v človeku javí ako jeho duch, 

t. j. obraz Boží“.2  

 

                                                 
1 Наставления св. Макария Великаго О християнской жизни, выбранныя из его бесед. 

Светлое первобытное состояние, Добротолюбие, Т 1. New York 1986, s. 156.  
2 ИЛЬИН, В., cit. dielo, s. 163.  
2 1 Mjž 1, 22.  
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4.3 BOŽIA PODOBA  

 

Božia podoba – to je zdokonaľovanie rozumu, slobodnej vôle, to je 

svätý, cnostný, zbožný a panenský, teda čistý život. Pri tvorení všetkého 

je tak aktívna jedna Božia vôľa. Na to, aby sa človek stal podobným 

Bohu, aby sa stal Bohom, zbožštil sa, stal sa svätým, sú pritom potrebné 

dve vôle – ľudská a Božia. Boh totiž chce, aby sa človek svojím 

slobodným rozhodnutím, snažením a milosťou stal Bohom, dokonalým 

a bezhriešnym. Slobodná vôľa človeka tu zohráva dôležitú úlohu, 

pretože Boh nechce, aby sa človek nasilu, bez lásky, mechanicky usiloval 

o dosiahnutie podobnosti nemu samému.  

Sloboda – to je možnosť vybrať si jednu z dvoch ciest: k Bohu alebo 

od Boha. Preto sa človek môže podobať buď Bohu, alebo diablovi, 

prípadne zvieraťu.  

Svätý Dimitrij Rostovský poukazuje na to, že „Boží obraz sa 

nachádza i v neveriacom človeku, no jeho podobu môžeme nachádzať iba 

v cnostnom živote zbožného kresťana. Ak kresťan hreší, stráca Božiu podobu. 

Podoba – to je možnosť podobať sa originálu, Bohu, zdokonaľovať svoje 

vlastnosti, ktoré človek nadobudol v Božom obraze.“  

Svätý Nikodým Svätohorec1 zas tvrdí: „Konať dobro a odpúšťať 

blížnym – to je najlepšia možnosť, ako sa podobať Bohu.“  

Bez Bohočloveka Christa by sa človek vždy nachádzal v nebezpečí, 

že sa stane podobným diablovi, pretože hriech je súčasne silou i obrazom 

                                                 
1 Невидимая брань. Jordanville (USA) 1966, s. 31.  
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diabla. Podrobiť sa, dať sa zotročiť hriechu – to znamená byť ďaleko od 

Bohočloveka, dobrovoľne sa stať podobným diablovi, t. j. stať sa akoby 

jeho príbuzným. Evanjelista Ján preto hovorí: „Kto činí hriech, je od 

diabla.“1 Svätý Justín Popovič2 dodáva: „Nesmieme zabudnúť, že hlavnou 

úlohou diabla je zabrániť, prekaziť zbožštenie človeka, aby nebol podobný Bohu. 

Preto sa veľmi usiluje vytrhnúť ho z „rúk“ Bohočloveka a zmeniť ho, znetvoriť, 

aby sa podobal jemu – diablovi.“  

V osobe Isusa Christa tak nastalo zbožštenie ľudskej prirodzenosti. 

Christos ukázal, že človek sa svojím životom môže stať podobným Bohu. 

„Theosis“, čiže zbožštenie samého seba, by sa teda malo stať cieľom 

nášho života. Spojenie Boha a človeka v raji bolo pritom iba akýmsi 

maličkým zrnkom šťastia v porovnaní s tým, čo čaká človeka, ak 

dosiahne (už spomínané) zbožštenie. Ako dobrý príklad nám môžu 

slúžiť svätí, ktorí prežili svoj život na zemi a oslávili ním Boha.  

Diadoch Fotikijský3 tvrdí: „Všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz. 

Avšak Božiu podobu môže získať iba ten, kto kvôli veľkej láske podriadi svoju 

vôľu Božej vôli. Len vtedy, keď nerobíme to, čo sami chceme, keď zapierame 

samých seba, iba vtedy sa podobáme tomu, ktorý nás zo svojej lásky zmieril so 

sebou. Toto nemôže dosiahnuť nikto, kto nepresvedčí vlastnú dušu, aby sa 

prestala zaoberať sebaklamom a životom podľa svojej vôle a pohodlím samého 

seba.“  

                                                 
1 1 Jn 3, 8.  
2 ПОПОВИЧ, Й.: Православная церков и экуменизм. Москва 1993, s. 94.  
3 ФОТИКИЙСКИЙ, Д.: Сто глав о духовном совершенстве, 4.SC5:86. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 40.  
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Svätý Ján Damasský1 ešte dodáva: „Boh z viditeľnej i neviditeľnej 

prirodzenosti svojimi rukami tvorí človeka podľa svojho obrazu a podoby. Na 

zemi stvoril ľudské telo a svojím dychom mu dal dušu rozumnú a mysliacu. To 

nazývame Božím obrazom. Pretože vyjadrenie podľa obrazu poukazuje na 

schopnosť umu samostatne rozmýšľať. Vyjadrenie podľa podoby zas označuje 

snahu pripodobniť sa Bohu cez cnosti, nakoľko je to pre človeka možné.“  

 

                                                 
1 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры, 2.12. TLG 2934.004,26.16-26.21. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 45.  
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4.4 AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL  

 

Boh stvoril všetky zvieratá vo dvojici – ako samicu a samca. Avšak 

iba jedinú bytosť – človeka, ktorú tiež stvoril, nazval mužom a ženou. 

Boh dané slová vyslovuje preto, lebo vie, že toto delenie na rozličné 

pohlavia bude raz bežné.  

Od spomínanej chvíle sú muž a žena v základnom poslaní 

nezameniteľní. Človek teda existuje v podobe muža a ženy, pričom toto 

delenie vlastne vyplýva zo samotnej podstaty ľudskej prirodzenosti. 

Tajomstvo jednotného čísla – Boh a množného čísla – Trojica sa prejavuje 

i na človeku, ktorý je v jednotnom čísle, ale zároveň je pomenovaný 

mužom a ženou. Takýmto spôsobom môžeme aspoň trochu nazrieť do 

tajomstva Svätej Trojice, ktorá má jedinú prirodzenosť – božskú, ale 

zároveň odlišnosti Osôb. Kresťanská rodina – otec, matka, dieťa, to je 

vlastne domáca Cirkev, kde by mali byť vzťahy medzi jej jednotlivými 

členmi udržiavané na základe lásky, úcty, tolerancie a viery v Boha. 

A práve život tejto domácej „trojice“ by mal vlastne byť obrazom jednoty 

a lásky „Nebeskej Trojice“. Preto bol človek stvorený na obraz Boží. 

Z toho zároveň vyplýva, že muž a žena sú pred Bohom rovní.1 

V rozličných smeroch židovského náboženstva, ako aj v množstve 

rabínskych škôl pritom nachádzame odlišné, často protikladné až 

extrémne názory na muža a ženu. V Talmude2 sa hovorí o neženatom 

                                                 
1 1 Mjž 2, 18 – 24; Gal 3, 28.  
2 Jebamoth 62 b.  
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mužovi ako o neúplnej bytosti,1 v istej modlitbe muž – Žid ďakuje Bohu 

za to, že ho nestvoril ani ako pohana, ani ako ženu či nerozumného; 

z toho jasne vyplýva úpadok starozákonnej zbožnosti.  

Svätý Gregor Nisský2 tvrdí: „Slová „ako muža a ženu ich stvoril“ – 

myslím, a je to evidentné, že sú povedané vo vzťahu k archetypu. V Isusovi 

Christovi, ako sa vyjadril apoštol, niet mužskej ani ženskej prirodzenosti – 

pohlavia.3 Avšak Písmo hovorí, že človek sa delí na mužské a ženské pohlavie. Je 

to viditeľné – naša prirodzenosť je akási dvojitá. Jedna sa podobá Božiemu 

a druhá má tieto odlišnosti. Veď o tom hovorí Písmo, keď vymenováva po 

poriadku – že Boh spočiatku stvoril človeka podľa Božieho obrazu a následne 

dopĺňa, že „ako muža a ženu ich stvoril“, teda ako čosi odlišné od známeho 

Boha.“  

Svätý Efrém Sýrsky4 hovorí: „Slovami „ako muža a ženu ich stvoril“ 

nám Mojžiš dáva vedieť, že Eva bola v Adamovi, v rebre, z ktorého bola vzatá. 

Hoci Eva nebola v jeho ume, ale bola v tele, no nielen v tele, ale i v duši a duchu. 

Preto Boh nič nepridal k tomu, čo vzal z Adamovho rebra5 – okrem krásy 

a vonkajšieho obrazu. Pretože v samotnom rebre bolo všetko potrebné pre 

stvorenie Evy. A tak je správne povedané „ako muža a ženu ich stvoril“.“  

                                                 
1 ΜΙΛΤΙΑΔΙ, Κ.: Ριμα κιριυ Κρατεον, Διμιυργια κυ κοσμυ – Γεν. Τεσσαλονικι 1990, s. 

91-92.  
2 НИССКИЙ, Г.: Об устроении человека, 16. TLG 2017.079,181.11-25. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 46.  
3 Gal 3, 28.  
4 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 1.29. CSCO l52:23-24; Творения, 6:226. 

In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 46.  
5 Pozri: RUPNIK, M.: Adam a jeho žebro. Olomouc 2004, s. 1-77.  
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Origenes1 sa zas vyjadril: „Náš vnútorný človek sa skladá z ducha a z 

duše. Mužom sa môže pomenovať duch a ženou sa môže pomenovať duša. Ak je 

medzi nimi súlad a pokoj, môžu sa plodiť a množiť a rodiť deti – zdravý zmysel 

porozumenia, alebo užitočné myšlienky, ktorými napĺňajú zem, keď nad ňou 

vládnu. Inak povedané, podriadenie telesného zmyslu obracajú k lepšiemu 

ustanoveniu a panujú nad ním, aby sa v nikom telo neprotivilo vôli ducha.“  

 

                                                 
1 ОРИГЕН: Гомилии на Книгу Бытия, 1.15. Cl. 01986 (A), 1.15.19.9. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 47.  
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4.5 PLOĎTE SA A MNOŽTE SA1  

 

Ide o slová, ktoré sú adresované – po Božom požehnaní – človeku 

i zvieratám. S podobnými slovami sa stretávame i pri vodných 

živočíchoch,2 čím je tu poukázané na určité príbuzenstvo človeka 

s nižším stvorením. Jediný a pomerne základný rozdiel pritom spočíva 

v inštinkte, ktorý bol daný zvieratám ako prirodzený spôsob 

rozmnožovania. Dané slová majú pre človeka aj hlbší význam, pretože tu 

nejde iba o rast tela, ale najmä o rast duše, rozvíjanie poznania s cieľom 

získať dokonalosť. Zvieratám, ktoré nemajú „rozum“, tak Boh povedal 

„vzrastajte“, čo asi lepšie vystihuje slovo „ploďte sa“, pretože ide iba 

o telesný rozvoj v zmysle skompletizovania prírody. Pre človeka to isté 

slovo znamená „vzrastanie vnútorného človeka“ v zmysle progresu, 

ktorý vedie k Bohu. Ide vlastne o duchovný rast človeka.3 Hovorí o tom 

i apoštol Pavol: „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa 

o to, čo je predo mnou.“4 Sú to slová, ktoré dovoľujú, no nenútia človeka 

vstupovať do manželského zväzku. Ide teda o možnosť, nie o príkaz. 

                                                 
1 1 Mjž 1, 28. Tajomný akt vtelenia ľudskej bytosti skrze spojenie prirodzenia má 

v Biblii prísne črty naturalizmu. „Tvrdý spánok“ – hebrejsky „tardamah“, grécky 

„εξτατις“, slovansky „исступление“. „Vybratie rebra“ – „tvorenie ženského 

doplnku k mužskej existencii“. Všetko toto je naplnené reálnym dotykom, ktorý 

dýcha posvätnou bázňou prvopočiatku a zjavuje sa i odkrýva mytologický symbol. 

(ИЛЬИН, В., cit. dielo, s. 162).  
2 1 Mjž 1, 22.  
3 The Ortodox Word, N 170, California (USA) 1993, The ortodox patristic understanding of 

Genesis by Fr. Seraphim Rose, Chapter Four (Continued), The Creation of Man, s. 144.  
4 Flp 3, 13.  
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Manželstvo a mníšstvo tak predstavujú dve cesty, ktorými sa dá prísť 

k Bohu. Človek si pritom môže vybrať, akým spôsobom chce ísť k Bohu.  

Slová „množte sa“ vlastne znamenajú ustanovenie1 a zároveň aj 

požehnanie manželstva. Keďže sme už poukázali na to, že jednota 

manželstva je jednotou trinitárnou a človek bol stvorený na obraz Svätej 

Trojice, skôr pochopíme, prečo Boh požehnáva takýto zväzok. 

Manželstvo má slúžiť človeku na obohatenie a v konečnom dôsledku 

viesť k theozisu. Svätý Ignác z Antiochie preto hovorí, že „do manželstva 

požehnáva biskup iba tým, ktorí doň vstupujú kvôli zdokonaľovaniu sa 

v kresťanskom živote“. Vence, ktoré sa kládli manželom na hlavu, teda 

symbolizovali víťazstvo kresťanov nad vášňami. Dané slová však majú aj 

prorocký charakter – dotýkajú sa totiž i Christovej Cirkvi, a to najmä 

tých, ktorí budú neskôr napomáhať pri získavaní nových členov a pri 

hlásaní Evanjelia.  

Uvedené slová sa rovnako vzťahujú aj na zvieratá, ktoré neboli 

obdarené rozumom do takej miery ako človek, pričom konkrétny zmysel 

nadobúdajú vtedy, keď máme do činenia s bytosťou – nositeľom obrazu, 

ktorým sme boli poctení.2  

 

                                                 
1 1 Mjž 2, 24.  
2 SVÄTÝ BAZIL VEĽKÝ: O pôvode človeka, II. 5.  
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4.6 BOŽIE POŽEHNANIE  

 

Keďže človek bol v danom čase dôstojný toho, aby žil na zemi, Boh 

požehnal zem ešte pred uvedením človeka do raja, a to kvôli tomu, že 

vedel o páde človeka, ktorý nastane, a že jeho život bude úzko spätý so 

zemou a s prírodou. Boh tak svojím požehnaním oslabil silu kliatby, 

ktorá čoskoro zasiahla zem kvôli hriechu. V hebrejčine je pritom slovo 

„požehnanie“ vyjadrené výrazom „beráká“, čo znamená „vnútorná sila 

a šťastný život pre človeka“. I preto sa v chráme toto požehnanie udeľuje 

znamením kríža a vyslovovaním slov „Благословение Господне на 

Вас“ prostredníctvom kňaza alebo biskupa, čím Boh udeľuje neviditeľnú 

energiu, ktorú ľudia nevyhnutne potrebujú k šťastnému životu. A šťastie 

– to je kontakt s Bohom.  

Ako sa vyjadril svätý Gregor Nisský:1 „Existujú dva spôsoby 

vzmáhania sa2 – jeden telesný a druhý duševný. Vzmáhanie duše sa odohráva 

skrz učenie a speje k dokonalosti. Vzmáhanie tela cez rast, od malého k väčšiemu. 

Preto nerozumným zvieratám Boh hovorí vzrastať podľa tela, ale nám povedal: 

„Vzrastajte v súlade s vnútorným človekom.“, idúc po ceste, vedúcej k Bohu. 

Tak konal aj apoštol Pavol,3 keď zabúdal na to, čo bolo za ním a snažil sa o to, čo 

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О творении человека, II. TLG 2017.035,46.5-47.2. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 49.  
2 „Αυξησις“ – zo slovesa „αυξάνω“, teda „vzrastať, zväčšovať sa“. Gregor komentuje 

frázu zo Septuaginty „auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe “, ktorá sa v Synodálnom preklade 

zaznamenáva slovami „ploďte sa a množte sa“ (pozn. autora).  
3 Flp 3, 13. 
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bolo pred ním.“ A pokračuje:1 „Z povedaného nech nikto nezavrhuje 

ustanovenie manželstva a nech nikto nehovorí, že manželstvo nie je Bohom 

požehnané. Na jeho obranu hovorí i celková ľudská prirodzenosť, ktorá je 

vložená do človeka ako dobrovoľná snaha všetkých tých, ktorí prostredníctvom 

manželstva plodia deti. Panenstvo akoby navonok protirečilo prírode a o tom by 

bolo potrebné napísať veľkú prácu, ktorá by mala obsahovať rady a usmernenia 

pre tých, ktorí vstupujú do manželstva... Pretože na každú cnosť môžeme 

nazerať sprava, zľava aj od prostriedku. Panenstvo – čistota je stred, to 

najlepšie, a uhýbanie ku krajnostiam, na jednu či druhú stranu, predstavuje 

odklon na stranu hriechu... Pretože ten, kto nemá dostatok duševnej 

odhodlanosti – pevnosti, ten je ľahko premožený vášňou žiadostivosti, preto ešte 

nevstúpil na cestu cnostného a zdržanlivého života, a teda takýto človek upadá 

do nečistých vášní. A kto prestúpi tieto hranice, ten dosiahne múdrosť a čistotu, 

vzďaľuje sa od stredu – od cnosti na opačnú stranu a dostáva sa na démonskú 

strminu a upadá do učenia démonov, spaľuje svoje svedomie – ako hovorí 

apoštol.2 Každý, kto považuje manželstvo za dielo hnusné – takýto človek 

uvedenými názormi zväzuje samého seba. Myslíme si, že pri manželstve si treba 

vážiť predovšetkým starostlivosť a snahu po Božích veciach; nemáme však 

opovrhovať ani tým, kto sa usiluje o zdržanlivosť aj v manželstve a užíva pritom 

sviatosť manželstva.“  

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О девстве, 7.1-3. TLG 2017.043, 7.1.1-3. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 49.  
2 1 Tim 4, 2.  
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Blažený Augustín1 tvrdí: „Je napísané, že „ako muža a ženu ich 

stvoril“, Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte a naplňte zem.“ 

Môžeme sa však pýtať: Ako máme chápať spojenie muža a ženy do pádu a tiež 

požehnanie na plodenie a množenie sa? Máme to chápať telesne alebo duchovne? 

Chápať to môžeme ako duchovné plodenie, ktoré sa po páde zmenilo na plodenie 

telesné. Od počiatku bolo totiž spojenie muža a ženy čisté – adekvátne tomu, aby 

muž nevládol a žena nemusela byť podriadená. Duchovné plody nesmrteľnej 

radosti napĺňali zem, oživovali telo a vládli nad ním. Telo sa podriaďovalo 

duchu a medzi nimi nepanovalo žiadne napätie.“  

Svätý Maxim Vyznávač2 hovorí: „Christos sa po svojom narodení stal 

univerzálnym spojivom všetkého, čo bolo rozdelené, a stal sa dokonalým 

človekom. Od nás (ľudí) prijal všetko, čo je nám vlastné, okrem hriechu.3 Preto 

Christos nepotreboval prirodzené manželské spojenie. Myslím si, že týmto 

vlastne poukázal na iný Boží spôsob, akým by sa ľudia mohli plodiť a množiť, ak 

by prarodičia dodržali prikázanie a neznížili sa na úroveň zvierat, pretože začali 

zneužívať vlastné sily. Christos odstránil všetky rozdiely, aj delenie 

prirodzenosti na mužskú a ženskú, ktoré – ako sa vraví – nebolo nevyhnutne 

potrebné pre rodenie detí; tie by sa pravdepodobne rodili iným spôsobom.“  

Blažený Augustín4 sa na danú tému vyjadril takto: „Dnes je pre nás 

veľmi ťažké pochopiť, ako manželia v raji, ktorí pocítili žiadostivosť, hanbili sa 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 9.3. Cl. 0266,9.3.271.10. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 49-50.  
2 МАКСИМ, И.: Книга трудных вопросов, 41. PG 91:1308-1309. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 50.  
3 Hebr 4, 15.  
4 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием, 14, 21. Cl. 0313,14.21.1 (CCSL 48:443). In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 51.  
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a začali zakrývať svoje telo, napĺňali Božie požehnanie „plodiť a množiť sa 

a napĺňať zem“. Žiadostivosť sa objavila až po páde a objavila sa aj hanba. 

A hoci ich manželstvo bolo požehnané, požehnanie na plodenie a množenie im 

bolo dané pred pádom, aby sa zjavilo, že rodenie detí bude slúžiť na oslavu 

manželstva a nie na potrestanie za hriech.“  
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4.7 PODMAŇTE SI JU A PANUJTE  

 

Človek mal vďaka rozumu ovládnuť zvieratá a všetko na zemi 

mohol rozumne užívať. Boh totiž ešte predtým, než „vysadil raj“,1 stvoril 

človeka a ustanovil ho za pána a kráľa všetkého viditeľného stvorenia. 

Zem a svojím spôsobom i celý svet bol v tom čase istým druhom raja, 

ako na to poukazuje aj svätý Simeon Nový Teológ,2 hoci išlo o raj do 

určitej miery materiálny a zmyslový. Človek mal vtedy telo 

neporušiteľné, a to aj napriek tomu, že bolo materiálne, ale ešte nie úplne 

„oduchovnené“. V danom čase bol teda človek stále nesmrteľným 

kráľom, ktorý panoval nad neporušiteľným svetom, stvoreným na 

spôsob raja. Všetko bolo dokonalé, až neskôr sa to podriadilo rozkladu.  

Panovanie človeka sa malo prejaviť nielen vo vzťahu k zvieratám 

a k zemi, ale aj voči sebe samému. Malo ísť o panovanie – vládnutie 

v duchovnom zmysle, panovanie nad každým druhom „surového 

zverstva“, nad vášňami, malo to byť ovládanie svojich myšlienok, 

správne myslenie, teda sebaovládanie. Vládnutie nad svojimi 

myšlienkami malo byť dokonca predpokladom k tomu, aby sa človek 

stal dobrým vládcom aj nad všetkými živočíchmi. Takto sa mal človek 

pripraviť i na správne využitie svojej moci pri vládnutí nad ľuďmi, 

k čomu malo dôjsť trochu neskôr.  

                                                 
1 1 Mjž 2, 8.  
2 Hom 45, 1 – 4.  
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Ako sa vyjadril svätý Gregor Nisský:1 „Panuj nad všetkými 

zvieratami... Ale keď sa niekto opýta: „A ak mám zviera vo svojom vnútri?“ 

Správnejšie povedané, v tebe sa nachádzajú miliardy zvierat. Necháp však tieto 

slová ako urážku. Hnev je len malé zvieratko; ak sa ale prebudí v srdci, nestáva 

sa väčším, horším zvieraťom ako ten najzlostnejší pes? A nepodobá sa falošná 

duša lenivému medveďovi? A nestáva sa azda farizej divým zverom?... 

Usmerňuj v sebe svoje myšlienky, aby si nad nimi vládol. Pretože ten, ktorý 

nám dal moc panovať nad živými bytosťami, nám dal i silu panovať nad sebou 

samými.“  

Blažený Augustín2 k tejto téme hovorí: „Či azda človek skutočne 

panuje nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, nad všetkými pozemskými 

zvieratami, keď často vidíme, že zvieratá zabíjajú ľudí, že mnohé vtáky škodia 

ľuďom na ich úrode a chceli by ich chytiť, ale nedarí sa im to? Tak teda ako 

vlastne panujeme nad zvieratami? Ak niekto položí takúto otázku, potrebné je 

na ňu odpovedať nasledovne: Mnohí ľudia sa dopúšťajú chyby, keď na človeka 

pozerajú až po páde prarodičov, lebo vtedy bol človek odsúdený na smrť a stratil 

dokonalosť, ktorá bola ukrytá v tom, že bol stvorený na Boží obraz. Hoci človek 

mal po páde na konci svojho života fyzicky zomrieť, predsa len panuje nad 

množstvom zvierat. Viaceré zvieratá sú síce schopné človeka – kvôli jeho telesnej 

slabosti – usmrtiť, no žiadne zviera si nedokáže človeka podmaniť, skrotiť. 

Človek si však skrotil takmer všetky zvieratá. Ak teda človek disponuje po páde 

takouto silou, akú silu musí mať, keď sa obnoví a oslobodí od hriechu?!“  

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О творении человека, I. 36-37, 39. TLG 2017.034,3613-37.5, 39.1-3. 

In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 51.  
2 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 1.18. Cl. 0265,1.187.12. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 52.  
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Svätý Ján Damasský1 ešte dodáva: „Už po páde Adam počul: „Prach si 

a v prach sa obrátiš.“2 Až keď skrze pád prišla smrť, vtedy Adam „poznal ženu 

a ona počala a porodila“.3 Manželstvo bolo teda ustanovené preto, aby ľudský 

rod nevyhynul – nezanikol smrťou, ale aby sa uchoval a pokračoval skrze 

rodenie detí. Niektorí však môžu poukazovať na to, že „ako muža a ženu ich 

stvoril“4 a tiež na „ploďte sa a množte sa“.5 Na to odpovedáme nasledovne: 

Slová „ploďte sa a množte sa“ neznamenajú jednoznačne množenie sa 

prostredníctvom manželstva. Boh totiž mohol ľudský rod rozmnožiť aj iným 

spôsobom, ak by ale ľudia dodržali prikázanie, ktoré dostali v raji od Stvoriteľa. 

Boh však vo svojej vševedúcnosti vedel, čo sa stane, „pretože on vie skôr, než 

začne ich bytie“;6 vedel o tom, že ľudia v budúcnosti nedodržia jeho prikázanie 

a že budú za to súdení. Predtým ale stvoril muža a ženu a povedal im: „Ploďte 

sa a množte sa.“.“  

 

                                                 
1 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры, 4.24. TLG 2934.004, 97.10-97.23. In: 

Библейские комментарии отцов, s. 53.  
2 1 Mjž 3, 19.  
3 1 Mjž 4, 1.  
4 1 Mjž 1, 27.  
5 1 Mjž 1, 28.  
6 Dan 13, 42.  
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4.8 RASTLINNÁ POTRAVA1  

 

V týchto veršoch sa hovorí o takmer rovnakej potrave človeka 

a zvierat. Vzhľadom k tomu, že prvá zmienka o jedení mäsa sa objavuje 

až po potope,2 existuje názor, že v čase od stvorenia až do potopy, 

prípadne kratšie – do pádu – boli ľudia vegetariánmi. Aj zvieratá 

a živočíchy všetkého druhu sa nasycovali rastlinnou potravou, čím sa 

podriaďovali zákonom prírody. Až vtedy, keď človek zmenil spôsob 

života a prekročil limit, ktorý mu stanovil Boh ako potravu po potope, 

mu bolo umožnené požívať všetky pokrmy.  

Na konci šiesteho dňa sa Boh – kvôli tomu, že ukončil tvorenie a 

videl v ňom už dokonalú harmóniu, poriadok – nevyjadril tak, ako na 

konci všetkých predchádzajúcich dní, t. j. že „to bolo dobré“. Slovami „bolo 

to veľmi dobré“ zvýrazňuje zavŕšenie svojich predvečných plánov na 

stvorenie sveta a človeka. Žalmista Dávid3 pritom poukazuje na radosť 

Boha zo všetkého, čo stvoril. Svet sa tak javí ako nádherné dielo krásy 

a samotná zem je na konci šiesteho dňa miestom slobody, radosti 

a pokoja.4  

Počas vykopávok v Ure Chaldejskom – v meste, odkiaľ pochádzal 

Abrahám – boli v roku 1870 Georgom Smithom objavené tabuľky 

s klinovým písmom, ktoré obsahovali „správu o vzniku sveta a človeka“ 

tak, ako tomu verili Chaldejci. Uvedená „správa“ sa pritom členila na šesť 

                                                 
1 1 Mjž 1, 29 – 30.  
2 1 Mjž 9, 3.  
3 Ž 104, 31.  
4 Iz 11, 6; Oz 2, 20.  
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častí, čo predstavuje rovnaké delenie, aké nachádzame vo Svätom 

písme.1  

Origenes2 hovorí: „(V týchto veršoch) sa jasne poukazuje na to, že 

požívanie rastlín, ovocia a zeleniny bolo od počiatku Bohom dovolené. Schopnosť 

požívať mäso bola človeku daná až neskôr, po potope, keď bola uzavretá zmluva 

s Noem.“3  

Novacián4 ešte dodáva: „Ak sa obzrieme bližšie k počiatku, uvidíme, že 

prvou potravou pre ľudí boli iba semená a plody zo stromov. Chlieb sa začal 

používať až po páde. Samotné postavenie ľudského tela tak poukazovalo aj na 

stav svedomia. Nevinnosť ľudí, ktorí si potravu oberali zo stromov, ich nabádala 

k tomu – keď ešte mali čisté svedomie, aby sa usilovali o vyšší stav. Po páde však 

ľudia získavali potravu iba zo zeme, sklonení. Až oveľa neskôr začali jesť mäso. 

Božia milosť teda v patričný čas dávala človeku takú potravu, akú pre svoj život 

potreboval.“  

 

                                                 
1 ПОКРОВСКИЙ, А.: Библейское учение о первобытной религии, s. 86-90.  
2 ОРИГЕН: Гомилии на Книгу Бытия, 1.17. Cl. 01986 (A), 1, 17.20.17. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви, s. 53.  
3 1 Mjž 9, 3.  
4 НОВАЦИАН: О еврейской пище, 2. Cl. 0068,2.23. In: Библейские комментарии 

отцов Церкви, s. 54.  
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4.9 A BOH VIDEL, ŽE VŠETKO, ČO STVORIL, BOLO VEĽMI 

DOBRÉ  

 

Každý deň tvorenia prinášal stvorenstvu isté blaho, v deň 

stvorenia človeka však bolo pozdvihnuté blaho celého sveta.1  

Blažený Augustín2 tvrdí: „Naozaj nemôžeme bez komentára obísť slová: 

„A Boh videl, že to, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ Keď sa hovorilo o konkrétnom 

stvorení, iba sa konštatovalo, že Boh videl, že to bolo dobré. To bolo málo, preto 

bolo potrebné niečo dodať, čo bolo veľmi dobré. Ak si všimneme, ako sa každé 

stvorenstvo od seba navzájom, podľa svojho rodu, líši, bolo potrebné túto chválu 

– podľa poriadku a plánu, vo vzťahu k stvorenstvu ako celku – povedať. Veď 

krása, vyjadrená po častiach, si oveľa viac zaslúži pochvalu ako celok.“  

Svätý Ambróz Milánsky3 sa zas vyjadril: „Poriadok vecí, postupnosť, 

krása! Ak by človek neviem ako ťažkopádne zmýšľal, kto z nás by nemiloval 

nášho Stvoriteľa? Keď milujeme svojich rodičov, ktorým vďačíme za život, o čo 

viac máme milovať Stvoriteľa, ktorému vďačíme za existenciu našich rodičov... 

Pretože stvoriteľská moc Božia, hoci je pre nás neviditeľná, sa prejavuje v jeho 

tvoriteľskom akte a stvorenie hovorí o svojom Stvoriteľovi tak, aby pochopil aj 

nerozumný.“  

                                                 
1 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 54.  
2 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 1.21. Cl. 0265,1.188.36. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 55.  
3 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: О бегстве от мира, 2.10. Cl. 0133.2.10.170.3. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 56.  
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Svätý Gregor Naziánsky1 na to hovorí: „Boh, ktorý sa rozhodol stvoriť 

tento svet, pozostávajúci z viditeľného a neviditeľného, je pre nás veľkým 

svedectvom o jeho veľkosti. Boh je totiž pre všetky bytosti Svetlom. Či je ale 

potrebné druhoradé svetlo pre tých, ktorí majú to Najväčšie Svetlo? Veľké Svetlo 

začalo tvoriť svet stvorením svetla, vďaka ktorému zmizla tma, chaos 

a neporiadok. Myslím si, že na počiatku Boh nestvoril toto organické – slnečné 

svetlo, ale nejaké iné, neuzatvorené v Slnku; neskôr ho Slnku daroval na to, aby 

osvetľovalo celú zem. Predtým Boh stvoril hmotu a následne ju „obliekol“, dal 

jej formu. Avšak teraz urobil ešte väčší zázrak. Pretože formu stvoril pred 

hmotou (forma Slnka je totiž svetlo2), stvoril „oko dňa“, t. j. Slnko. Preto 

tvorenie rozdelil do jednotlivých dní – prvého, druhého, tretieho až siedmeho, 

ktorý priniesol pokoj od tvoriteľskej aktivity. Jednotlivé dni teda oddeľujú všetko 

stvorené, čo vzniklo vďaka nepochopiteľným zákonom nie v jedinom okamihu – 

všemohúce Slovo si ale mohlo pomyslieť či vyrieknuť a všetko by sa okamžite 

stalo. Ako posledný sa tak na svete objavil človek, a to vďaka Božej úcte, pretože 

bol stvorený na Boží obraz. A nie je to nič podivuhodné, pretože kráľovi treba 

pripraviť palác a až potom môžeme doň priviesť kráľa v sprievode všetkého 

stvoreného.“  

Svätý Ján Zlatoústy3 ešte dodáva: „Toto je dielo Božej ľudomilnosti. 

Jeho všemohúca pravica, ako aj nekonečná múdrosť nemala problém stvoriť 

všetko naraz, v jediný deň. V jediný deň? V jedinom okamihu... On ale nestvoril 

                                                 
1 НАЗИАНЗИН, Г.: На неделю новую, TLG 2022.051,36.612.33.-613.11. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 56-57.  
2 Môžeme polemizovať s názorom autora, pretože je to presne opačne – Slnko je 

forma a svetlo je hmota (pozn. autora).  
3 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, TLG 2062.112,53.35.44-55. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 57.  
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nič pre seba, lebo nič z toho nepotreboval. Naopak, všetko to stvoril zo svojej 

ľudomilnosti a vďaka svojej dobrote. Všetko toto tvoril postupne, po častiach, 

o čom nás učí ústami blaženého proroka, aby sme mali jasnú vedomosť 

o stvorenstve; aby sme vďaka tomu neodpadli a nedali sa zaviesť ľudským 

mudrovaním.“  

 

 

 

 

 

 




