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5 „DIELO SIEDMEHO DŇA“ 1Mjž 2, 1-4. – SLÁVNOSTNÉ 

UKONČENIE STVORITEĽSKEJ ČINNOSTI 

 

kai. sunetele,sqhsan o` ouvrano.j kai. h` gh/ kai. pa/j ò ko,smoj auvtw/n 

kai. sunete,lesen ò qeo.j evn th/| hm̀e,ra| th/| e[kth| ta. e;rga auvtou/ a] evpoi,hsen kai. 

kate,pausen th/| hm̀e,ra| th/| eb̀do,mh| avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/ w-n 

evpoi,hsen 

kai. huvlo,ghsen ò qeo.j th.n hm̀e,ran th.n e`bdo,mhn kai. hg̀i,asen auvth,n o[ti evn auvth/| 

kate,pausen avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/ w-n h;rxato ò qeo.j poih/sai 

au[th h` bi,bloj gene,sewj ouvranou/ kai. gh/j o[te evge,neto h-| hm̀e,ra| evpoi,hsen ò qeo.j 

to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n 

 

Boli dokončené nebo a zem a všetka ich výzdoba.  

Boh dokončil na šiesty deň svoje dielo, ktoré utvoril, a odpočinul si 

siedmeho dňa od všetkých svojich diel, ktoré utvoril.  

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo počas neho si odpočinul 

od všetkých svojich diel, ktoré Boh začal tvoriť.  

Táto kniha vzniku neba a zeme, keď (to) vzniklo, v deň keď Boh 

utvoril nebo a zem.  

 

И# соверши1шасz нeбо и3 землS, и3 всE ўкрашeніе и4хъ. 

И# соверши2 бGъ въ дeнь шестhй дэлA сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь 

седмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2. 

И# блгcви2 бGъ дeнь седмhй, и3 њс™и2 є3го2: ћкw въ т0й почи2 t всёхъ дёлъ 

свои1хъ, ±же начaтъ бGъ твори1ти. 
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СіS кни1га бытіS небесE и3 земли2, є3гдA бhсть, въ џньже дeнь сотвори2 гDь 

бGъ нeбо и3 зeмлю, 

 

Так совершены небо и земля и все воинство их.  

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, 

и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.  

И благословил Бог седьмый день, и освятил его; ибо в оный 

почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.  

Вот происхождение небо и земли при сотворении их в то время 

когда Господь Бог создал небо и землю. 

 

~a'b'c.-lk'w> #r,a'h'w> ~yIm;V'h; WLkuy>w:  

y[iybiV.h; ~AYB; tBov.YIw: hf'[' rv,a] ATk.al;m. y[iybiV.h; ~AYB; ~yhil{a/ lk;y>w:  

                                   hf'[' rv,a] ATk.al;m.-lK'mi 

ATk.al;m.-lK'mi tb;v' Ab yKi Atao vDeq;y>w: y[iybiV.h; ~Ay-ta, ~yhil{a/ %r,b'y>w:  

                                 @ tAf[]l; ~yhil{a/ ar'B'-rv,a] 

~yIm'v'w> #r,a, ~yhil{a/ hw"hy> tAf[] ~AyB. ~a'r>B'hiB. #r,a'h'w> ~yIm;V'h; tAdl.At hL,ae  

 

 

A (tak) boli dokončené nebesia a zem i všetky ich mocnosti.  

Boh v siedmy deň dokončil prácu, ktorú konal, a v siedmy deň si 

odpočinul od všetkej práce, ktorú konal.  

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od 

všetkej svojej práce, ktorú Boh stvoril, aby sa vykonala. 
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Nebesa a země se všemi svými zástupy byly dokončeny. Sedmým 

dnem dovršil Bůh své dílo, ktoré konal, a sedmého dne si odpočal ode 

všeho svého díla, ktoré vykonal. A protože v něm Bůh odpočinul ode 

všeho svého díla, ktoré Bůh stvořil, aby bylo vykonáno, požehnal Bůh 

sedmému dni a posvětil jej. Toto jsou příběhy nebes a země, 

stvořených v den, kdy Hospodin, Bůh dělal zemi a nebesa.  

 

  

Tento deň sa odlišne pomenováva v slovanskej a ruskej Biblii. Prvá 

hovorí o šiestom a druhá hovorí o siedmom dni. Odlišnosť v prekladoch 

vznikla pravdepodobne vďaka rôznorodosti v prameňoch, o ktoré sa 

opierali ich autori. Septuaginta, Jozef Flavius, sýrsky preklad 

a samaritánsky text hovoria o šiestom dni avšak hebrejský - mazoretský 

text, Vulgáta, ale aj arabský preklad hovoria o siedmom dni1.  

 

Už to, že sa o siedmom dni, ktorý je akýmsi zavŕšením stvorenia, 

hovorí až v druhej kapitole, chcela Cirkev zvýrazniť dôležitosť siedmeho 

dňa. V skutočnosti verše 1 – 4 by mali patriť k prvej kapitole, nakoľko až 

teraz, keď už bolo všetko stvorené, mohol človek začať plnohodnotne žiť 

na zemi. Číslo sedem je v izraelskom národe2 považované za posvätné 

číslo, nakoľko počet dní v týždni tvorí akýsi neprestajne sa opakujúci 

kolobeh, ktorý bude pretrvávať až do konca sveta a vo večnosti bude 

                                                 
1 ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. Т. 1. s. 14-15. 
2 Sedem úrodných a neúrodných rokov, sedem pekných a chudých kráv, sedem 

pekných a prázdnych klasov 1Mjž 41, 1-57. Sedemramenný svietnik – menora 

v Jeruzalemskom chráme atď. 
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nahradený „jediným – večným dňom1. Zároveň toto číslo vyjadruje 

plnosť, t.j. dokonalý počet.  

V egyptských posvätných textoch sa často spomína sedem 

božstiev, ktoré sú späté s regeneráciou stvorenia, ktoré sú zodpovedné 

za návrat k prvotnej harmónii2. V mezopotámskej literatúre sa často 

stretávame so siedmimi bohmi alebo siedmimi démonmi. Takže 

posvätné číslo sedem nachádzame nielen v mezopotámskej astronómii, 

ale aj v kultových rituáloch. Presvedčujú nás o tom archeologické 

vykopávky a to konkrétne mezopotámskej veže - zikuratu – z Borsipu, 

kde nachádzame svätyňu siedmich vozov neba3 a zeme. V súčasnej 

odbornej exegetickej literatúre sa vedie polemika o tom ako veľmi 

ovplyvnila okolitá kultúra Mezopotámie a Ugaritu hebrejskú koncepciu 

sedemdňového cyklu merania času. Babylonský kalendár poznal 

napríklad tzv. nešťastné dní a to 7, 14, 21, 28, počas ktorých sa 

zakazovalo pracovať kráľom, kňazom a lekárom. V mezopotámskych 

mýtoch je siedmy deň predzvesťou niečoho zlého4. Jeden z najstarších 

posvätných babylonských eposov Enuma Eliš má sedem tabuliek, na 

ktorých je opis zrodenia bohov, démonov vznik zeme, nebeských telies 

a vesmíru5. V štvrtej tabuľke nachádzame zmienku, že Marduk sa púšťa 

do boja, pripravuje si zbrane a na pomoc si povoláva tiež sedem vetrov.  

                                                 
1 Joel 2, 11; Zj 21, 23. 
2 LEMANSKI, J.: Ksiega Rozdzaju, Nowy komentarz Biblijny. Stary Testament. T.1. 

Czestochowa 2013, s. 190. 
3 Apoštol Pavol spomína v liste Korintským - 2Kor 12, 2, že bol uchvátený do tretieho 

neba.  
4 Genezis. Trnava 2008, s. 93. 
5 HELLER, J. a kol.: Encyklopedie starověkého předního východu. Praha 1999, s. 20. 
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Prof. J. Heriban1 poukazuje: Šesť biblických dní je šesť časových 

rozpätí. Deň je ohraničený večerom a ránom. Biblický deň sa teda začína 

ránom a končí opäť ránom. Avšak toto ohraničenie jednotlivých diel 

Božích dňami je úmyselne volené, lebo svätopisec šiestimi dňami Božej 

práce, chce dať príklad svojim súkmeňovcom, aby šesť dní pracovali 

a v siedmy odpočívali a zasvätili ho: „Spomni na sobotňajší deň, aby si 

ho zasvätil“2.  

Obzvlášť dôležité a aktuálne je správne pochopiť tieto slová 

v súčasnej dobe uponáhľaného života a objavujúcich sa defektov akými 

je workoholizmus. Boží odpočinok je jedno z prvých antropomorfických3 

vyjadrení, ktoré nachádzame na počiatku Biblie. Ide o vzor, ktorý si 

máme brať od Boha. „Ak nepracuje Boh, človek by tak isto nemal 

pracovať, ale mal by podľa svojich možností4 odpočívať.“ Týždeň Božej 

práce je ukončený Božím odpočinkom. To má byť vzorom pre ľudí5. 

Teofil Antiochijský vo svojej druhej knihe k Autolikovi hovorí: „Všetci 

ľudia poznajú siedmi deň“. Metropolita Filaret6 vysvetľuje, že 

o siedmom dni vedia aj pohania, čím poukazuje na tradíciu, ktorá je 

známa od počiatku sveta. 

                                                 
1 Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 45. 
2 2Mjž 20, 8-11. 
3 PETER, M.: cit. dielo, s. 40. 
4 Sviatočný deň však v dnešnej dobe kvôli smenám a nepretržitým pracovným 

prevádzkam nie je možné v plnosti dodržať napr. obchody, nemocnice, vodiči, 

elektrárne atď. 
5 LACH, S.: Ksiega Rodzaju, T. 1.11. Poznaň 1962, s. 196. 
6 ДРОЗДОВ, Ф.: cit. dielo, s. 58. 
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Rabín Maimonides1 vypracoval 39 hlavných činností, ktoré striktne 

zakazuje vykonávať vo sviatočný deň. 

 

                                                 
1 1. Oranie, 2. siatie 3. zber obilia 4. viazanie obilia do snopov, 5. mlátenie obilia, 6. 

osievanie zrna, 7. triedenie zrna a ovocia, 8. preosievanie obilia, 9. mletie obilia, 10, 

hnetenie cesta. 11. pečenie, varenie, vyprážanie, 12. kosenie, 13. bielenie, alebo 

pranie, 14. česanie vlny, 15. farbenie, 16. pradenie vlny, 17. brúsenie, alebo leštenie, 

18. napínanie nití, 19. navíjanie nití, 20. rozväzovanie uzlov, 21, viazanie, 22. 

rozväzovanie, alebo odväzovanie, 23. šitie, 24. trhanie, 25. stavanie – budovanie, 26. 

búranie, 27. búchanie kladivom, 28. lovenie zvierat, 29. zabíjanie zvierat, 30. 

sťahovanie kože, 31. spracovanie kože, 32. žehlenie, 33. strihanie, 34.písanie, 35. 

gumovanie, škrabanie niečoho napísaného, 36. brániť polia, 37. rozkladať oheň, 38. 

hasiť oheň, 39. prenášať a prevážať veci. (Pozri: STERN, M.: Svátky v živote židů. 

Praha 2002, s. 36). Všetky sabatové zákazy prestávajú platiť ak ide o záchranu 

ľudského života.  
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5.1 BOŽIE SPOČINUTIE 

 

Odpočinok v tomto prípade je potrebné chápať inakšie ako je to 

bežné u ľudí, ktorí túžia po oddychu kvôli únave1, nakoľko všemohúci 

Boh nemôže byť unavený. Boh prestal tvoriť a práve starohebrejské 

sloveso „s b t“, z ktorého bolo odvodené slovo šabat, t.j. sobota, 

vyjadruje ukončenú, viditeľnú činnosť. Samotné slovo šabat znamená 

odpočívať.  

V kresťanstve význam tohto dňa prechádza na nedeľu – deň 

zmŕtvychvstania Isusa Christa. Boh neviditeľne pôsobí na človeka a svet 

i naďalej2. Sv. Ján Zlatoústy to vyjadruje slovami: „Boh len prestal tvoriť 

z nebytia v bytie“.  

Sv. Ambróz vo svojom Hexamerone nahradzuje slovo odpočinul 

slovom spočinul, pričom poukazuje, že Stvoriteľ spočinul na človeku 

v jeho duchu, vôli, rozume a dáva mu túžbu dosiahnuť dokonalosť. 

Takže Boh nachádza odpočinok v človeku, ktorý je Božím príbytkom 

a chrámom Svätého Ducha3. To vyjadrujú aj slová Isusa Christa, keď 

povedal: „Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka 

nemá, kde by hlavu sklonil“4. Tým chcel vyjadriť, že Boh túži po tom, 

aby mohol prebývať v človeku, ktorý je pokorný a zachováva Božie 

prikázania. V tom čase človek chcel a dovolil Bohu, aby v ňom prebýval. 

Pravoslávna cirkev v modlitbe Carju nebesnyj má konkrétnu prosbu 

                                                 
1 Iz 40, 28. 
2 Jn 5, 17. 
3 1Kor 6, 19. 
4 Mt 8, 20. 
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„prijdi i vselisja v ny“ – príď a usídli sa v nás vyslovuje prianie cez 

modliacich sa ľudí obnoviť to, čo bolo narušené hriechom a nastoliť 

pôvodnú harmóniu medzi Bohom a človekom. Taktiež v ranných 

modlitbách1 sa pravoslávny veriaci obracia k najsvätejšej Bohorodičke 

s prosbou, aby mu sama, ktorá sa stala príbytkom Sv. Ducha a „stala sa 

komnatou“, z ktorej vyšiel Christos pomohla dosiahnuť takýto stav. „O 

divnaja vladyčnaja palato, dom Ducha Božestvenna mene sotvori“. To 

isté je vyjadrené vo večerných modlitbách2 napr. v druhej modlitbe, 

ktorú sa modlil sv. Antioch, kde prosí o to, aby Christos v ňom prebýval 

neustále. „Vsederžiteľu, Slovo Otčeje, sam soveršen syj, Isuse Christe, 

mnohaho radi miloserdija Tvojeho nikohdaže otlučajsja mene raba 

tvojeho, no vsehda vo mni počivaj“. Aj prorok Dávid prosí Boha3 po 

vykonaní hriechu o prepáčenie, aby v ňom mohol i naďalej prebývať Sv. 

Duch a to slovami: „Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha 

pevného!“. 

Podobnú túžbu po prebývaní v človeku prejavuje aj padlý anjel, 

ktorú dovtedy rozumná bytosť odmietala, ako to vidíme na príklade 

posadlých v Gadare4. 

 

                                                 
1 КАНОНИК s. 297. 
2 Tamže, s. 273 
3 Ž 51, 12. 
4 Mt 8, 28-34. 
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5.2 BOH POŽEHNAL SIEDMY DEŇ A POSVÄTIL HO 

 

Hebrejské slovo jekaddes znamená posvätiť, urobiť niečo svätým.  

Je zaujímavé, že Boh požehnal, iba posledný deň a predchádzajúce 

nie. Tým chcel zdôrazniť, že bude akoby „aktívne prítomný“ na zvláštnej 

radosti, slobode a pokoji, ktoré budú vyplývať z tohto dňa.  

Boh si takýmto spôsobom akoby vymedzil – zvlášť predurčil deň, 

keď ľudia môžu v pokoji a radosti spomínať a oslavovať svojho 

Stvoriteľa. Aj tento deň Boh posväcuje kvôli tomu, aby bol človek 

neustále v kontakte so svojím Stvoriteľom. Boh predvídal jeho pád 

a chcel mu týmto vlastne pomôcť úspešne obstáť v skúške, ktorá ho 

očakávala. Sobota ako deň na vykonávanie bohoslužieb a prinášanie 

obetí bola ustanovená Mojžišom až neskôr1, keď ľudia zabudli na svojho 

Stvoriteľa.  

Sv. Gregor Palama hovorí o dni, ktorý je zasvätený Bohu ako 

o aktívnej činnosti človeka, kedy sa môže konať dobro, ale nesmie sa 

konať hriech. To však samozrejme neznamená, že v ostatné dni človek 

môže hrešiť. Je potrebné ochrániť sa pred nesprávnym chápaním tohto 

dňa, ako to vidíme napr. u farizejov, ktorí obviňovali Spasiteľa za to, že 

pomáhal ľuďom, ktorí to potrebovali a tým vraj znesväcoval sviatočný 

deň.  

Na každej bohoslužbe Boh cez svojich učeníkov – biskupov 

a kňazov udeľuje neprestajne toto požehnanie ľuďom nachádzajúcim sa 

                                                 
1 2Mjž 20, 8; 5Mjž 5, 12. 
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v chráme a takto vlastne neviditeľne napomáha a posilňuje v akejkoľvek 

dobrej činnosti, ktorá môže človekovi napomôcť k spaseniu. Takto 

Stvoriteľ bude požehnávať ľudí až do konca sveta.  

Sv. Efrém Sýrsky hovorí: „Po akej námahe odpočíval Boh? Pretože 

to, čo stvoril v prvý deň bolo dielom okamihu a svetlo bolo stvorené 

slovom. Taktiež všetko ostatné stvorené v ďalšie dni bolo stvorené 

jediným slovom. Ak niekto povie, že sa Boh vyčerpal, pretože v priebehu 

dňa povedal jedno slovo je to dosť divné, pretože pre ľudí povedať za 

jeden deň jedno slovo nie je vôbec namáhavé. Ak nebol unavený Mojžiš1, 

keď slovom a palicou rozdelil more, ak nebol unavený Jozue2, keď 

slovom zastavil slnko ako môže byť vyčerpaný – unavený Boh, keď 

jediným slovom stvoril moria a nebeské telesá? Boh požehnal a posvätil 

siedmy deň nie preto, že potreboval odpočívať3 a nielen iba preto, aby 

hebrejskému národu dal usmernenie ohľadne práce4. Boh dal siedmy 

deň, aby otroci i proti vôli svojich pánov mali čas na odpočinok. Okrem 

toho dočasná sobota daná národu, ktorý putoval. Chcel im predstaviť 

obraz pravej soboty, ktorá nastane vo večnosti“5 

V Liste Barnabáša nachádzame: „Boh riekol židom: neznášam Vaše 

novmesiace a soboty6. Všimnite si ako Boh hovorí, že sa mu hnusia 

                                                 
1 2Mjž 14, 16. 
2 Joz 10, 12-13. 
3 On nikdy nepotrebuje odpočívať. 
4 Po oslobodení z otroctva bol pre židov každý deň pracovný. Neorientoval sa 

v dňoch.  
5 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия 1, 32. CSCO 152:25; Твoрения 6: 228 In: 

Библейские комментарии отцов Церкви ....s.58. 
6 Iz 1, 13. 
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terajšie soboty. Ale tá, ktorú ustanovil On, ktorú urobil počiatkom 

ôsmeho dňa a počiatkom iného sveta. Preto ju trávime v radosti na ôsmy 

deň, v ktorý Isus vstal z mŕtvych, zjavil sa ľuďom a vystúpil na nebo“.1 

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Keď nám Sv. Písmo hovorí, že Boh 

odpočíval v siedmy deň učí nás, že Boh prestal tvoriť z nebytia v bytie. 

Christos hovoril: „Môj Otec pracuje, až dosiaľ, i ja pracujem“2. Zároveň 

tým ukazuje, že na nás neustále myslí a pamätá a chce ochrániť to, čo 

vzniklo a chce, aby to čo dostalo bytie pretrvávalo po všetky časy. Mohol 

by azda existovať svet a kozmos, ak by ho neriadila Najvyššia Ruka 

a neusmerňovala by všetkým viditeľným aj ľudským rodom?“3 

Ctihodný Beda hovorí: „Podľa zákona mal národ šesť dní pracovať 

a v siedmy odpočívať. Šesť rokov obrábať pôdu a zbierať úrodu, ale 

v siedmy rok ju mal nechať odpočinúť. Pretože Boh za šesť dní stvoril 

krásny svet a siedmy deň odpočíval. Všetko toto tajomne dostávame ako 

usmernenie, ktorý v tomto veku spočítali šesť eonov namáhajú sa, 

konajú dobré skutky pre Boha. V budúcnosti ich Boh privedie k sobote 

t.j. k večnému pokoju“4. 

Sv. Ambróz Milánsky hovorí: „Boh stvoril nebo a zem na začiatku 

mesiaca. Pretože tak sa patrilo započatie sveta. Nastala jar čas vhodný 

                                                 
1 ПОСЛАНИЕ ВАРНАВЫ 15.8-9. TLG 1216.001, 15.8a.1-9.3. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви ....s.58. 
2 Jn 5, 17. 
3 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия 10.18 TLG 2062.112, 53.89.31-42. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви, s. 58-59. 
4 БЕДА, Д.: Гомилии на Евангелия 2.17. Cl. 1367,2.17.299 (CCSL 122:309. In: 

Библейские комментарии отцов Церкви..., s. 58-59. 
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pre všetky stvorenia. Obraz rodiaceho sa sveta, ktorý sa následne 

prejavil v podobe ročných období, keď po zimnom chlade a mračnám 

zvlášť radostne vítame jarné lúče. Pri rodení sveta bol ustanovený 

poriadok budúcich zmien ročných období preto, aby podľa zákona sa na 

počiatku každého roku navzájom striedali. Zem vydáva nové rastliny 

ako pri stvorení sveta, keď Boh povedal: Nech zem vydá zelenú trávu, 

rôzne rastliny, rôzne druhy stromov, ktoré prinášajú plody“1. A tak 

vyrástla tráva na zemi, stromy, ktoré prinášali plody, vďaka čomu 

môžeme usudzovať o neustálej Božej starostlivosti a pripravenosti zeme 

prinášať plody.  

Ak Boh bude niekedy v budúcnosti chcieť, aby sa mu príroda 

podriadila, aby zem zohriata nebeským teplom vydala plod alebo dá 

chladný sneh a vtedy žiadny plod neprinesie. Pretože ona nemôže 

svojvoľne prinášať plody, keď je pokrytá vrstvou ľadu a ani, keď sú 

kruté fujavice nemôžu byť rozkvitnuté polia. Takže Sv. Písmo spája 

stvorenie sveta s jarným obdobím hovoriac: „Tento mesiac bude pre vás 

začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku“2. Preto 

počiatok stvorenia sa podobá na začiatok roka a samotné stvorenie má 

byť príjemným osviežením“3.  

Blaž. Augustín hovorí: „Siedmym dňom“ budeme i my sami, keď 

budeme zdokonalení a obnovení jeho požehnaním a posvätením. Tam sa 

zastavíme a uvidíme, že On je Boh. My sami sme chceli byť bohmi, avšak 

                                                 
1 1Mjž 1, 11.  
2 2Mjž 12, 2. 
3АМВРОСИЙ, М.: Шестоднев, 1.4.13. CL 0123, 1.4.13.11.4. In: Библейские 

комментарии отцов Церкви... s. 59. 
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odpadli sme od Neho, keď sme počúvli slová pokušiteľa „Budete ako 

Boh“1. Vzdialili sme sa od pravého Boha a vďaka Jeho stvoriteľskej vôli 

sme mali byť bohmi, ale nie tak že opustíme Boha, ale tak že budeme 

v Jeho prítomnosti. Čo by sme urobili bez Neho?... Osloboďme sa od 

hnevu a dosiahneme dokonalosti a iba milosťou Božou premôžeme hnev 

a budeme na veky slobodní vidiac, že On je Boh, ktorý nás bude 

naplňovať, keď On bude vo všetkom“2. 

 

                                                 
1 1Mjž 3, 5. 
2 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 22. 30. Cl. 0313, SL48, 22.30.97 (CCSL 48:864-

865). In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 60. 
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5.3 TEOLOGICKÁ APLIKÁCIA:  

STVORENIE A JEHO TEOLOGICKÉ DÔSLEDKY 

 

Podľa katolíckej teológie1 opis stvorenia sveta nemal za cieľ 

predstaviť vedecký model vzniku sveta, ale hlavným cieľom týchto 

textov bolo určiť piliere ľudského života: človek je stvorený a jeho 

stvoriteľom je Boh. Z toho vyplývajú základné paradigmy: Boh je 

jediným Stvoriteľom, jeho slovo je účinné a stvorenie je dobré. Tieto 

základné paradigmy môžu byť ďalej rozvedené.  

Boh je prvým podmet v Biblii, ktorého prvým aktom je stvorenie. 

Boh teda existoval pred stvorením sveta a je nestvorený. Ak je Boh 

jediným Stvoriteľom sveta, tak z toho vychádzajú štyri základné pravdy:  

1. Boh nemá počiatok, je od večnosti, počiatok majú zem a nebesia 

a všetko, čo ich napĺňa.  

2. Boh – Stvoriteľ je len jeden (monoteizmus) a neexistuje panteón 

bohov (polyteizmus).  

3. Svet vznikol ako čin Boha, a nie ako výsledok boja dvoch 

prvotných princípov (dualizmus). 

4. Boh nestvoril zlo.  

Bohom stvorený svet je označený sedem ráz ako dobrý a človek 

ako veľmi dobrý. Svet tak odráža dobrotu svojho Stvoriteľa. Podľa tohto 

opisu z Božieho stvorenia plynie optimizmus.  

                                                 
1 Genezis. Trnava 2008, s. 96. 
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Vyššie spomenutý názor Rímskokatolíckej cirkvi je v plnom súlade 

s názorom, ktorý zastáva aj Pravoslávna cirkev.  

 

 




