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1 DRUHÁ SPRÁVA O STVORENÍ SVETA. O RAJI (1Mjž 2, 5-17) 

 

5 kai. pa/n clwro.n avgrou/ pro. tou/ gene,sqai evpi. th/j gh/j kai. pa,nta co,rton 

avgrou/ pro. tou/ avnatei/lai ouv ga.r e;brexen ò qeo.j evpi. th.n gh/n kai. a;nqrwpoj ouvk 

h=n evrga,zesqai th.n gh/n 

6 phgh. de. avne,bainen evk th/j gh/j kai. evpo,tizen pa/n to. pro,swpon th/j gh/j 

7 kai. e;plasen ò qeo.j to.n a;nqrwpon cou/n avpo. th/j gh/j kai. evnefu,shsen eivj to. 

pro,swpon auvtou/ pnoh.n zwh/j kai. evge,neto ò a;nqrwpoj eivj yuch.n zw/san 

8 kai. evfu,teusen ku,rioj ò qeo.j para,deison evn Edem kata. avnatola.j kai. e;qeto 

evkei/ to.n a;nqrwpon o]n e;plasen 

 

A všetku poľnú zeleň prv, než vznikla na zemi, a každú poľnú bylinu prv, než 

vzišla; Boh totiž nedal pršať na zem a nebolo človeka na obrábanie zeme, ale 

prameň vystupoval zo zeme a zavlažoval celý povrch zeme.  

A Boh vyformoval človeka, prach zo zeme, a vdýchol do jeho tváre dych života 

a človek sa stal živým tvorom. Pán Boh vysadil záhradu v Edeme na východe, a 

umiestnil tam človeka, ktorého vyformoval.  

 

5 и3 всsкій ѕлaкъ сeлный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY 

сeлную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ 

не бsше дёлати ю5: 

6 и3ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2 и3 напаsше всE лицE земли2. 

7 И# создA бGъ человёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ лицE є3гw2 

дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. 

8 И# насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, 

є3г0же создA. 
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И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую 

полевую траву, которая еще не росла; ибо Господь Бог не посылал дождя 

на землю, и не было человека для возделывания земли; Но пар поднимался 

с земли, и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха 

земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею 

живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там 

человека, которого создал. 

 

r y jim.h i al { y Ki xm'c.y I ~r ,j , h d,F'h ; bf ,[e- l k'w>  #r ,a'b' h y <h .y I ~r ,j, hd,F'h ; x;y f i l kow> 2 :5 

h m'd'a]h '- ta, dbo []l ; !y I a; ~d'a 'w> #r ,a 'h '- l [; ~y h il{a/ h w"h y >  

h m'd'a]h '- y nEP.- l K'- ta, h q'v.h iw> #r ,a'h '- ! mi h l ,[]y : daew> 2 :6  

~y YIx; tm;v. nI: wy P' a;B. x P; YIw: h m'd' a]h '- !mi  r p'[' ~ d'a'h '- ta, ~y hil {a/ h w"h y > r c,y YIw 2 :7  

h Y"x; vp,n<l . ~d' a'h ' y h iy >w:  

r c'y " r v,a] ~d'a'h '- ta , ~v' ~f ,Y" w: ~d,Q , mi !d, [eB. - !G: ~y h il {a/ h w"h y> [J;YIw:  2 :8  

 

Nebolo ešte žiadne poľné krovie na zemi, ani ešte nevyrástli žiadne poľné 

rastliny; PÁN Boh totiž nedal pršať na zem a nebolo ani človeka na obrábanie 

(úrodnej) zeme, ale prameň vystupoval zo zeme a zavlažoval celý povrch zeme. 

A PÁN Boh vyformoval človeka, prach zo zeme, a do jeho nozdier vdýchol 

dych života a človek sa stal živým tvorom. PÁN Boh vysadil záhradu v Edene 

na východe a umiestnil tam človeka, ktorého vyformoval.  

 

I každého stromku na poli, nežli byl na zemi, a všeho osení, nežli vyrašilo, 

poněvadž Hospodin, Bůh, nedal doposud zemi déšť a nebylo člověka, ktorý by 

zemi obdělával. A ze země se zvedala pára a zavlažovala veškerý povrch země.  

Hospodin, Bůh vytvořil člověka z prachu země, vdechl do jeho chřípí dech 

života a člověk se stal živou duší. Předtím však Hospodin, Bůh, založil záhradu 

v Edenu a člověka, jehož vytvořil tam umístnil. 



7 
 

Dá sa povedať, že piaty až siedmy verš je akýmsi zhrnutím 

a pripomenutím predchádzajúcich veršov prvej kapitoly, pričom dôraz je tu 

kladený na opis človeka, kde sú určité veci podané konkrétnejšie. V prvej 

kapitole sa hovorí o vyššom význame človeka podľa Božieho obrazu, ako aj 

o odlišujúcom pozemskom aspekte človečenstva: mužovi a žene. Druhá kapitola 

hovorí o špecifickom stvorení prvého muža Adama a prvej ženy Evy. Sv. Ján 

Zlatoústy tvrdí, že išlo iba o pripomenutie najdôležitejších častí stvorenia 

viditeľného, ktoré vzniklo nariadením Stvoriteľa. Dokonca v niektorých 

prípadoch je tu poukázané aj na akúsi postupnosť tvorenia, pričom je 

zvýraznené, že Boh je Stvoriteľom života na zemi. Nakoľko sa v tejto kapitole 

nenachádzajú určité veci v takom chronologickom poriadku ako v predchá-

dzajúcej, prvej kapitole, je nevyhnutné prijať názor súčasných odborníkov a ich 

teóriu prameňov, že celá Tóra bola zostavená tak, ako ju poznáme v súčasnosti 

na základe štyroch literárnych zdrojov a to Jahvistického, Elohistického, 

kňazského a Deuteronomického. Z toho vyplýva, že druhá kapitola (1Mjž 2,4 až 

po Sudc 1)1 čerpá z Jahvistického prameňa. Tejto problematike v súčasnosti 

venujú veľa pozornosti katolícki i protestantskí odborníci2. Otec Alexander 

Meň3 hovorí iba o druhom opise stvorenia človeka, pričom poukazuje na to, že 

bol napísaný okolo roku 1000 pred Christom. Písmo prvykrát použilo v 2, 4 

vlastné meno Boha PÁN (v hebrejčine čítame ako Adonaj). Použije ho celkovo 

až 6823 krát. Štyri spoluhlásky tohto mena yhwh sa označujú ako posvätný 

tetragram. Úctu voči nemu a stabilné čítanie zabezpečili cez tzv. qeré perpetuum 

masoreti, ktorí vniesli samohlásky do hebr. spoluhláskového textu v 6. – 10. 

stor. po Chr. Meno sa má čítať pomocou slova doslovne môj Pán, skrátené na 

Pán. S vysokou pravdepodobnosťou sa tetragram pôvodne čítal Jahve, resp. 

Jahvä, Jahó, Jahú; pričom grécky prepis mena mal podobu Ιαοναιε, resp. Ιαβε. 

Nikdy sa však v staroveku Božie meno nečítalo Jehova. Takéto nesprávne 
                                                 
1 Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 26.  
2 Pozri: napr. WESTERMANN, C.: Tisíc let a jeden den. Praha 1972, s. 14-16.  
3 МЕНЬ, A.: Как читать Библию I. Кaлининград 2002, s. 67. 
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anachronické čítanie mena sa stalo bežným od r. 1500, hoci prvý raz sa citovalo 

r. 1381. V mene Jehova sa vyskytujú samohlásky e, o a, ktoré až neskôr vniesli 

masoreti práve z mena adonaj (samohlásky a, o, a) do tetragramu yhwh. Takéto 

čítanie teda vôbec nezodpovedá pôvodnej verzii Božieho mena. LXX prekladá 

tetragram výrazom Pán κύριος. Vlastné meno Boha Pán stojí v kap. 2-3 

zriedkavo v spojení PÁN Boh. V Knihe Genezis sa vyskytuje iba tu, a to až 20 

krát. Na inom mieste v Pentateuchu ho nájdeme len 2Mjž 9, 30. Teória štyroch 

prameňov Pentateuchu vysvetľovala vznik zloženého mena tým, že jahvistický 

pisateľ používal meno adonaj a kňazský pisateľ dodal apelatívum elohím, a tým 

prepojil nový text s kap. 1, ktorá používala iba toto meno. No tým sa uspokojivo 

nevysvetlil 20-násobný výskyt ojedinelého mena v tejto perikope. Pisateľ ho 

používal možno zámerne, aby poukázal na Boha Izraela ako zmluvného partnera 

Izraela práve menom PÁN, ktoré je vlastným menom Boha Izraela.1 

Úsek 2, 4 – 3, 24 obsahuje správu Jahvistického prameňa – dokumentu 

o stvorení človeka, ktorú autor Genezisu prikladá k prvej správe o stvorení sveta 

a človeka. Podľa tejto správy sa zdá, akoby bol človek prvým Božím dielom na 

zemi, čím sa chce zrejme vyzdvihnúť, že je hlavou stvorenia. Pán utvoril 

„z hliny“ človeka (ha adám): zem (adámáh). Teda už v mene človeka – Adama 

je označená látka, z ktorej pochádza ľudské telo. Tým sa chce naznačiť, že telo 

človeka je z tej istej zeme ako telo zvierat a že je smrteľné. „A vdýchol do jeho 

nozdier dych života“, oživovacieho ducha. Toto druhé teda, čo robí človeka 

človekom, je duša, stvorená bezprostredne od Boha. A dušou človek predčí 

všetko viditeľné tvorstvo, dušou, ktorou sa človek pripodobňuje Bohu. Preto 

                                                 
1 Genezis. Trnava 2008, s. 126-127. Rabínsky komentár: PÁN (yhwh ...). Toto meno označuje 
atribút Božieho milosrdenstva. Meno Boh (elohim) zasa označuje atribút jeho spravodlivosti. 
Meno yhwh vyjadruje tiež Božiu večnosť, lebo z jeho písmen sa skladajú slová bol, je 
a bude. Boh je prvý počiatok aj posledný koniec (Rambam). Všetko, okrem Boha, má 
začiatok. On jediný presahuje čas. Dať niekomu meno znamená okrem iného preniknúť do 
jeho podstaty a cestou poznania získať nad ním moc (porov. 2, 19-20). Človek však nikdy 
neprenikne do podstaty Boha, aby mu mohol dať meno. Meno yhwh je vlastné Božie meno 
a z úcty k jeho svätosti sa nevyslovuje. Židia hovoria pri modlitbe a čítaní z Tóry namiesto 
qére perpetuum „adonaj“ pre tetragram yhwh slovo haššem „to meno“. 
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duša je viac než telo a výraz, „tak sa stal človek živou bytosťou“ (1Mjž 2, 7) 

znie v hebrejskom origináli „tak sa stal človek živou dušou“. Niektorým ľuďom 

ako udáva Ščedrovický1 sa môže zdať biblický opis stvorenia Adama príliš 

naivne a rozprávkovo, avšak Biblia sa o tom zmieňuje stručne, ale výstižne. 

Hebrejské slová „apar2 min ha adama“ – prach zeme označujú materiál, 

z ktorého Boh tvorí. Nešlo tu o hlinu, ktorá sa v hebrejčine označuje slovom 

„chomer“, ako si zväčša obyvatelia starého Orientu predstavovali. Prach je 

materiál, z ktorého sa modelovať nedá a preto tu Boh nepôsobí ako nejaký 

sochár, ktorý ak má vhodný materiál, dokáže vytvoriť sochu človeka. Boh je 

bytosť netelesná, čiže nemá telo a ani ruky, ktorými by mohol modelovať. Nemá 

ani pľúca, aby pomohol dýchať. Keď sme v tejto súvislosti hovorili o tom, že 

„Lógos“ t.j. Syn a Svätý Duch sú Otcove ruky“ ako na to poukazujú sv. Irenej 

Lyonský a sv. Ján Damaský, treba v tom vidieť aktívnu spoluprácu Svätej 

Trojice. Mojžiš však v tom čase bojoval s polyteizmom a preto hovoril 

o jedinom Bohu. O 1300 rokov neskôr už mohli sv. otcovia rozprávať v rámci 

Cirkvi všeobecne uznaného monoteizmu aj o jedinom Bohu vo Svätej Trojici. 

Práve tým, že bol človek stvorený z prachu, je poukázané na to, že je v ňom 

zastúpený hmotný svet. O prachu zeme sa viackrát hovorí vo Svätom Písme3. 

Sv. Gregor Teológ4 hovorí: „Duša je dychom Boha a zostávajúc nebeskou, 

zároveň je zmiešaná s tým, čo je z prachu. Je to svetlo umiestnené v jaskyni, je 

však stále božské a neuhasiteľné... Slovo hovorilo a prijmúc časť novostvorenej 

zeme, svojimi nesmrteľnými rukami sformoval môj obraz a začlenilo doň svoj 

život, pretože On doň poslal Ducha, ktorý je lúčom neviditeľného Božstva“. 

Nakoľko sa aj v rôznych komentároch sv. otcov antropomorficky hovorí 

o „rukách Božích“, týmito slovami chcú zdôrazniť Božiu starostlivosť a Jeho 

                                                 
1 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Введение в Ветхий Завет. Москва 2003, s. 49.  
2 Iní exegéti poukazujú na hebrejské slovo „afar označujúce zemský prach, z ktorého Jahve 
stvoril prvého človeka (Pozri LACH, S.: Ksiega Rodzaju. Poznaň 1962, s. 200-2001). 

3 Job 10, 9: 25, 6; 1Kor 15, 47-49; 2Kor 5, 1-4. 
4 Hom 7, zv. 2, O duši, s. 31-33. 
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priamy zásah pri tvorení človeka. Keďže v prvej kapitole sa hovorí, že Boh 

stvoril, teraz sa hovorí konkrétne ako stvoril, pričom tento verš zdôrazňuje 

odlišnosť človeka od zvieraťa. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Mojžiš nám túto 

udalosť pripomína kvôli tomu, aby sme si o sebe príliš nenamýšľali a nepýšili sa 

tým, že sme stvorení na obraz Boží1.“ Preto aj v bohoslužobnom texte – piesni 

na pohrebe, je zakomponovaná myšlienka, že človek bol stvorený „Božími 

dlaňami“ a poctený tým, že bol stvorený na obraz Boží2. Boh stvárnil človeka, 

dal telu určitú formu. Keďže o človeku pri stvorení na Boží obraz sme už 

hovorili ako o „zmesi“ nižšieho a vyššieho sveta, teraz sa jasne konkretizuje 

tento nižší svet. Svätopisec akoby dopĺňa údaje, ktoré sú potrebné. Čiže, človek 

je z jednej strany bytosť zanedbateľná, úbohá, avšak na druhej strane vzácna, 

zasluhujúca si úctu. Druhá osoba Svätej Trojice sa stala človekom, prijala 

ľudské telo a zbožštila ho. Malosť a ničotnosť človeka závisí od nesprávneho 

usmernenia jeho slobodnej vôle, ktorá plodí nesprávny spôsob života. Veľmi 

výrazne túto vzájomnú odlišnosť môžeme vidieť v latinčine a to v slovách 

„homo“ ꞊ človek, „humus“ ꞊ zem, hnoj. Veľkosť a úctu si človek zasluhuje kvôli 

tomu, že sa Stvoriteľ špeciálne účastní na jeho tvorení – stvoril „vnútorného 

človeka“, t.j. dušu.  

Týmto sa biblická zvesť odlišuje od všetkých mytologických náuk, 

ktoré sa snažia človeka priblížiť k božstvu. O božskom či polobožskom 

pôvode človeka hovoria takmer všetky mýty a báje. Podľa biblického 

podania je človek spätý so zemou, s prírodou, s ostatným stvorením. Na 

druhej strane však Boh človeka vyvyšuje nad všetko stvorenie a činí ho 

dieťaťom Božím.  

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ И Беседа на книгу Бытия, T 5. С.- Петербург 1896, s. 103. 
2 Chlib duši, Parastas. Prešov 1985, s. 235: „Dlaniju ot nesuščich sozdavyj mja, i obrazom 
Tvojim božestvennym počtyj“.  
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Ako udávajú sv. Gregor Nisský a sv. Ján Damaský v ten istý moment1, 

keď bolo stvárnené telo, človek je obdarovaný Božím dychom t.j. dušou, hoci zo 

slov Sv. Písma sa nám javia tieto udalosti ako keby sa odohrali po sebe, 

s určitým časovým odstupom2. Vladimír Losský zastáva názor a túto myšlienku 

vyjadruje slovami, že „dych samotného Boha premieňa hlinu na živú dušu1“.  

                                                 
1 Mnohí sv. otcovia poukazujú na to, že biblický opis stvorenia človeka netreba chápať 
chronologicky, ale skôr ontologicky. Cirkev zavrhla mylné názory stúpencov Origena, ktorí 
tvrdili, že „duše existovali pred stvorením tiel a do svojich tiel vstúpili z vyššieho postavenia 
následkom pádu, akoby za trest. Druhý nesprávny názor, v ktorom sa vyzdvihovalo telo nad 
dušu, vychádzal z nesprávneho pochopenia druhej kapitoly knihy Genezis, kde sa príliš 
zdôrazňovalo poradie: stvorenie „najprv tela“, čím sa zabudlo na prvú kapitolu, kde sa o tom 
nehovorí v takom čisto matematickom ponímaní. Skôr je tu hovorené o človeku, ktorý 
pozostáva z duše a tela a vytvára akúsi psychofyzickú dvojjednotu, rovnako ako ju vidíme 
u muža a ženy, ktorí spolu tvoria človeka.  

2 Istý pravoslávny profesor Sankt-Peterburgskej akadémie v čase totalitného režimu vyjadril 
svoj súkromný teologumenon, že človek sa mohol podobať na opicu, pokiaľ nebola do neho 
pri stvorení vdýchnutá duša. (Pozn. a). Metropolita sv. Filaret hovorí: „Pri všetkom tom sa 
človek stal živou dušou t. j. po spojení duše a tela stal sa jedinou bytosťou a podľa 
vonkajšieho spôsobu života patril medzi zvieratá. (Pozri ДРОЗДОВ, Ф.: Толкование на 
Книгу Бытия. Москва 1867, s. 69). Ctihodný Serafím Sarovský vravel: „Do času pokiaľ 
Boh nevdýchol do Adama dušu, sa podobal na zviera“. (О цели христианской жизни, 1914 
). Biskup Teofan vravel: „Bolo zviera s obrazom človeka s dušou zvieraťa“. (Письма, Т 1 
Москва, 1898). (Pozri МЕНЬ, A., cit. dielo, s. 68).  

Názor, ktorý zastával prírodovedec Charles Darwin, bol zneužitý komunistickými ideológmi 
tak, že bol podávaný ako „dôkaz neexistencie Boha“ t.j., že svet a vesmír vznikol akosi 
náhodne sám. Veda však nikdy nemôže skúmať Boha, ktorý je Duch, pretože by musela 
vytvoriť prístroje na skúmanie „duchovna“ a nie iba prístroje, ktoré sú schopné pomáhať 
človeku skúmať čosi hmotné, telesné s konkrétnymi tvarmi v čase a priestore. Darwin tesne 
pred svojou smrťou vyhlásil, že svojím názorom nechcel povedať to, že Boh neexistuje, 
pretože sám bol veriaci a veril v Stvoriteľa. Snažil sa iba podať svoj názor, ku ktorému 
dospel na základe svojich výskumov ako vedec. Mnoho vedcov v súčasnosti poukazujú na 
„trhliny“ v evolučnej teórii a to v troch oblastiach: 1/ Dôkazy vo forme skamenelín svedčia 
skôr pre model evolučných skokov, než v prospech postupných zmien; 2/ Gény sú účinným 
stabilizačným mechanizmom, ktorého hlavnou funkciou je zabrániť vývoju nových foriem; 
3/ Postupne náhodné mutácie na molekulárnej úrovni nemôžu vysvetliť vzrastajúcu 
a organizovanú zložitosť živých organizmov. (Pozri Ako vznikol život? Evolúciou, alebo 
stvorením? New York 1991, s. 23). 

V súčasnosti však musíme konštatovať, že veda a Cirkev nevedú medzi sebou žiadny spor 
a tak ako veda, aj Cirkev má tu svoje smerovanie a poslanie. Ak niekto poukazuje, že 
v dejinách poznáme ako Cirkev upaľovala vedcov, napr. Koperníka, musíme apologeticky 
a diplomaticky odpovedať: „Pravoslávna cirkev také čosi nikdy nerobila“. Úlohou 
Christovej Cirkvi je v privádzať ľudí k spáse a nie podriaďovať a obmedzovať vedu či 
filozofiu pre svoje mocenské potreby. V rímskokatolíckej Cirkvi existuje tzv. hypotéza 
transformizmu t.j. vývoj tela človeka na ceste evolúcie z organickej (zvieracej) matérie. 
Usiluje sa odpovedať na otázky prírodovedy, hlavne antropológie, paleontológie, 
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To druhé teda, čo robí človeka človekom, je duša, stvorená 

bezprostredne od Boha. A dušou človek predčí všetko viditeľné tvorstvo, dušou, 

ktorou sa človek pripodobňuje Bohu. Preto duša je viac ako telo a výraz „tak sa 

stal človek živou bytosťou“ (1Mjž 2, 7) znie v hebrejskom origináli „tak sa stal 

človek živou dušou“2. 

Zaujímavé svedectvá nachádzame v pohanských mýtoch. Egyptský boh 

Chnum je božským hrnčiarom3, ktorý stvoril decko z hliny. Asistuje mu pri tom 

bohyňa Hatsor, ktorá mu udeľuje znamenie kríža, ktorý je znakom života. 

V Karnaku sa r. 1950 pred Chr. našlo zobrazenie v egyptských reliefoch, ako 

boh Ptah prikladá svoje ústa k otvoreným ústam faraóna Sesostrisa I. 

V Mezopotámii bol známy rituál tzv. „otvárania úst bohov“ Išlo o rituál 

oživovania mŕtvej matérie. Podobné pohľady nachádzame v Babylonii, kde 

bohyňa Aruru tvorí z hliny Enkidu, Gilgamešovho priateľa. Z ptolemajovskej 

                                                                                                                                                         
embryológie, atď. Exegéza ako disciplína teologická sa snaží pôsobiť v hraniciach ortodoxie. 
Váži si poznatky tzv. umierneného evolucionizmu t.j. umožňuje veriť pochádzanie ľudského 
tela (nie duše) z nižších (zvieracích) foriem. V encyklike Humani Generis z 12. 8.1950 
nachádzame: „Učiteľský úrad Cirkvi nebráni prírodovedcom a teológom, ktorí sa zaoberajú 
svetskými i teologickými vecami, bádať a diskutovať o evolučnej teórii, pretože sa pokúša 
bádať počiatky ľudského tela stvoreného zo živej matérie (ex materia iam existente ac 
vivente). Katolícka viera prikazuje uznávať bezprostredné stvorenie duše skrze Boha. ..“ 
(PETER, M: Wyklad Pisma swietego Starego Testamentu. Poznaň 1956, s. 57). Ten istý 
autor hovorí na s. 56, že telo Adama bolo stvorené z neorganickej matérie – prachu zeme. 
Alois Musil český katolícky exegéta (+1868) odmietal vulgárne ponímanie evolúcie typu 
„vývoj človeka z opice“, ale varoval pred príliš ľudským a doslovným chápaním Božieho 
stvoriteľského diela“. (PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Vyšehrad 2011, s. 65). 

1 „Vďaka duši človek žije, cíti a myslí“ – takáto formulácia bola prijatá Cirkvou na 
Konštantínopolskom sneme r. 863. Telesné orgány sú podriadené vôli a zároveň sú 
nástrojmi, cez ktoré sa duša prejavuje. Odlišnú interpretáciu nachádzame u časti askétov, 
medzi ktorých patrí aj sv. Serafím Sarovský, ktorý sa prikláňa k názoru, že z prachu zeme 
bola učinená celá ľudská prirodzenosť, t.j. telo, duša, duch a že to, čo bolo vdýchnuté do 
tejto prirodzenosti, bola milosť Sv. Ducha. Treba však si uvedomiť, že sv. Serafím bol 
askéta, pustovník a nie biblista. (Pozn. a). 

2 Sväté písmo Starého a Nového zákona, s. 46. 
3 Chnum modeluje na hrnčiarskom kolese človeka, božský pisár Thot s hlavou vtáka Ibisa to 
všetko sleduje a zapisuje, pričom v pravej ruke drží rydlo-písatko. Takýto obraz sa zachoval 
v chráme v Dendere. (Pozri Biblický slovník. Red. A. Novotný. Praha 1956, s. 1011). Iní 
autori hovoria rezbe v egyptskej svätyni v Luxore. Biblia poukazuje na materiálnu 
nedokonalosť ľudského tela, ktorému dala symbolický názov „adam“ t.j. „roľník“ (istota zo 
zeme). (Pozri PETER, M., cit. dielo, s. 55. 
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doby máme báj, ktorá hovorí o tom, ako sa Osmica bohov odobrala najprv do 

Chmunu čiže Hermopolu, aby tam dokončila svoje stvoriteľské dielo. Potom 

pokračovali po vlnách Nílu až do Memfidy, kde „otvorili ústa“ tamojšiemu bohu 

Ptahovi a tak mu umožnili vykonávať jeho stvoriteľskú činnosť.1 

V babylonskom epose Enuma Eliš sa nachádza v 6. a 7 tabuľke takéto 

vyjadrenie o stvorení človeka: „So svojim plánom sa Marduk zveruje Eovi. 

„Zoberiem Kinguovi krv, vytvorím kosti a stvorím ľudskú bytosť, ktorú 

pomenujem človek“. Človek bol stvorený ako otrok, aby bol zaťažený službou 

bohom a bohovia si mohli odpočinúť. Z krvi mŕtveho Kingua bolo stvorené 

ľudstvo. Vďační bohovia nakoniec robia poslednú prácu – budujú Babylon. 

Potom už navždy ich prácu preberá človek. Babylon bol vybudovaný“2. 

Taktiež podľa sumerských mýtov bol prvý človek stvorený z hliny. Boh 

Enki vymyslel plán stvorenia človeka a bohyňa Nam-mu – prvotné more a Nin-

Mah tento plán zrealizovali3. V akadských mýtoch nachádzame správy: „Keď 

bohovia boli ako ľudia a ťažko pracovali na zemi a dvíhali koše. Koše bohov 

boli obrovské. Práca bola ťažká a veľmi namáhavá. Preto sa rozhodli stvoriť 

človeka, aby na zemi vykonával túto ťažkú prácu“4. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Mojžiš vedel o pohanských mýtoch 

a o tom že, človek bol stvorený z hliny. Preto vo svojej prvej knihe 

poukazuje na fakt, že bol stvorený z prachu zemského. Chcel vyzdvihnúť 

všemohúcnosť Boha Izraelského, ktorý netvorí človeka ako sochár z hliny, 

podobne ako to „robia“ pohanskí bohovia, ale z prachu. 1Mjž 2, 7 možno 

pokladať aj za definíciu človeka. Je paradoxné, že definícia sa nachádza práve 

                                                 
1 HELLER, J.: Starověká náboženství, Verbum 2010, s. 43. 
2 HELLER, J. a kol.: Encyklopedie starověkého předního východu. Praha 1999. HELLER, J.: 
Starověká náboženství. Praha 1978. Marduk stvoril človeka a Kozmos. Človeka stvoril tak, 
že zmiešal krv jedného agresívneho boha s hlinou, ktorú zobral zo zeme. (ВАСИЛИАДИС, 
Н.: Библия и археология. Св.- Троицкая Сергиева Лавра 2003, s. 8). 

3 LACH, S., cit. dielo, s. 201. V mezopotamských mýtoch je dosť často znázorňovaná bohyňa 
– matka, ktorá oživuje človeka stvoreného Enlilom (Enkim). LEMANSKI, J.: Ksiega 
Rodzaju, T.1. Lodž 2013, s. 240.  

4 LEMANSKI, J., cit. dielo, s. 216. 
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u Jahvistu, ktorý radšej rozpráva príbehy než definuje. Podľa tohto miesta áfár + 

nešámá = neffeš chajja (prach + dych = živá bytosť). Človek dostáva život 

z Božieho dychu. Keď je tento dych odňatý, človek (ako aj zver) hynie (pozri Ž 

104, 29 a Jób 34, 14-15)1.  

Alexander Meň2 hovorí o starozákonnej atropologii takto: „Telo (hebr. 

basar), duša (hebr. nefeš) a Duch (hebr. ruach) – životná sila darovaná Bohom“.  

Sv. Ján Zlatoústy3 hovorí: „Zo zeme vyrástli semená na príkaz Boha 

a zem začala rodiť. Nepotrebovala pritom slnko, ktoré ešte nebolo stvorené, ani 

dážď, ani starostlivosť človeka, ktorý ešte nebol stvorený“. 

Blažený Augustín4 v duchovnom zmysle hovorí: „Preto aj teraz Boh 

tvorí zeleň na poli a dáva dážď na zem t.j. dáva dušiam opätovne zazelenať 

vďaka Svojmu slovu. On ich zavlažuje mrakmi t.j. listami prorokov 

a apoštolov.“ 

Mari Viktorin5 hovorí: „Christos je rieka, o ktorej vraví prorok, ktorá 

zavlažuje celú zem. Christos všetko orosuje, viditeľné i neviditeľné, živou 

vodou zalieva všetko, čo existuje. V kom prebýva život v Christovi. Kto 

zavlažuje je Duch Svätý. Životná sila je Boh Otec. Avšak Boh je iba jeden.“ 

Blažený Augustín6 hovorí: „Nepriatelia Starého Zákona, ktorí všetko 

chápu telesne neustále zadávajú otázky, prečo Boh stvoril človeka z prachu...Či 

azda nebolo inakšej, lepšej nebeskej matérie, aby Boh stvoril smrteľnú bytosť 
                                                 
1 BÁNDY, J.: Teológia Starej zmluvy. Bratislava 2003, s. 38. Veľmi detailne sa touto 
problematikou zaoberajú českí protestantskí biblisti. (Pozri HELLER, J.-PRUDKÝ, M.: 
Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří 2007, s. 21-25). 

2 МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий Завет. Москва 2000, s. 121. 
3 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 12.5 TLG 2062.112.53.100.12-18. IN: 
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет 
I. Книга Бытия 1-11. Герменевтика 2004, s. 62.  

4 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 2.4.. Cl. 0265,2.198.39 In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 63.  

5 Žil okolo r. 281-365. Významný rímsky filozof, spisovateľ a rétor. Okolo r. 356 prijal 
kresťanstvo. Autor dogmatických, poetických a exegetických diel. (МАРИ, В.: Против 
Ария I.A.47 Cl.0095, 1A.47.1 (CSEL 83/1:139-141. In: Библейские комментарии отцов 
Церкви, s. 63). 

6 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 2.7. Cl. 0265,2.200.32 In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 63-64. 
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z pozemskej špiny? Tí ktorí nechápu, tým odpovedám, že v Písme zem a voda 

má množstvo významov a prach je zmesou vody a zeme. Vravíme, že telo 

človeka prijalo porušenosť po svojom páde. Neviem, prečo sú tak užasnutí 

smrteľnosťou nášho tela, veď sme si to zaslúžili ako trest. Prečo sa divíte, že 

Boh stvoril človeka z prachu zeme? Stvoril telo takým, aby nepodliehalo 

porušeniu, ak by človek dodržal Božie prikázanie a nezhrešil by. Obraz tohto 

neba nazývame stvoreným z ničoho alebo z neforemnej matérie, pretože 

Stvoriteľa považujeme za všemohúceho. Netreba sa preto diviť, že bolo telo 

stvorené z akéhosi prachu všemohúcim Stvoriteľom a do pádu telo nebolo 

mučené žiadnými chorobami ani porušením. 

Sv. Gregor Nazianský1 hovorí: „Duša je Božím dychom a hoci má 

nebeský pôvod bola zmiešaná – spojená s pozemským. Je to svetlo zatvorené 

v jaskyni, avšak i napriek tomu je božské a neuhasiteľné.“ 

Tertulián2 hovorí: „Na počiatku...povieme to, že duša bola stvorená 

Božím dychom a nie z matérie. Dôkazom toho je svedectvo Božieho zjavenia“. 

Sv. Ambróz Milánsky3 hovorí: „A tak duša nie je krv, pretože krv je 

telesná. Duša nie je harmónia, pretože takáto harmónia je telesná. Nie je ani 

vzduch, pretože iné je vejúci duch a iné je duša. .. Duša je živá, pretože Adam sa 

stal dušou živou, pretože duša oživuje necitlivé a neživé telo.“ 

Sv. Gregor Nisský4 hovorí: „Boh vzal prach a sformoval človeka. 

V týchto slovách nachádzame dva významy a to, že človek je ničotný a zároveň 

veľký. Ak si všimneme jeho prirodzenosť je ničotný a nedôstojný. Ak si 

všimneme, aká mu bola preukázaná česť – človek je veľký.“ Ďalej tento svätý 

hovorí: „Boh stvoril vnútorného človeka a sformoval človeka vonkajšieho. Telo 
                                                 
1 НАЗИАНЗИН, Г.: Богословские поэмы. (О душе)7 TLG 2022.059,446.10-447.4; 452.5-
8. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 64. 

2 ТЕРТУЛЛИАН: О душе. 3.4. Cl.0017, 3.2 In: Библейские комментарии отцов Церкви, 
s. 64. 

3 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: Об Исааке, или душе. Cl.0128,2.4.644.23. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 65. 

4 НИССКИЙ, Г.: О творении человека II. TLG 2017.035,42.1-6. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 65. 
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sformoval z hliny a stvoril podľa obrazu. Takže telo bolo sformované a duša 

stvorená“1. Ďalej konštatuje: „Predtým bolo povedané, že Boh stvoril, teraz sa 

hovorí ako stvoril. Ak by Písmo hovorilo jednoducho, že Boh stvoril človeka 

mohli by sme si pomyslieť, že ho stvoril tak, ako stvoril zvieratá, živočíchy, 

trávu a rastliny. Aby sme sa vyhli takémuto pripojeniu človeka k zvieratám, 

Božie slovo odkrýva pre teba umenie: „Boh zobral prach zo zeme“2.  

Sv. Bazil Veľký3 hovorí: „Hoci Boh stvoril človeka zo zeme a anjelov, 

ktorí sú jeho ohnivými služobníkmi (Hebr 1, 7), i napriek tomu majú ľudia 

schopnosť spoznávať svojho Stvoriteľa. Pretože On vdýchol do jeho tváre t.j. 

vložil do človeka niečo zo svojej vlastnej blahodate, aby človek mu bol podobný 

a spoznával podobné... Človek je stvorený na Boží obraz svojho Stvoriteľa 

a bola mu daná väčšia pocta ako samotnému nebu, dostal väčšiu poctu než slnko 

a nebeské hviezdy. Aké nebo dostalo pomenovanie, že je „obrazom Najvyššieho 

Boha“? Aký obraz svojho Stvoriteľa majú slnko, mesiac a hviezdy? Veď im boli 

dané telá neoduševnené, materiálne. Nemajú rozum a nemôžu sa slobodne 

hýbať, pretože nemajú slobodnú vôľu. Naopak, sú otrokmi nevyhnuteľnosti, 

pretože sa vracajú vždy na svoje miesto odkiaľ vyšli“.  

Sv. Ján Zlatoústy4 hovorí: „Keď počuješ ako Boh vdýchol do jeho tváre 

dych života, pochop, že tak ako On stvoril netelesné sily, tak sa rozhodol, že telo 

človeka stvorí z prachu, aby malo rozumnú dušu, ktorá by sa mohla prejavovať 

cez telesné orgány“.  

                                                 
1 НИССКИЙ, Г.: О творении человека II. TLG 2017.035,44.7-9. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 65. 

2 НИССКИЙ, Г.: О творении человека II. TLG 2017.035,44.13-45.6. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 65. 

3 КЕСАРИЙСКИЙ, В.: Гомилии на Псалмы ( Пс 48) Cl.0017,26.31 In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 66-67. 

4 Гомилии на Книгу Бытия, 13.9. TLG 2062.112.53.107.27-32. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 67. 
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Sv. Teodor Cýrsky1 hovorí: „Premýšľam nad rukami Božími nie ako 

telesnými orgánmi, ale ako o Jeho stvoriteľskej sile. Veď podľa nerozumného 

sýrskeho heretika Abdeja netelesná bytosť – človek nie je zložitá, ale prostá, 

nemajúca formu, ani obraz. Avšak my vieme históriu, ktorú písal Mojžiš o tom, 

ako Boh vzal prach zeme a zlepil človeka. Ak skúmame zmysel Písma, vidíme, 

že Boh má iné plány pri stvorení človeka.  

Svedčí o tom veľký prorok Mojžiš, keď hovorí, že Boh stvoril človeka 

slovom-stvoril človeka rukami. A ja v tom vidím naplánovaný úmysel a vôľu“. 

Sv. Ján Damaský2 hovorí: „Zo zeme Boh stvoril ľudské telo a rozumnú 

a mysliacu dušu mu dal skrze svoj dych. To nazývame Božím obrazom. Duša 

bola stvorená spolu s telom. Neveríme prázdnorečneniu Origena, keď tvrdil, že 

najprv bola stvorená duša a potom telo“. 

Z plánovaného roľníka sa človek napokon stal záhradníkom, aby sa 

staral o záhradu. Tým, že Boh stvoril záhradu Eden, Edem poukazuje to, že 

človeka neponechal vlastnému osudu, ale sa o neho stará a pomáha mu. 

Sumerský výraz „edin“ označovalo rovinu, step. Výraz zem sa pôvodne užíval 

na označenie raja. Hebrejský výraz „gan Eden“ sa v LXX ponechal ako „en 

Edem“ iní3 udávajú „pardes“, čo je prevzaté zo starej irančiny zo slova 

„pairidaeza“ vyjadruje záhradu, sad, akési múrom ohraničené miesto, okrasný 

sad, les, park4 alebo presnejšie povedané kráľovský park. Zároveň však 

vyjadruje aj čosi rozkošné, sladké a príjemné. Gan v sumerskom jazyku 

označuje pole a na vyjadrenie záhrady používali suméri termín „kiri“5. 

 Grécky výraz    paradei,swparadei,swparadei,swparadei,sw    alebo paradisos po prvýkrát použil Xenofón 

a nazval tak záhrady perzských kráľov. Slovo raj sa objavuje u Nehemiáša 2, 8 

                                                 
1 КИРСКИЙ, Ф.: Свод еретических басен .19.50 TLG 4089.031,83.477.27-50. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 68. 

2 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры 2.12. TLG 2934.004,26.17-19; 26.22-23. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 68. 

3 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 863 
4 PETER, M., cit. dielo, s. 60. 
5 LACH, S., cit. dielo, s. 202. 
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v zmysle kráľovskej obory, v knihe Kazateľ 2, 5 v zmysle záhrada a v knihe 

Pieseň piesní ako 4, 13 ako sad. Aramejské slovo raj – pardesa najprv 

označovalo predhistorickú dobu. V slovanských prekladoch sa stretávame so 

slovom raj, ktorý tiež je nazývaný rozkošou Ž 36, 9, akýmsi veľmi príjemným 

miestom. Mnohé kočovné národy, ktoré žili na púšti a dennodenne pociťovali 

páľavu slnka, si pod slovom „šťastie“ predstavovali záhradu, oázu plnú stromov 

a vody.  

Rabínsky komentár1 poukazuje na duálnu povahu človeka, ktorý je 

smrteľný i nesmrteľný, pozemský i nebeský a sú v ňom dve náklonnosti – 

k dobru i zlu. Je stvorený pre tento i budúci svet. Keď ľudia po príchode 

Mesiáša vstanú z mŕtvych, ich telá budú po dlhom čase v zemi nanovo 

vyformované, ako pri stvorení telo Adama. Zvieratá po smrti nečaká súd (Raši 

podľa GnRb 14 a Berachot 61). Boh utvoril človeka z nižšej – pozemskej 

a vyššej – nebeskej zložky. Telo je z prachu zeme a duša je z ducha (Raši). 

Vdýchnutá ľudská duša je akoby časťou podstaty Boha, lebo kto do niekoho 

vdychuje, vydychuje zo seba (Zohar). Targum Onkelos interpretuje spojenie 

živý tvor ako hovoriaci duch. Práve schopnosť rozumnej reči totiž odlišuje 

človeka od živočíšnej ríše (Raši). Túto jedinečnú schopnosť a dar od Boha 

máme zodpovedne využiť v službe Stvoriteľovi. 

Na východe hebrejsky „miqqedem“ Eden bol na východ od miesta, kde 

Mojžiš písal svoju biblickú správu, t.j. na Východ od Kanaánu. Na inom mieste 

v Písme je Eden vykreslený ako úrodná a dobre zavlažovaná oblasť alebo 

orientálna oáza s vysokými stromami (Iz 51, 3; Ez 31, 9.16.18; 36, 35). 

Úrodnosť bola ďalším znakom Božej prítomnosti a požehnania v Edene popri 

výraze na východe, ktoré evokuje túto ideu. Na východe vychádza slnko a svetlo 

je obľúbenou biblickou metaforou pre Božie zjavenie (Iz 2, 2-4; Ž 36,10). 

Rajská záhrada v Edene na východe poukazuje na symbolické miesto, kde 

prebýva Boh. Záhrada slúži ako predobraz izraelskej krajiny. Eden je oázou 
                                                 
1 Genezis, cit. dielo, s. 130. 
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uprostred púšte, podobne ako Izrael na okraji púštnej oblasti, ktorá kontrastuje 

zo záhradou. Boh záhradu vysadil. Podobná idea je o krajine Izrael v Ex 15, 17 

a Ž 80, 16. Iné detailné črty záhrady zasa naznačujú, že sa na ňu možno pozerať 

ako na archetyp svätyne, zobrazujúci neskorší svätostánok alebo chrám, ktorý sa 

nachádzal v izraelskej krajine. Záhrada, podobne ako krajina sú darom od Boha, 

rovnako aj zem, o ktorú sa človek bude starať. Kým je človek v záhrade, je 

blízko pri Bohu. Obraz umiestnenia človeka do záhrady, vysadenej pre neho, 

naznačuje, že plnosť života, ktorý Boh poskytuje človeku už od začiatku, je preň 

dostupná.  

Rabínsky komentár1 hovorí, že Boh stvoril človeka mimo rajskej 

záhrady (podľa tradície v Jeruzaleme na skale, kde mal Abrahám obetovať 

Izáka, a kde stál neskôr Jeruzalemský chrám), aby najprv videl tŕnie a bodľačie. 

Potom ho Boh zaviedol do záhrady, aby mu ukázal obe možnosti skôr, než mu 

dá prvé prikázanie (Chizkuni). 

Ôsmy verš je potrebné chápať skôr lokálne než chronologicky. Blažený 

Hieroným pod vplyvom Akvilovho a Teodocionovho prekladu, ako aj 

rabínskych komentárov použil v svojom preklade nie najlepší termín „in 

principio“ na počiatku. V Septuaginte nachádzame oveľa presnejší preklad 

vyjadrení „kata. avnatola.j“ – kata anatolas na Východe. Biblický autor jasne 

osadzuje raj, že leží kdesi na východ od Palestíny.2  

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
1 Genezis, cit. dielo, s. 131. 
2 PETER, M., cit. dielo, s. 59. 
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9 kai. evxane,teilen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa/n xu,lon w`rai/on eivj o[rasin kai. 9 kai. evxane,teilen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa/n xu,lon w`rai/on eivj o[rasin kai. 9 kai. evxane,teilen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa/n xu,lon w`rai/on eivj o[rasin kai. 9 kai. evxane,teilen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa/n xu,lon w`rai/on eivj o[rasin kai. 

kalo.n eivj brw/sin kai. to. xu,lon th/j zwkalo.n eivj brw/sin kai. to. xu,lon th/j zwkalo.n eivj brw/sin kai. to. xu,lon th/j zwkalo.n eivj brw/sin kai. to. xu,lon th/j zwh/j evn me,sw| tw/| paradei,sw| kai. to. xu,lon h/j evn me,sw| tw/| paradei,sw| kai. to. xu,lon h/j evn me,sw| tw/| paradei,sw| kai. to. xu,lon h/j evn me,sw| tw/| paradei,sw| kai. to. xu,lon 

tou/ eivde,nai gnwsto.n kalou/ kai. ponhrou/tou/ eivde,nai gnwsto.n kalou/ kai. ponhrou/tou/ eivde,nai gnwsto.n kalou/ kai. ponhrou/tou/ eivde,nai gnwsto.n kalou/ kai. ponhrou/    

 

Boh dal ešte vyrásť zo zeme všetko stromovie nádherné na pohľad a dobré na 

jedenie a strom života uprostred záhrady a strom vedomia o poznaní dobra 

a zla. 

 

9 И# прозzбE бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе и3 д0брое въ 

снёдь: и3 дрeво жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётелное 

д0брагw и3 лукaвагw. 

 

И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 

хорошое для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и 

зла. 

 

l k'a]m;l . bAj w> h a,r > m;l . dm'x.n< # [e- l K' h m'd'a] h '- !mi ~y h il {a/ h w"h y > xm;c.Y :w: 2 :9  

[r 'w" bAj  t[;D ;h ; #[e w> !G"h ; %AtB. ~y YIx;h ; # [ew> 

 

PÁN BOH dal zo zeme vyrásť všetkým stromom, vábivým na pohľad a dobrým 

na jedenie, i stromu života uprostred záhrady i stromu poznania dobra a zla. 

 

Hospodin, Bůh, dal z půdy vyrašit veškerému stromoví libému na pohled 

a dobrému k jídlu a uvnitř té záhrady stromu života a stromu poznání dobra a 

zla. 
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Niektorí autori vidia v zmienke o stromoch typický zdroj ľudskej 

potravy pred pádom. Po páde 3, 22 bude človek nútený živiť sa rastlinami. 

Stromy sú tu skôr spomenuté pre vznik záhrady a kľúčovú úlohu zakázaného 

stromu. Poznámka, že boli pekné na pohľad a chutné na jedenie, zdôrazňuje 

hojnosť Božieho zabezpečenia pre človeka.  

Strom ako symbol života je v Biblii veľmi známy. Časté vegetatívne 

motívy posvätného stromu alebo rastliny v mezopotámskom figuratívnom umení 

na pečatiach, reliéfoch, stélach, doložené archeologickými nálezmi1, potvrdzujú 

túto rozšírenú starovekú tradíciu. Epos o Gilgamešovi taktiež spomína, že jeho 

hrdina našiel v hĺbke oceánu rastlinu, ktorá mala dodať mladosť vo vysokom 

veku2. Verš 3, 22 poznamenáva, že strom života by umožnil získať život, 

v zmysle nesmrteľnosti, tým, ktorí by z neho jedli. Zákaz jesť z neho príde do 

úvahy až po páde, preto jedenie z neho pred pádom je bežnou vecou a súvisí 

s neobmedzenou plnosťou života človeka, ktorú podľa príbehu mal pred pádom. 

Kniha Prísloví opisuje strom života múdrosť (3, 18), ovocie spravodlivosti ( (11, 

30), splnenú túžbu (13, 12) a príjemnú reč (15, 4): inými slovami, všetko toto 

dáva plnosť života ľuďom, ktorí tým disponujú. Kniha Zjavenia používa motív 

stromu života ako inklúziu: na začiatku knihy sa spomína v prísľube efezskej 

cirkvi (2, 17) a v závere knihy, v kap. 22, predstavuje strom, čo prináša dvanásť 

druhov ovocia a rodí každý mesiac, pričom jeho listy majú moc uzdravovať 

národy (Porovnaj Ez 47, 12). Apokryfná literatúra podáva tému ešte detailnejšie. 

Keďže stromy ostanú zelené počas letného sucha, Písmo v nich vidí obraz 

Božieho života (napr. Ž 1, 3; Jer, 8). Abrahám zasadil tamarišku pri Bersabe 

a pri nej aj vzýval PÁNA (21, 33). Zelené stromy boli i riadnou súčasťou 

                                                 
1 Pozri symbolické znázornenie fenickej – kanaánskej ašery. Stela z Tunisu. (Pozri РАЙТ, Д.: 
Библейская археология. Санкт Петербург 2003, s. 25). 

2 Mezopotámsky epos o Gilgamešovi v porovnaní so správou z Genezisu hovorí v podstate 
o túžbe človeka po dlhovekosti. Iní exegéti skôr poukazujú na rajský úpadok ako výsledok 
polemiky s kanaánskym kultom plodnosti spätými s Ašerou, ktorej náboženským symbolom 
bol posvätný strom. Mezopotámska ikonografia hovorí napr. o bohu Ningiszidovi – „pánovi 
dobrého stromu“.  
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kanaánských svätýň (5Mjž 12, 2). Navyše sa zdá, že zlatý svietnik umiestnený 

vo svätostánku, bol utvorený na spôsob stromu života: jeho svetlo dopadajúce na 

dvanásť predkladaných chlebov symbolizovalo Boží život, ktorý udržiaval 

dvanásť kmeňov Izraela (2Mjž 25, 31-34;3Mjž 24, 1-9)1. Biblický dialóg má 

črty básne a hovorí o „magickom strome“2. 

  

                                                 
1 Genezis, cit. dielo, s. 132. 
2 LEMANSKI, J., cit. dielo, s. 240.. 
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1.1 Strom života 

 

Aj v pohanskej mytológii nachádzame zmienky o stromoch, cez ktoré im 

boli dávané „vody života“. V Mezopotámii sa našlo zobrazenie obrovského 

stromu, ktorého korene a kmeň boli navrchu a koruna sa nachádzala v nebi. 

Vďaka tomuto stromu ľudia získavali poznanie a život1. Takéto stromy sa 

v staroorientálnych mýtoch nachádzali na nedostupných miestach. Avšak 

v Biblii sa tento strom nachádza uprostred záhrady ako dostupná 

a jedinečná možnosť života. Alexander Meň2 poukazuje na sádrový reliéf 

z Nimrudu (Asýrie 900 rokov pred Chr.), kde je zobrazený kráľ Aššurnasirpal 

a okrídlený boh, ktorí sa klaňajú posvätnému stromu.  

Národné tradície jednotlivých kultúr uchovali pamiatku o strome života 

a ovocí – plodoch života. Indovia ho nazývali termín kalpankšam, peržania- 

g(h)om, araby – tuba, indiáni – majja-kejba, gréci – lotus, germáni – iggbrasil. 

Na asyrských sochách sa zväčša stretávame so znázornením stromu života, 

okolo ktorého sa klaňajú králi a panovníci, alebo je obklopený duchmi, ktorí 

majú krídla. U iných národov sa strom života znázorňoval na pohrebných 

pamiatkach alebo dokonca aj na pečiatkach3. 

Strom života4 je symbolom nesmrteľnosti. V hebrejčine preložený ako 

„ec ha-chajjim čo označuje strom, dávajúci život, t.j. 1Mjž 3, 22, ktorý dáva telu 

nesmrteľnosť. Človek je podľa svojej prirodzenosti smrteľný, ale mal získať 

nesmrteľnosť za cenu uposlúchnutia Boha. Boh chcel podarovať človeku 

nesmrteľnosť ako špeciálny dar. Nič nedáva ľudskému telu také čosi, ani tie 

najlepšie ovocia zo stromov, ktoré v sebe obsahujú najviac vitamínov. 
                                                 
1 ΜΙΛΤΙΑ∆Ι, Κ.: Ριµα κιριυ Κρατεον, ∆ιµιυργια κυ κοσµυ – Γεν. Τεσσαλονικι 1990, s. 116-
117. 

2 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 124  
3 СНИГИРЕВ, Р.: Библейская археология. Москва 2007, s. 114. 
4 Strom života tvoril zvlášť v múdroslovnej literatúre obľúbený námet (Prisl 3, 18; 11,30; 13, 
12; 15, 4). V staroorientálnej symbolike bola so stromom života spätá postava kráľa a to 
trojakým navzájom sa prelínajúcim spôsobom. Kráľ ako božský záhradník, ako majiteľ 
stromu života, alebo ako strom života.  
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Metropolita Filaret1, ktorý pracoval aj s hebrejským textom vysvetľuje, že strom 

života môžeme pomenovať aj stromom zdravia. To nás utvrdzuje v tom, že 

„strom života“ je symbol. Biblická komisia z 30. 6. 1909 konštatuje, že 

skúmanie stromu života nepatrí do úloh kresťanskej náuky.2  

Sv. Ján Zlatoústy hovorí vo svojej piatej besede takúto myšlienku: 

Človek nebol stvorený Bohom ani ako smrteľný, ani ako nesmrteľný. Ak by sa 

staral iba o duševné zdokonaľovanie, duchovný rast, o duševné blahá, dosiahol 

by nesmrteľnosť. A to vďaka „stromu života“. Strom života bol teda akousi 

odmenou pre ľudí za poslušnosť.  

Sv. Ján Damaský3 hovorí: „Človek v raji sa nasycoval jediným plodom 

a to hľadením na Boha rovnako ako anjeli. Práve preto nepociťoval hlad a preto 

snáď aj práve toto hľadenie na Boha – obdivovanie je nazvané „hľadením na 

strom života“.  

Serafím Rose4 hovorí: „V skutočnosti bol raj materiálny, ale zároveň 

i duchovný. Práve takým bol stvorený aj človek – zmyselným aj intelektuálnym. 

Zatiaľ čo v tele prebýval v raji, duchovne prebýval ešte v oveľa krajšom mieste 

– neustále rozjímal o Bohu. Sladkosť božskej kontemplácie je tým stromom 

                                                 
1 ДРОЗДОВ, Ф.: Толкование на Книгу Бытия. Москва 1867, s. 72. 
2 PETER, M., cit. dielo, s. 61. Pápežská biblická komisia v r. 1905-1915 dávala prednosť 
konzervatívnemu výkladu Sv. Písma. (PETRÁČEK, T., cit. dielo, s. 87). Encyklika Humani 
generis hovorí: „Prvých jedenásť kapitol knihy Genezis, hoci nezodpovedajú striktne 
dejepisnému charakteru ako ho poznáme u slávnych spisovateľov gréckych a latinských, 
alebo našich súčasných odborníkov i napriek tomu má v pravom zmysle historickú povahu, 
čo môžu exegéti veľmi dobre skúmať a upresňovať. Tieto kapitoly sú prosté i obrazné 
rozprávania a sú prispôsobené ľuďom s neveľmi vyspelou kultúrou, ale tiež obsahujú hlavné 
pravdy, potrebné pre dosiahnutie večnej spásy, aj ľudový popis pôvodu človeka 
a vyvoleného ľudu. Ak starobylí svätopisci niečo čerpali z ľudového rozprávania, čo 
môžeme pripustiť, nikdy nesmieme zabúdať, že to robili ako Bohom inšpirovaní , takže pri 
výbere a hodnotení oných svedectiev boli ochránení pred každým omylom. To však, čo bolo 
do Písma Svätého prevzaté z ľudového rozprávania nemôžeme vôbec porovnávať 
s mytológiou ani s inými literárnymi druhmi im podobnými, ktoré vychádzajú skôr z bohatej 
fantázie než z úsilia o pravdu a večnosť.“ (PETRÁČEK, T., cit. dielo, s. 279). 

3 ДАМАСКИН, И.: Точное изложение православной веры. Москва 1992, s.148. 
4 The Ortodox Word, N-171, California 1993: Serafim Rose, The Ortodox Patristic 
unerstanding Of Genezis, Chaprter Five, Paradise p. 194-195. 
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života, ktorý dáva človeku život. Telom žil na zemi a vo svojom duchu prebýval 

s anjelmi, usmerňoval svoje k Bohu a tým bol vlastne živený.  

Prof. A. Lopuchin1 poukazuje, že strom života ako v samotnom Písme, 

ale aj v učení sv. otcov Cirkvi sa chápalo tajomne a bol to akýsi predobraz, 

ktorý poukazoval na drevo kríža, vďaka ktorému nám Christos prinavrátil 

duchovný život a na tajomstvo eucharistie ako spasiteľného plodu tejto 

obeti na kríži (Prisl 3, 18; 11, 30; 15, 4; Jn 6, 51-58), ktorá nás privádza 

k životu večnému.  

 

 

                                                 
1 ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. Т. 1. Петербург 1904 – 1907, s. 18. 
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1.2 Strom poznania dobra a zla 

 

Poznanie dobra a zla je schopnosť rozlišovať užitočné od 

škodlivého, príjemné od nepríjemného, t.j. plnohodnotnosť pocitov 

a rozumu. Nemajú ho deti (5Mjž 1, 39; Iz 7, 6) ani starí ľudia (2 Kr 19, 35 

(2Sam).  

Aj biblický „strom poznania dobra a zla“ je symbol. Nemá však 

meno od toho, že by v sebe mal niečo dobrého alebo zlého, ani preto, že by 

jeho ovocie obohatilo vedomosti človeka. Svoje meno má odtiaľ, že toto 

poznanie je Božím privilégiom.  

Strom poznania dobra a zla sa podľa 1Mjž 2, 9; 3, 3 nachádzal tiež 

uprostred záhrady. Pojmy dobro a zlo patria do kategórie morálky. Nevieme, či 

takto nebol nazvaný strom podľa slov vyrieknutých diablom 1Mjž 3, 5, pretože 

satan si to prispôsobil a vysvetlil tak, že Evu priviedol k pádu. Všetci súčasní 

odborníci, biblisti a exegéti knihy Genezis sa zhodujú v jednom a to, že „strom 

poznania“ považujú za symbol, opierajúc sa o tvrdenie, že samotné ovocie 

nemôže poskytovať človeku poznanie1 a vedomosti z morálky ohľadne dobra 

a zla.  

Strom poznania sa vymyká tiež akémukoľvek botanickému zadeleniu. 

Jeho povaha je metafyzická, keďže súvisí s Bohom a ako jediný najvýraznejšie 

reprezentuje Boha v celom raji, prostredníctvom jeho výslovného zákazu2. 

                                                 
1 Jediné poznanie z pohľadu chuti napomáhajú rozpoznať chuťové poháriky či je ovocie zrelé 
- nezrelé, trpké – sladké, prezreté - zhnilé, vhodné –nevhodné na zaváranie, oberačku.... 
(Pozn. a). 

2 Znázornenie stromu ako jablone má pôvod v lat. preklade Vulgaty. Vzdelaní umelci ako 
Michelangelo poznali latinskú verziu Písma a strom označený latinským spojením ako 
„lignumque scientaie boni et mali“ mali len krok k jabloni; latinský výraz „mali“ je genitív 
od neutra „malum“, čo sa prekladá ako „zlo“, ktoré označuje i „jablko“. S tým prekrývaním 
významov súvisí vyobrazenie stromu poznania v západnej kultúre ako jablone. Sv. Cyprián 
Kartagenský, blažený Teodoret Cýrsky a Teodor Mopsuetský poukazujú na to, že išlo skôr 
o figovník. (Pozri CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I.-III. Kapitola. Prešov 2000, s. 49). 
Figovník sa oddávna v Afrike a Ázii považoval za posvätný strom. Podľa egyptskej knihy 
mŕtvych je figovník svetovým stromom, na ktorom vo východnom nebi sedia bohovia. 
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Symbolika stromu mala ešte jeden význam v Starozákonnej Cirkvi. Bol to nielen 

znak požehnania, ale skrýval v sebe isté nebezpečenstvo. Pod stromami 

vykonávali magické rituály pohania. Kanaánsky kult plodnosti bol spätý tiež so 

stromami1. 

Sv. Ján Zlatoústy2 hovorí: „Ak milovaný počuješ, že Boh posadil raj 

v Edeme na východe, pochop tieto slová správne tak, ako je treba, že vznikol na 

Boží príkaz. A následne ver, že bol raj stvorený na tom istom mieste, o ktorom 

hovorí Písmo“. 

Blažený Augustín3 hovorí: „Niektoré veci sa odkrývajú doslovne po 

poriadku času t.j. chronologicky, alebo tak ako postupne nasledovali, pretože 

zvesť nehovorí o predchádzajúcich udalostiach. Ak si z toho neurobíme 

pravidlo, môžeme pochybiť. Preto je v knihe Genezis povedal, že Boh nasadil 

raj v Edeme na východe a umiestnil tam človeka, ktorého stvoril. A na príkaz 

Boží zo zeme vyrástli všelijaké stromy krásne na pohľad a dobré na jedenie. Zdá 

sa nám to, že sa to všetko stalo po tom, čo Boh stvoril človeka a umiestnil ho do 

raja“. Sv. Cyprián Kartaginský4 hovorí: „Cirkev je obrazom raja a vnútri dvoch 

stien uchováva figovníky. Ten, ktorý je neprináša dobré ovocie vytrháva sa 

a hádže do ohňa“. 

Sv. Ambróz Milánsky5 hovorí: „Raj je taký, že ho mohol uvidieť pri 

svojom uchvátení iba apoštol Pavol6, alebo niekto iný, podobný Pavlovi. Hoci 

Pavol si nemohol spomenúť, či videl raj v tele, alebo mimo tela počul slová, 

                                                                                                                                                         
Svetový strom je stará náboženská predstava mnohých systémov, ktoré spájali nebo so 
zemou. (Pozri HELLER, J.: Starověká náboženství, s. 67-68). 

1 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 125. 
2 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 13.13 TLG 2062.112.53.108.58-63. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 69. 

3 ИПОНСКИЙ, А.: Об учении християнском , 3. 36. Cl. 0263,3.36. 2. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 69. 

4 КАРФАГЕНСКИЙ, К.: Послания 73. 10. CCSL 3C:540. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s. 69. 

5 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: О рае. Cl.0124, 1.1.265.14. In: Библейские комментарии отцов 
Церкви, s. 70. 

6 2Kor 12, 2-5. 
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ktoré prikazovali, aby nehovoril o tom, čo videl. Ako môžeme my nazývať 

nejaké miesto „rajom“ pričom nemáme sily, aby sme ho uvideli a máme právo o 

tom rozprávať iným ľuďom?“ 

Sv. Bazil Veľký1 hovorí: „V čase modlitieb sme všetci otočení na 

východ, avšak mnohí nevedia, že pritom hľadáme svoju pradávnu domovinu, 

raj, ktorý vysadil Boh v Edeme na východe“. 

V liste Diogenetovi2 sa píše: „Boh vysadil uprostred raja (strom 

poznania) a strom života, poukazujúc na poznanie ako na cestu k životu. Avšak 

prvotní ľudia s nečistými myšlienkami použili jeho plody skrze úlistnosť hada. 

Preto život bez poznania, ale ani poznanie bez skutočného, pravdivého života sú 

hriešne. Preto taký i onaký strom boli posadené jeden pri druhom“. 

Blažený Hieroným3 hovorí: „Ak je múdrosť strom života, to znamená 

samotná múdrosť je Isus Christos. Teraz už chápete prečo blažený a svätý muž 

ju pripodobňuje k tomuto stromu – stromu múdrosti. Teraz už rozumiete, prečo 

tento spravodlivý a blažený muž, ktorý nerobil podľa rád bezbožníkov 

nečestných nerobí to, ale robí iné. Preto on ako strom posadený pri vodných 

tokoch (Ž 1, 3) t.j. prečo sa podobá a Christa, lebo Boh nás vzkriesil s Ním 

a posadil nás na nebesia (Ef 2, 6). Teraz už chápete, že spolu s Christom 

kraľujeme na nebesiach. Teraz už chápete, prečo bol strom posadený v raji 

a prečo my všetci sa nachádzame v jeho blízkosti“. 

Sv. Gregor Nazianský4 hovorí: „Christos sa pozdvihuje na drevo a dáva 

sa dobrovoľne ukrižovať. Kríž sa pre nás týmto stáva stromom života 

a zachraňuje s Ním ukrižovaného lotra, avšak zatemňuje všetko viditeľné“. 

                                                 
1 КЕСАРИЙСКИЙ, В.: О Святом Духе. 27. 66. TLG 2040.003,27.66.60-63. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 70. 

2 Послание Диогнету 12.3-4. TLG 1350.001,12.32.1-4.3. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s. 70. 

3 СТРИДОНСКИЙ, И.: Трактат на Псалмы (Пс 1). Cl. 0592,1.109. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 70. 

4 НАЗИАНЗИН, Г.: О Сыне (Слово 29) TLG 2022.09,20-24-26. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 70. 
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Súčasní novodobí odborníci a biblisti sa zhodujú na siedmych tézach – 

názoroch ako by mohla byť pochopená táto zložitá otázka dvoch stromov – 

života a poznania v Biblii.  

Strom poznania dobra a zla sa nachádza iba v tomto príbehu a je veľmi 

ťažké určiť jeho zmysel. Jeho kľúčové postavenie v narácii 2, 9.17; 3,5 a 3,22 

nás núti k pokusom hľadať jeho význam. No predtým je dôležité uviesť dve 

poznámky: Zdá sa zrejmé, že tak, ako by jedenie zo stromu života viedlo 

k nesmrteľnosti, jedenie zo zakázaného stromu by viedlo k poznaniu dobra a zla 

(3, 22); taktiež sa musíme pokúsiť stanoviť význam slovného spojenia poznanie 

dobra a zla overením jeho použitia ako celku tu aj v iných textoch, a nie iba 

určením významu jednotlivých slov. Tu sú navrhované výklady a spojenia: 

1.) Poznanie dobra a zla znamená morálne rozlišovanie, spoznávanie 

rozdielu medzi dobrým a zlým (Budde 1883). Je to pravda, že dobro a zlo 

v tomto príbehu predstavujú jasné morálne kategórie. Nejde tu však o prvotné 

morálne rozlišovanie, veď Boží zákaz v logike príbehu robí prvého človeka 

schopného chápať smrť ako trest za jedenie z daného stromu, čo predpokladá už 

rozlišovanie tohto zla pre neho. Predstavu zla a jeho rozlíšenie príbeh už 

predpokladá, aj keď priamu skúsenosť so zlom človek ešte nemá. Moderní 

komentátori nesúhlasia s týmto výkladom. Pôvodný francúzsky ekumenický 

preklad Písma (TOB) prekladal názov stromu ako strom poznania šťastia 

a nešťastia, aby sa vyhol klasickému morálnemu významu; novší preklad z r. 

1988 sa vrátil k bežnému významu. Iní autori vidia v zákaze jedenia zo stromu 

odopretie dospelosti (Gunkel) a jasného sebapoznania (Speiser, de Vaux). 

Problémom stále zostáva, prečo by Boh upieral človeku ľudské vlastnosti, 

a neobjasňuje sa, prečo by ho tieto vlastnosti robili rovným Bohu (3, 22). 

2.) Toto poznanie je jednoducho opis dôsledkov dodržiavania 

a nedodržiavania prikázaní (Kidner a Gispen). Je možné chápať ho ako 

skúšobný kameň; ak sa človek zdrží niečoho zlého, spozná dobro, ak 

neposlúchne, čaká ho zlo. D. Kidner hovorí, že strom hrá svoju úlohu skôr cez 
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príležitosť, ktorú ponúka, ako cez kvality, ktoré vlastní; je ako dvere, ktorých 

menovka oznamuje, čo je za nimi (Kidner, 63). Proti tomuto výkladu sa 

argumentuje, že strom ponúka poznanie vlastné iba Bohu (3, 5.22). Uvedený 

výklad však nie je v zhode s textami Dt 1, 39 a 2Sam 19, 36, ktoré podotýkajú, 

že ani mladí, ani starí nepoznajú dobro a zlo. Keby bol výklad pravdivý, išlo by 

o prvotný zákaz, ktorý Boh dal človeku, aby ho chránil pred skúsenosťou zla. 

Ak človek neodolá a siahne po zakázanom ovocí, spozná zlo. Po jedení bude 

poznať zlo nielen teoreticky, ale i prakticky. V Biblii má sloveso poznať nielen 

teoretický, ale najmä praktický a konkrétny význam1. Poznať v Písme znamená 

mať praktickú skúsenosť s predmetom poznania, ktorá následne ovplyvňuje 

život poznajúceho. Človek bežne získa poznanie zo skúsenosti, hoci len 

teoretickej, no poznanie založené na praktickej skúsenosti má väčší dopad na 

jeho život.  

3.) Táto téza je od židovských rabínov, ktorí tvrdili, že poznanie dobra 

a zla spočíva v sexuálnom spoznaní. Z moderných autorov ju sledujú Weinfeld, 

Coppens, Hartmann, Engell, Gordis, La Cocque. Je pravda, že sloveso poznal 

označuje v 4, 1 pohlavný styk, ale tu treba brať do úvahy poznanie v súvise 

s výrazmi dobro a zlo. Téza je málo zlúčiteľná s kontextom a takmer 

neudržateľná, lebo v kap. 1-2 niet narážky, že by sexuálne poznanie bolo 

rezervované iba Bohu alebo, že by bolo človeku odopreté (porovnaj 1, 28 a 2, 

18-25); práve opak je pravdou. Hoci tému nahoty, pocitu hanby, trestu pri rodení 

detí a tému túžby po manželovi príbeh obsahuje, ich cieľ zapadá do celkového 

obrazu situácie človeka po páde, ktorého súčasťou sú i problémy pohlavného 

života ľudí.  

4.) Veľmi rozšírená je téza od C. Wellhausena; súhlasí s ňou i Humbert, 

von Rad a Soggin: dobro a zlo tvoria rečnícku figúru merizmus (dva protikladné 

výrazy), ktorá predstavuje univerzálne poznanie alebo vševedúcnosť, podobne 

                                                 
1 Už v 4, 1.17.25 bude sloveso poznať eufemizmom pre pohlavný styk muža a ženy (porov. 
Lk 1, 34). 
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ako nebo a zem predstavovali celý svet. Človek by teda chcel poznať všetko ako 

Boh. Po páde však človek určite nepoznal všetko: nespoznal napr. svoju 

zodpovednosť za spáchané zlo, keď sa obaja vyhovárali a nevedeli, ako bude 

Boh následne konať. A keďže sa ho človek bál, skryl sa pred ním. To, čo 

spoznal, je hanba a nahota (3, 7-8). Tento výklad teda úplne nevystihuje povahu 

stromu. 

5.) Veľmi výstižná téza pochádza od Cassuta a Westermanna, že strom 

poznania dobra a zla predstavuje múdrosť. Vychádza sa pritom zo slovesa 

poznať. V Písme možno ľahko počuť o Bohu, ktorý vlastní múdrosť, a jeho deti 

ju nemajú. Ťažšie sa však chápe, prečo je človeku odopretá. Získanie múdrosti 

je jeden z najvyšších cieľov Knihy Prísloví. Múdroslovná literatúra však dáva 

najavo, že existuje múdrosť rezervovaná iba Bohu, na ktorú nemôže človek 

ašpirovať (Jób 15, 7-9; 40 a Prís 30, 1-4), pretože plné porozumenie Boha, sveta 

a miesta človeka v ňom presahuje ľudské chápanie. Ísť za ňou bez ohľadu na 

zjavenie značí potvrdzovať ľudskú sebestačnosť a zanedbávať bázeň pred 

Pánom, ktorá je počiatkom poznania (Prís 1,7). Postoj vlastný človeku, ktorý 

chce byť pravdivo múdry a viesť plnohodnotný život, spočíva vo viere v Boha, 

a nie v uznaní samostatnosti poznania. Najbližší paralelný text ku kap. 2-3 je Ez 

28, ktorý mytologickým jazykom opisuje kráľa Týru, ako bol vyhnaný z Edenu 

pre pýchu, a preto, že sa pred inými označoval za múdreho ako Boh (Ez 28, 

6.15-17). 

6.) Clark (1969, 266-278) ponúka taktiež výstižnú tézu, ktorá vidí 

v spojení dobra a zla legálny kontext na opísanie právnej zodpovednosti za 

rozhodnutia. Kap.2-3 používajú tento zákaz na opis morálnej sebestačnosti 

rozhodujúc, čo je správne bez vzťahu k Božej zjavenej vôli. V raji sa Boží zákon 

zužuje do jediného príkazu: zo stromu poznania nejedz! Za jeho prestúpenie 

hrozí smrť. Keď sa Adam s Evou rozhodli pre morálnu samostatnosť, ich život 

začal smerovať k smrti. Ž 19, 8-10 je narážkou na kap. 2-3, keď prirovnáva 

zákon k stromu poznania, lebo osviežujú dušu…dáva múdrosť maličkým… 
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potešuje srdce… osvecuje oči (porov. 3, 6). Boží zákaz zjavený v záhrade 

obnášal varovanie pod trestom smrti. Neskôr bolo v Izraeli známych veľa 

príkazov, pre prestúpenie ktorých hrozila Božia kliatba alebo smrť. Pretože 

zákaz vydal Boh, človek ho nemohol pozmeniť: ani skrátiť, ani doplniť (Dt 4, 

2); tým bola ľudská morálna samostatnosť vylúčená. Keďže Adam s Evou si 

vyvolili ľudskú múdrosť a dali jej prednosť pred Božím zákonom, našli smrť, 

a nie život. V zmysle dejinnej skúsenosti Izraela s Bohom bola nedotknuteľnosť 

Zákona vo svätostánku symbolizovaná uložením tabúľ Dekalógu vo vnútri 

drevenej archy, posvätného Božieho trónu, uchovávanej vo vnútri veľsvätyne 

v Jeruzalemskom chráme, umiestneného v strede zasľúbenej krajiny, oplýva-

júcej medom a mliekom. Ak sa človek dotkol archy, hrozil mu trest smrti 

(porov. Nm 4, 15.20; 2Sam 6, 6-7), čo zrejme naznačuje Eva svojou verziou 

zákazu (3, 3)1. 

Nemecký starozákonník von Rad poukazuje na to, že „dobré a zlé“ 

znamená to isté ako „VŠETKO“, teda poznanie dobra a zla je v podstate 

vševedúcnosť, ktoré nechápeme len ako rozumové poznanie, ale predovšetkým 

ako zvrchované rozhodovanie o dobrom a zlom (porovn. Iz 5, 20). Človeku nie 

je dané právo byť takýmto sudcom. Iba Boh2 rozhoduje, čo je skutočné 

a ozajstne dobré a zlé pre človeka, čo vedie k životu a čo k smrti. Človek má 

jeho rozhodnutie poslušne prijímať. Existencia stromu života a stromu 

poznania ho stavia na križovatku (porovn. 5Mjž 30, 15-193). Samozrejme, že 

Boh nikoho nenecháva na pochybách, ktorá cesta je cestou života1. 

                                                 
1 Genezis, s. 133-134.  
2 Diabol je opicou Boha – hovorí blaž. Augustín, čiže pokúša sa napodobňovať Boha, hrá sa 
na niečo čím nie je avšak s tým rozdielom, že zlo prezentuje ako dobro. Taktiež človek v 21. 
storočí, ktorý si namýšľa vďaka vzdelaniu a poznaniu, že je v pozícii Boha sa pokúša nanovo 
vytvárať nový hodnotový systém častokrát neberie ohľad na to, čo povedal o tom Boh vo 
Svätom Písme a Christová Cirkev. (Pozn. a). 

3 „Pozri dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať 
Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy. Jeho 
ustanovenia a Jeho právne predpisy – tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh 
bude ťa požehnávať v krajine, ktorú ideš zaujať. Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš 
poslúchať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám 



33 
 

11110 potamo.j de. evkporeu,etai evx Edem poti,zein to.n para,deison evkei/qen 0 potamo.j de. evkporeu,etai evx Edem poti,zein to.n para,deison evkei/qen 0 potamo.j de. evkporeu,etai evx Edem poti,zein to.n para,deison evkei/qen 0 potamo.j de. evkporeu,etai evx Edem poti,zein to.n para,deison evkei/qen 

avfori,zetai eivj te,ssaraj avrca,javfori,zetai eivj te,ssaraj avrca,javfori,zetai eivj te,ssaraj avrca,javfori,zetai eivj te,ssaraj avrca,j    

11 o;noma tw/| e`ni. Fiswn ou11 o;noma tw/| e`ni. Fiswn ou11 o;noma tw/| e`ni. Fiswn ou11 o;noma tw/| e`ni. Fiswn ou----toj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n Euilat evkei/ outoj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n Euilat evkei/ outoj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n Euilat evkei/ outoj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n Euilat evkei/ ou-- --    evstin evstin evstin evstin 

to. crusi,onto. crusi,onto. crusi,onto. crusi,on    

12 to. de. crusi,on th/j gh/j evkei,nhj kalo,12 to. de. crusi,on th/j gh/j evkei,nhj kalo,12 to. de. crusi,on th/j gh/j evkei,nhj kalo,12 to. de. crusi,on th/j gh/j evkei,nhj kalo,n kai. evkei/ evstin ò a;nqrax kai. o` li,qoj n kai. evkei/ evstin ò a;nqrax kai. o` li,qoj n kai. evkei/ evstin ò a;nqrax kai. o` li,qoj n kai. evkei/ evstin ò a;nqrax kai. o` li,qoj 

o` pra,sinojo` pra,sinojo` pra,sinojo` pra,sinoj    

13 kai. o;noma tw/| potamw/| tw/| deute,rw| Ghwn ou13 kai. o;noma tw/| potamw/| tw/| deute,rw| Ghwn ou13 kai. o;noma tw/| potamw/| tw/| deute,rw| Ghwn ou13 kai. o;noma tw/| potamw/| tw/| deute,rw| Ghwn ou----toj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n toj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n toj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n toj ò kuklw/n pa/san th.n gh/n 

Aivqiopi,ajAivqiopi,ajAivqiopi,ajAivqiopi,aj    

14 kai. o` potamo.j o` tri,toj Ti,grij ou14 kai. o` potamo.j o` tri,toj Ti,grij ou14 kai. o` potamo.j o` tri,toj Ti,grij ou14 kai. o` potamo.j o` tri,toj Ti,grij ou----toj o` poreuo,menoj kate,nanti VAssuri,wn toj o` poreuo,menoj kate,nanti VAssuri,wn toj o` poreuo,menoj kate,nanti VAssuri,wn toj o` poreuo,menoj kate,nanti VAssuri,wn 

o` de. potamo.j o` de. potamo.j o` de. potamo.j o` de. potamo.j ò te,tartoj ouò te,tartoj ouò te,tartoj ouò te,tartoj ou----toj Euvfra,thjtoj Euvfra,thjtoj Euvfra,thjtoj Euvfra,thj    

15 kai. e;laben ku,rioj o` qeo.j to.n a;nqrwpon o]n e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn tw/| 15 kai. e;laben ku,rioj o` qeo.j to.n a;nqrwpon o]n e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn tw/| 15 kai. e;laben ku,rioj o` qeo.j to.n a;nqrwpon o]n e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn tw/| 15 kai. e;laben ku,rioj o` qeo.j to.n a;nqrwpon o]n e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn tw/| 

paradei,sw| evrga,zesqai auvto.n kai. fula,sseinparadei,sw| evrga,zesqai auvto.n kai. fula,sseinparadei,sw| evrga,zesqai auvto.n kai. fula,sseinparadei,sw| evrga,zesqai auvto.n kai. fula,ssein    

 

Z Edemu vychádzala rieka na zavlažovanie záhrady (a) odtiaľ sa rozdeľuje 

na štyri toky. Meno jedného (je) Fisón – tento obkolesuje celú krajinu 

Evilat, tam, kde je zlato, a zlato tej krajiny (je) dobré; a je tam karbunkul 

a zelený kameň. Meno druhej rieky (je) Géón – táto obkolesuje celú krajinu 

Etiópie. Tretia rieka (je) Tigris – táto tečie oproti Asýrčanom. A štvrtá 

rieka, to (je) Eufrat. Pán Boh vzal človeka, ktorého vyformoval, a umiestnil 

ho do záhrady, aby ju obrábal a strážil.  

 

10 Рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри 

нач†ла. 

                                                                                                                                                         
dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zaujať po prechode cez 
Jordán. Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, 
požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo.“ 

1 Výklady ke Starému zákonu...s. 33. „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána 
a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána 
a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7, 13-14). 
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11 И$мz є3ди1нэй фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw ќбw 

є4сть злaто. 

12 Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ и3 кaмень зелeный. 

13 И# и4мz рэцЁ вторёй геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3fі0пскую. 

14 И# рэкA трeтіz тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. Рэкa же 

четвeртаz є3vфрaтъ. 

15 И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй слaдости, 

дёлати є3го2 и3 храни1ти. 

 

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на 

четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю земля Хавила, ту, 

где золото; И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 

Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя 

третей реки Хиддекель (Тигр) она протекает пред Ассириею. 

Четвертая река Евфрат. И взял Господь Бог человека, (которого 

создал) и поселил его в саду Едемском чтобы возделывать его и 

хранить его. 

 

~y viar ' h ['B'r >a;l . h y "h 'w> dr eP'y I ~V'm iW !G"h ;- ta ,  tAqv.h ;l . !d,[e me acey O r h'n"w> 2 :1 0  
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Z Edenu vychádzala rieka na zavlažovanie záhrady, odtiaľ sa rozdeľovala 

a vytvárala štyri toky. Meno jedného je Pišón – tento obkolesuje celú 

krajinu Chavila, v ktorej je zlato, a zlato tej krajiny je dobré. Je tam aj 

bdélium i ónyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichón – táto obkolesuje 

celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Chiddeqel. Tá tečie východne od 

Asýrie. A štvrtou riekou je Perat. PÁN Boh vzal človeka a umiestnil ho 

v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. 

 

K zavlažování přýští z Edenu proud a rozděluje se odtud ve čtyři hlavní. 

Jméno jednoho je Píšon, toť ten, jenž obtéká celou zemi Chavila, kde je 

zlato. Zlato oné země je dobré, je tam i křištál a onyxový kámen. Jméno 

druhého je Gíchon, ten, jenž obtéká celou zemi Kuš. A jméno třetího je 

Chidekel, ten protéká východně od Ašuru, a čtvrtý je Frat. A Hospodin, 

Bůh, vzal toho člověka a ponechal jej v záhradě Eden, aby ju obdělával 

a chránil. 

 

 

Naratívny sled (2, 10-14) prerušia detailné údaje o rajských riekach, čo 

viedlo väčšinou moderných komentátorov k záveru, že aspoň tieto verše 

poukazujú na prameň odlišný od zvyšku kapitoly. Starší videli vo veršoch 

neskoršiu vsuvku v jahvistickom dokumente, zatiaľ čo neskoršia mienka v nich 

vidí veľmi skorú tradíciu, zapracovanú do jahvistickej. 

Z Edenu vychádzala rieka na zavlažovanie záhrady. Na základe v. 6 

čerstvá voda privedená kanálmi zavlažovala zem. Tu však samotná rieka 

zavlažuje raj, čo vedie k záveru, že aj samotná rieka zavlažuje raj, čo vedie 

k záveru, že aj samotná rieka vyviera z podzemného oceánu. Tam, t.j. po 

opustení záhrady, sa rozdeľovala a vytvárala štyri toky. Toky, odvodené od 

slova hlava, vrchol, horná časť, vodca, označujú bežne malé prítoky, ktoré sa 

spoja do veľkej rieky. Tu je to opačný proces; z jednej rieky vznikajú štyri. 
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Počet štyri rieky naznačuje úplnosť a univerzálnosť rieky pre život celého sveta. 

Rajská rieka zúrodňuje celú zem. Túto ideu potvrdí spomenutie dvoch veľkých 

riek Eufrat a Tigris. Obraz veľkej rieky vytekajúcej z Edenu sa podobá na Ž 46, 

5: Rieka a jej ramená obveseľujú Božie mesto a na Ezechielov opis 

eschatologického Jeruzalema, z ktorého vyteká mohutná rieka, aby uzdravila 

slané vody Mŕtveho mora (Ez 47, 1-12). V každom prípade je rieka symbolom 

životodárnej Božej prítomnosti.  

Z rajskej rieky vytekajú štyri rieky. Symbolika čísla štyri dáva tušiť štyri 

svetové strany, a teda raj je obrazne stredom sveta, od ktorého závisí život celej 

zeme. Sv. Efrém Sýrsky poukazuje na to, že v blízkosti raja sa tieto strácali pod 

zemou a ako pramene sa objavujú na jednotlivých svetových stranách1. Identita 

riek Pišón a neskôr aj Gichonu (v.13) je veľmi problematická. Rieka Pišon, je 

spomenutá v Svätom Písme iba raz. Niektorí ju identifikovali s riekou Indus 

(Dilmann, Delitzch), iní s Gangou2 (J. Flávius), niektorí s jednou z arabských 

riek (Faisan) alebo ďalší s riekou Mezopotámie (Speiser)3. Sv. Efrém Sýrsky 

hororí, že ide o rieku Dunaj.  

Prof. Heriban4 hovorí: „Kraje a rieky, ktorými svätopisec určuje polohu 

raja, dnes ťažko s istotou overiť alebo stotožniť. Dve rieky sú všeobecne známe: 

Hidekel, čiže Tigris a Perát, čiže Eufrat. Teda v tomto prípade raj by bol 

v krajoch Arménie, na juh od Kaspického mora. Tam, kde pramenia tieto dve 

rieky. Rieky Pišón a Gihon a krajinu Havilah nemožno geograficky určiť. Kuš je 

asi kraj na východ od Babylónie. Bdélium5 je príjemne voňajúca živica, 

vytekajúca zo stromu, ktorý sa vyskytuje v Arábii, Indii, Médii a Babylonsku. 

Struhnuté kvapky bdélia sú vzácnym kadidlom.  
                                                 
1 CAP, A., cit. dielo, s. 46. 
2 V Indii rieku Gangu považujú za posvätnú rieku, v ktorej veriaci vykonávajú očistný kúpeľ, 
keď vyznajú svoje hriechy. (Pozn. a). 

3 Genezis, s. 134-135. 
4 Sväté písmo Starého a Nového zákona, s. 46. 
5 Metropolita Filaret (ДРОЗДОВ, Ф, cit. dielo, s. 70) taktiež spomína bdélium ako voňavú 
živicu, pričom poukazuje na pojem z prekladu LXX a;nqrax, --antrax, avšak nie je si celkom 
istý či latinský termín z Vulgáty karbunkul je výstižný. 
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Prvá dlhšia a známejšia rieka je Eufra, sumersky Buranunu, čo sa 

vykladá ako „Veľká rieka“. Je to názov z predsumerskej doby, ktorý Sumeri 

prijali a upravili. Akkadsy a rieka nazývala Purattu, hebrejský a aramejský Perat, 

perzsky Ufradu, grécky Eufrates (porovnaj 1Mjž 2, 14;15, 18; 5Mjž 11,24; Joz 

1, 40; 2Kr 23, 29; 24, 7; Jer 46,2.6.10; 51, 63). Eufrat tečie južnejšie, Tigris 

severnejšie. Eufrat pramení v arménskych horách pod Araratom severne od 

Jazera Van. Tečie najprv na západ a potom na juh, preteká pohoriami Taurus 

a Antitaurus, dotýka sa severovýchodných výbežkov pohoria Amanu a obracia 

sa na juhovýchod. Napokon sa dostáva na rovinu a zvolňuje tok. Brehy sú 

zväčša nízke, pri každoročných záplavách sa voda rozlieva a tento pravidelný 

jav musel pozorovateľov nabádať k umelému zavlažovaniu. Prítokov ma Eufrat 

málo. Zľava do neho ústi len neveľký Balich (neďaleko sútoku ležalo staroveké 

mesto Charran (pozri 1Mjž 11, 31) a Chabur (juhovýchodne od sútoku ležalo 

významné mesto Mari). Zprava sem ústí len malo významný Sagur. Na dolnom 

toku Eufratu ležal Babylón, najvýznamnejšie mesto starej Mezopotámie. 

Celkovo má Eufrat 2770 km1. 

Krajina Chavila2, v ktorej je zlato. Meno lokality Chavila nachádzame 

na viacerých miestach 10, 7.29; 25,18; 1Sam 15,7; 1Krn 1,9.23. Niektoré texty 

ju dávajú do súvisu s Kúšom v Mezopotámii, iné naznačujú, že ide o východnú 

alebo juhovýchodnú oblasť na Arabskom poloostrove na ceste do Egypta. L. 

Stager navrhuje identifikovať krajinu Chavila so Saudskou Arábiou a Pišón 

s nedávno objavenou riekou Kuvajt. Táto rieka je v blízkosti Mahd edh-Dahab, 

čo v preklade znamená kolíska zlata. Nie je vylúčené, že názov sa voľne 

vzťahuje na celú Arábiu, ktorá bola v staroveku známa zdrojom kvalitného zlata 

(najmä Sába v 1 Kr 10, 2; Iz 60, 6). Tak by sa mohla aj rieka Pišón veľmi voľne 

                                                 
1 HELLER, J.: Starověká náboženství, s. 126.  
2 Metropolita Filaret hovorí o domovine národa, ktorý Kaspické more nazývali Chvalinským 
morom. Rieke Gichon – Tichon hovorí ako rieke Amu, ktorá sa vlieva do Aralského mora. 
(cit. dielo, s. 71). 
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identifikovať s arabským Perzským zálivom1 alebo Červeným morom, 

obtekajúcim Chavilu. Čisté zlato (zlato tej krajiny je dobré) malo široké 

využitie pri výrobe a obťahovaní kultového zariadenia ako archa, kadidlový 

oltár, svietnik, cherubíni, stôl predkladaných chlebov, umiestnených v posvät-

ných častiach svätostánku (2Mjž 25, 30). Raj v Edene a neskorší svätostánok 

používajú spoločný symbolizmus, poukazujúci na Božiu prítomnosť.  

Je ťažké vymedziť teritórium , ktoré mal autor na mysli, pretože išlo 

o veľké územie pravdepodobne Arménsko, Irán, stredná Mezopotámia2, Irak – 

oblasť medzi Čiernym Morom a jazerom Van. Existujú poznatky o starobylom 

posvätnom mieste, akýsi pravzor Edenu, neolytický svätý pahorok z Göbekli 

Tepe v Západnej Mezopotámii, ktorý sa nachádza na území Turecka3.  

Talmud ohľadne umiestnenia raja poukazuje na niekoľko štátov – ako 

Izrael, Arábia a Mezopotámia, ktoré Biblia označuje za najúrodnejšie, 

oplývajúce vodou a množstvom záhrad. Lokalizácia raja teda odráža všeobecné 

ponímanie raja ako miesta blahobytu a zmyselných rozkoší4.  

Dokonca v spirituálnom ponímaní raja sa rozlišuje vyšší raj, ktorý je 

v nebi a nižší raj, do ktorého možno vstúpiť v hmotnom tele. Obe tieto podoby 

raja sú podľa midraše gan Eden spojené kozmickým stromom, z ktorého 

vykvitajú kozmické duše5. 

                                                 
1 Lopuchin poukazuje na klinopisné texty, ktoré sa zmieňujú o piesočnatej zemi – Ard el 
Chavilot, alebo Chalat, ktorá sa nachádza v blízkosti Perzského zálivu. (ЛОПУХИН, А., cit. 
dielo, s. 19). 

2 LEMANSKI, J., cit. dielo, s. 222.  
3 SCHMIDT, K.: Budowniczowie pierwszych swiatyn. Zagadkowy osrodek kultu mysliwych 
z epoki kamienia – odkrycie archeologiczne ne Göbekli Tepe. Warszawa 2010, s. 177-178. 

4 SLÁDEK, P.: Malá encyklopédie rabínskeho judaizmu. Praha 2008, s. 183. Niet divu, že 
v takomto ponímaní nachádzame v Koráne miesta, ktoré hovoria o telesnej 
zmyselnosti nebeského raja v duchu zoroastrizmu, že o spravodlivcov sa budú starať 
prekrásne ozdobené panny, dokonalých, telesných mierok a bude rozkošou sa na nich 
pozerať (Avesta. Ard-jašť II. 9, 11.) Prvý - pozemský raj sa v mohamedánstve stotožňuje 
s druhým „budúcim (eschatologickým) rajom. (Pozri ИБРАГИМ, Т.- ЕФРЕМОВА, Н.: 
Путеводитель по Корану. Москва 1998, s. 114). 

5 SLIVKA, D. a kol. : Židovská kultúra v multikultúrnej edukácii. Prešov 2013, s.101. 
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Metropolita Filaret poukazuje na to, že celá zem nebola rajom, ale dalo 

by sa povedať, že raj bol akoby hlavným mestom na Zemi. Raj je možné hľadať 

okolo Mezopotámie, Sýrie, Arménska na východe od krajiny, kde autor píše, 

alebo k zasľúbenej krajine.1  

Raj je miesto chránené a ohradené. Jeho poslaním je chrániť človeka 

a byť priestorom zároveň pre obecenstvo s Bohom. Je to miesto, kde Boh chce 

mať človeka. Práve pre túto funkciu bola neskôr symbolizovaná svätyňou 

a chrámom (Ž 46, 5 Ez 47, 1 Zj 21). Pôvodné texty nehovoria o raji. Až 

Septuaginta a po nej Vulgáta zavádzajú tento pojem, aj pod vplyvom antických 

predstáv o elyzejských poliach a o blažených ostrovoch nezriedka stratil 

v ponímaní cirkvi vzťah k tomuto svetu a konkrétnemu životu. Predstava 

záhrady nepripúšťa takýto únik pred skutočnosťou.2  

Sv. Efrém Sýrsky3 hovorí: „Išlo o štyri potoky Pišon – to je Dunaj; 

Gichon – to je Níl; Tigris a Eufrat medzi ktorými žijeme. Hoci vieme miesto 

odkiaľ vytekajú nepoznáme ich hlavný prameň, pretože raj sa nachádzal vo 

veľkej výške. V blízkosti raja sa tieto rieky strácajú a vtekajú do mora akoby 

z nejakého vysokého vodojemu, prechádzajú v zemi a vlievajú sa do mora. Prvá 

rieka tečie na západ, Gichon na juh a Eufrat a Tigris na sever“. 

Sv. Ambróz Milánsky4 poukazuje na symbolický význam riek avšak 

hovorí konkrétne aj toto: „(Pišon takéto pomenovanie nájdeme aj v hebrejčine, 

v gréčtine Ganga5) tečie smerom k Indii. Gichon, alebo Níl zavlažuje Egypt 

a Etiópiu6. Mezopotámia sa nazýva tak preto, že cez ňu pretekajú Tigris 

                                                 
1 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 71.  
2 Výklady ke Starému zákonu. I. Zákon. Praha 1990, s. 31.  
3 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.6. CSCO 152:28-29. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 72. Prvé, čo človeku napadne pri prečítaní týchto slov sv. 
Efréma je to, aké boli zemepisné poznatky v tej dobe a tiež či boli v tej dobe známe 
informacie o povrchovej a spodnej vode také aké ich poznáme dnes.  

4 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: О рае 3.14-18. Cl.0124, 3.14.272.20. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 72-74. 

5 Nie však v Septuaginte. 
6 Lopuchin poukazuje na hebrejský text, ktorý hovorí o zemi Kušitov t.j. potomkov mladšieho 
Chámovho syna Kuša (Chusa) (1Mjž 10, 5-8). Septuaginta hovorí Aivqiopi,aj – o Etiopii – 
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a Eufrat… Prečo sa múdrosť Božia nazýva prameňom? Pretože aj samotné 

Evanjelium hovorí o tomto prameni toto: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne 

a napije sa“ (Jn 7, 37). O tomto prameni hovorí aj prorok slovami: „Poďte jedzte 

z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala“ (Pris 9, 5). Múdrosť nie je iba 

prameňom života, prameňom duchovnej blahodate – milosti, ale tiež prameňom 

všetkých cností, ktoré nás usmerňujú na ceste k večnému životu. Rieka 

v obrobenej a kultivovanej duši orosuje raj t.j. plodné stromy rôznych cností…, 

ktoré majú štyri počiatky: 1. Rozumnosť 2. Umiernenosť 3. Silu a 4. 

Spravodlivosť. Múdri ľudia tohto sveta prevzali počiatky od nás a umiestnili ich 

do svojich písiem. A preto ak múdrosť je prameň, tak štyri rieky, ktoré z neho 

vytekajú sú potokmi cností tohto prameňa. 

Pišon označuje rozumnosť, pretože v ňom sa nachádza zlato – karbunkul 

a kameň onyx. Častokrát „zlatom“ nazývame dobré a rozumné riešenia. Preto 

Boh cez proroka hovorí: „obsypal som ju striebrom a zlatom“ (Oz 2, 10…). 

Preto ten, kto hlboko rozjíma nad Starým a Novým Zákonom, môže pochopiť 

tajomstvo múdrosti Božieho rozmýšľania. Takže zlato označuje blaho – dobro, 

avšak nie pozemské, porušitelné, finančné bohatstvo….Správne bola prvá rieka 

nazvaná Pišon…, pretože zavlažuje zem viacerých národov a tečie až k Lýdii… 

Druhá rieka bola Gichon. Pri tejto rieke dostali Izraeliti zákon, keď vyšli 

z Egypta (2Mjž 12, 11) keď si opásali bedrá a jedli baránka, čo znamená 

umiernenosť-striedmosť… Gichon je obrazom čistoty, obmýva krajinu 

Etiópčanov, a chce uhasiť zapálenosť ich tiel… Tretia rieka je Tirgris, ktorá 

                                                                                                                                                         
severovýchodná časť Afriky, kde sa presťahovali potomkovia Chárma (Iz 20, 3.5; Jer 2, 
18;46, 9). Kúš v neskoršej hebrejčine pochádza z babylónskeho slova Kušu a asýrskeho 
ekvivalentu Kusu, ktoré používa na označenie Etiópie. Väčšina starších a moderných 
komentátorov sa preto priklonila k indentifikácii Gichonu s Nílom. Tým by však bola jedna 
časť Edene umiestnená do Afriky a druhá do Mezopotámie. Speiser a Weinfeld navrhujú 
odvodiť slovo Kúš vo v. 13 od babylónskeho slova Kaššu, ktoré označovalo krajinu Kasítov 
v Mezopotámii na vrchovine západného Iránu. Verš 10, 8 skutočne označuje veľkého predka 
Babylonskej ríše. Rieka Gichon by sa potom nachádzala v Mezopotámii. To by umožnilo 
ľahšie stanovenie bodu, kde sa rieky stretávajú: istá však ostáva iba poloha Eufratu a Tigrisu, 
tie sú blízko seba jednak vo vrchoch Arménskych hôr, ale aj v delte Perzského zálivu. (Pozri 
Genezis, s. 136-137). 
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preteká okolo Asýrie, kde boli Izraeiliti odvlečení do zajatia… Štvrtá rieka 

znamená Eufrat – plodná. Symbolizuje spravodlivosť, ktorá uspokojuje každú 

dušu…“  

Sv. Ján Zlatoústy1 zdôrazňuje doslovné chápanie rajských riek: „Možno 

že niektorí ľudia, ktorí sa pýšia svojou múdrosťou hovoria, že rieky nie sú 

riekami a vody nie sú vodami a chcú, aby sme si pod týmito slovami 

predstavovali čosi iné. Netreba si všímať takýchto ľudí ani ich počúvať, verme 

tomu, čo je napísané v Božom Písme“. 

Sv. Ján Damaský2 hovorí o rajskom oceáne, z ktorého vytekajú štyri 

rieky toto: „Čo sa týka oceánu, predstavuje nám akoby nejakú rieku, ktorá 

zavlažuje celú zem. V Písme je napísané, že z Edemu vytekala rieka (1Mjž 2, 

10). Voda v oceáne bola sladká a dala sa piť. Vlievala sa do morí, kde sa dlhý 

čas nepohla, stala sa horkou - slanou, pričom ľahšie jej časti sa z nej vyparujú 

vďaka slnku a smrštiam. Preto vznikajú oblaky a prší, pričom voda sa preceďuje 

a stáva sa sladkou. Oceán sa delí na štyri ramená – alebo inak povedané, štyri 

rieky.“  

Sv. Cyprián Kartagenský3 poukazuje na to, že rajské rieky sú obrazom 

Evanjelií: „Cirkev, ktorá predstavuje raj, ukrýva za stenami svojich múrov 

figovníky…Cirkev ich zavlažuje štyrmi riekami-Evanjeliami skrze spasiteľné 

nebeské vody blahodate krstu. Môže sa azda ovlažiť niekto cirkevnými riekami, 

keď sa nenachádza v Cirkvi? Môže sa napiť z liečivých spasitelských rajských 

vôd nečistý, sám sebou prekliaty a trpiaci a veľmi vzdialený od rajských 

prameňov a trpiaci večným smädom?“ 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 13.15-16. TLG 2062.112.53.110.7-14. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 74. 

2 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры, 2.9. TLG 2934.004,23.30-23.41. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 74. 

3 КАРФАГЕНСКИЙ, К.: Послания 63. 10. Cl.0050, 73.10.3.166 (CCSL 3C:540-541. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 75. 
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Sv. Ján Zlatoústy1 hovorí: „Bázeň treba mať pred sviatostiami v Cirkvi, 

ale aj pred oltárom. Z raja vytekal prameň a vylievali sa z neho normálne rieky. 

Z oltára, z tohto prameňa vytekajú duchovné rieky. Pri tomto prameni sú 

vysadené stromy, ktoré rastú až do neba, neustále prinášajú plody a nikdy 

nevädnú. Ak je niekto unavený od páľavy, nech príde k prameňu a osvieži sa. 

Prameň zaháňa smäd a hasí rozpálenost, nie tú od slnka, ale tú od diabolských 

striel… Z toho prameňa vyteká veľa potokov, ktoré usmerňuje Utešiteľ 

a prostredníkom je Syn, ktorý predkladá cestu a je pri zrode odhodlania. Tento 

prameň je prameň svetla, vylievajúci na nás lúče pravdy“. 

Boh privádza človeka do záhrady a ponúka mu večnú vlasť vo svojej 

blízkosti. To však neznamená útek pred úlohami a zodpovednosťou. Človek 

dostáva výslovný príkaz obhospodarovať záhradu a strážiť ju. Pod vplyvom 

grécko-rímskeho myslenia2 videli mnohí v záhrade raj ako miesto bezprácnej 

blaženosti. Predstava práce sa sem nehodila. Je možné, že príkaz 

obhospodarovať sa týkal aj zeme. Bola to však služba radostná a slobodná. 

Možno tiež povedať, že to bola bohoslužba, pretože obe slovesá 

v starohebrejčine „b-d“ ꞊ slúžiť, starať sa a „š-m-r“ ꞊ strážiť sa používajú aj pri 

službe levitov a kňazov v chráme.3  

Telesná aktivita človeka mohla spočívať v ochraňovaní raja pred 

zvieratami, ktoré snáď mohli narušiť panenskú krásu stvorenej prírody. Tu 

mohol človek využiť svoju telesnú silu ako aj rozum pri takejto príjemnej práci. 

Sv. Gregor Palama hovorí, že nádhera, ktorá človeka obklopovala, vzbudzovala 

v ňom nesmiernu úctu k svojmu Stvoriteľovi a radosť z videnia Boha4 napĺňala 

človeka nevýslovným šťastím a pokojom.  

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Евангелие от Иоанна 46.4. TLG 2062.153, 59.261.42-
262.4. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 75. 

2 Ťažkú fyzickú prácu mohli vykonávať iba otroci. Intelektuálna práca bola vhodná pre vyššie 
vrstvy obyvateľstva. (Pozn. a).  

3 Výklady ke Starému zákonu..., s. 32. 
4 Беседы ( Омилии) Св. Григория Паламы, T.1., пер. Изд. Монрель 1968, s. 70. 
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Serafim Roose1 odvolávajúc sa na sv. otcov (sv. Efréma Sýrskeho, 

Gregora Teológa, Paisija Veličkovského, Nila Sorského, Nila Sinajského) 

vyzdvihuje duchovné zamestnanie prvého človeka, ktoré vyplývalo z jeho 

duchovného postavenia. Išlo o zachovávanie Božieho prikázania (v. 16-17) 

„stráženie myšlienok pri vykonávaní modlitby2, kedy človek dával pozor, aby 

bol bdelý a duchovne triezvy. Človek naplnený Božou milosťou pociťoval 

všetkými svojimi zmyslami sladkosť raja, Božiu prítomnosť, „pracoval“ – 

bezprostredne sa rozprával s Bohom, ktorého Božiu slávu videl a jeho 

myšlienky boli čisté, vznešené a božské. „Obrábať“ mal človek sám seba 

a takým spôsobom sa mal zdokonaľovať. 

V rozhovore s Bohom nachádzal potešenie a radosť, pretože vtedy Eva 

ešte nebola stvorená a nemal sa s kým porozprávať, poradiť, iba ak sám so 

sebou. Práca Adama mohla spočívať v zoznamovaní sa s prírodou a zvieratami, 

čím by sme mohli v intelektuálnej práci prvého človeka vidieť aj prácu botanika 

a zoológa3. Človek v raji stál pred úlohou pomenovať rastliny, kvety, zvieratá 

a živočíchy, ktoré zatiaľ iba boli Bohom stvorené, avšak nemali mená.  

Rabínsky komentár: Keďže stromy rástli samé od seba a rajskú záhradu 

zavlažovala rieka, človek v nej nemusel namáhavo pracovať a jeho úloha 

obrábať a strážiť záhradu sa vykladá skôr alegoricky. Obrábanie sa chápalo 

ako spoznávanie Tóry a stráženie ako vykonávanie pozitívnych prikázaní 

                                                 
1 The Ortodox Word, N-170, California 1993: Serafim Rose, The Ortodox Patristic 
unerstanding Of Genezis, Chaprter Five, The Creation of Man, p. 191-193. 

2 Myslím, že zaujímavý postreh o. Serafíma Rooseho ohľadne modlitby by bolo potrebné 
trochu doplniť. Predstava, že by sa Adam v raji modlil na jednom mieste, napr. pred 
stromom života ako mních vo svojej mníšskej cele, keď číta svoje modlitebné pravidlo na 
analoji pred ikonami s lampádou je možná. Avšak zdá sa mi, že celý jeho život do pádu 
v raji bol skôr jednou veľkou modlitbou – t.j. jeden veľký a úžasný dialóg s Bohom, ako otca 
so synom, ktorého videl, obdivoval, rozprával sa a radil sa s Ním pri akejkoľvek svojej 
činnosti, ktorú vykonával. Stráženie myšlienok pri modlitbe je stav, s ktorým zápasíme po 
páde prarodičov, keď je človek pri modlitbách častokrát nesústredený, roztržitý, prichádzajú 
mu nejaké iné myšlienky. 

3 Adam bol neobyčajne múdry. Žiaden zoológ po súčasnosť nevytvoril úplnú klasifikáciu 
živočíchov akú vytvoril Adam. Adam dával intuitívne mená, ktoré by vystihovali podstatu 
každého zvieraťa a vtáka. (Pozri 3 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. dielo, s. 57). 
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a vyvarovanie sa zakázaného. (Pirke de Rabbi Eliezer). Úlohou človeka na 

tomto svete je teda slúžiť Bohu. Ak sa toho bude pridŕžať, budú uspokojené jeho 

materiálne potreby. (Chumaš)1 

Lopuchin2, hovorí, že išlo o prvé Božie prikázanie ohľadne práce 

človeka, ktorá je v pohanský mýtoch príliš idealizovaná v tzv. „zlatej ére“ 

existovania človeka. Ľahká a príjemná práca bola nádherným prostriedkom na 

precvičenie fyzických aj rozumových síl človeka. Blažený Augustín3 povedal: 

„Hoci bol človek umiestnený do rajskej záhrady, aby obrábal a strážil, táto 

dôstojná práca – činnosť nebola únavná. Veď iná práca bola v rajskej záhrade do 

pádu a iná práca bola na zemi po páde, ktorou bol potrestaný človek. Preto bolo 

dodané slovo strážiť - chrániť, aby špecifikovalo prácu v raji. Pretože pokoj, 

blažený život, kde niet smrti, každá práca je iba chránením toho, čo mali“.  

Severián4 Gabalský5 hovorí: „Namáhať sa a chrániť Božie prikázanie, 

dôverovať mu bolo Božím dielom... Podobne ako viera v Christa, tak je aj viera 

v prikázanie. Ak sa k nej spájame doslovne, ubíja, ak nie tak oživuje. 

Dodržiavanie Bohom inšpirovaných slov je práca... Apoštol Pavol hovorí: 

„Dobrý boj som dobojoval “ (2Tim 4, 7) a vieru zachoval.“ Pred čím sa chránil? 

Veď nebol zbojníkom, cudzincom, alebo hriešne a zle zmýšľajúcim ako 

dodržiaval prikázania? Dodržiaval preto, že pozoroval samého seba, nezahubil 

samého seba, keď niečo urobil, ostával verný prikázaniam a uchránil sám v sebe 

raj“. 

 

                                                 
1 Genezis, s. 138. 
2 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 20. 
3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 211. Cl. 0265,2.204.25 In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s.76. 

4 Severián Gabalský žil okolo r. 408 – biskup zo sýrskeho mesta Gabala.Významný kazateľ. 
Do Konštantinopolu ho pozval sv. Ján. Zlatoústy, avšak neskôr sa pridal na stranu jeho 
nepriateľov. Severiánove kázne často pripisovali sv. Jánovi Zlatoústemu. Zachovalo sa iba 
niekoľko jeho kázní a fragmenty komentárov na listy apoštola Pavla.  

5 ГАБАЛЬСКИЙ, С.: О творении мира 5.5. PG 56:478. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s.76. 
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1.3 Boží príkaz 

 

16 kai. evnetei,lato ku,rioj ò qeo.j tw/| Adam le,gwn avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| 16 kai. evnetei,lato ku,rioj ò qeo.j tw/| Adam le,gwn avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| 16 kai. evnetei,lato ku,rioj ò qeo.j tw/| Adam le,gwn avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| 16 kai. evnetei,lato ku,rioj ò qeo.j tw/| Adam le,gwn avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| 

paradei,sw| brw,sei fa,gh|paradei,sw| brw,sei fa,gh|paradei,sw| brw,sei fa,gh|paradei,sw| brw,sei fa,gh|    

17 avpo. de. tou/ xu,lou tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n ouv fa,gesqe avpV auvtou/ 17 avpo. de. tou/ xu,lou tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n ouv fa,gesqe avpV auvtou/ 17 avpo. de. tou/ xu,lou tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n ouv fa,gesqe avpV auvtou/ 17 avpo. de. tou/ xu,lou tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n ouv fa,gesqe avpV auvtou/ 

hhhh---- | dV a'n h̀me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ qana,| dV a'n h̀me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ qana,| dV a'n h̀me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ qana,| dV a'n h̀me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ qana,tw| avpoqanei/sqetw| avpoqanei/sqetw| avpoqanei/sqetw| avpoqanei/sqe    

 

Pán Boh prikázal Adamovi hovoriac: „Z každého stromu v záhrade 

spokojne budeš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla, z toho nebudete 

jesť; v ten deň, keď by ste z neho jedli, iste zomriete.“  

 

16 И# заповёда гDь бGъ ґдaму, гlz: t всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію 

снёси: 

17 t дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не снёсте t негw2: ґ въ 

џньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. 

 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякаго дерева в саду 

ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не еш от него; ибо в 

день в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 

 

l keaTo l koa' !G"h ;- #[e l Komi r moal e ~d 'a'h '- l [; ~y hil {a/ h w"h y > wc;y >w:  2 :1 6  

tWmT' tA m W NM ,mi ^l .k' a] ~Ay B. y Ki W NM ,mi l k;a to al { [r 'w" b Aj  t[;D ; h ; #[emeW 2 :1 7  

 

PÁN Boh prikázal človeku hovoriac: „Z každého stromu v záhrade iste 

môžeš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla, z neho nesmieš jesť! 

Pretože v deň, v ktorý by si z neho jedol, iste zomrieš!“ 
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„A Hospodin, Bůh, vydal o člověku příkaz, říkaje: „Z každého stromu té 

záhrady jez! Ale ze stromu poznání dobrého a špatného, z toho nejez, 

protože téhož dne, kdy bys z něho jedl, musíš zemřít!“ 

 

 

Prvýkrát v príbehu prehovorí Boh. Reč vyjadrí Božie štedré 

zabezpečenie pre ľudstvo a v tom istom čase podáva prostredníctvom zákazu 

kľúč k pochopeniu drámy kap. 3. Vo verši 2, 9 sa hovorilo, že v záhrade boli 

stromy dobré na jedenie; teraz je však dané explicitné povolenie jesť zo 

všetkých stromov okrem stromu poznania, čo odráža hojnosť Božej otcovskej 

starostlivosti a taktiež spravodlivosti: Boh jasne oboznámi človeka s pravidlami 

života v raji. Zákaz sa vzťahuje jednoducho na jeden z dvoch osobitých 

stromov; človeku je evidentne dovolené jesť zo stromu života, ak bude chcieť. 

K stromu života má teda človek slobodný prístup; ak prijme všetko okolo seba 

a i seba samého ako dar a bude pritom rešpektovať jediný zákaz, má istý prístup 

k životu1.  

„Poznanie dobra a zla“ – toto poznanie je privilégiom, ktoré si Boh 

vyhradil a ktoré si človek uzurpoval hriechom (3, 5.22). Nie je to teda ani 

vševedomosť, tú padlý človek nemá, ani mravné rozlišovanie to mal človek už 

pred pádom a Boh ho nemôže odopierať svojmu rozumnému stvoreniu. Je to 

schopnosť sám rozhodovať, čo je dobré a čo zlé, a podľa toho konať, teda 

dožadovať sa mravnej autonómie, a tým človek popiera svoj stav stvorenia 

(porov. Iz 5, 20). Prvý hriech bol útokom na Božiu zvrchovanosť, previnením tu 

bola pýcha. Táto vzbura sa konkrétne prejavila prestúpením Božieho príkazu 

a bola znázornená obrazom zakázaného ovocia2.  

                                                 
1 Genezis, s. 138. 
2 Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, s. 4. 
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Prof. J. Heriban1 hovorí: „Boh všetky mimoprirodzené prednosti človeka 

viaže na poslušnosť človeka voči Bohu. Teda „strom poznania dobra a zla“ je tu 

skúšobným kameňom prvých ľudí. Kedykoľvek by prekročili príkaz poslušnosti 

a jedli by zo stromu, odníme sa im dar nesmrteľnosti“. 

Zdržanlivosť, o ktorú žiadal Boh je symbolom pokory a poslušnosti zo 

strany človeka k Bohu. Dodržanie prikázania zo strany človeka znamenalo 

prejav lásky, oddanosti a vďačnosti Bohu. Nedodržanie prikázania bolo 

prejavom nedôvery a nevďačnosti voči Stvoriteľovi. Išlo o túžbu žiť svojvoľne, 

„podľa slobodnej vôle“ a nie podľa Božieho prikázania. Aký obrovský význam 

a morálny dopad malo nedodržanie jedného malého prikázania.2  

Blažený Hieroným preložil do latinčiny slová podobne ako Simach 

v svojom gréckom preklade: „mortalis eris“3. 

Človek má zakázané jesť z jedného stromu Božej záhrady. Tento zákaz 

sa nemá chápať ako obmedzenie, pretože človeku dostatočne stačia plody 

z ostatných stromov. Zákaz chce zvláštnym spôsobom každodenne pripomínať 

človeku, aby pamätal na Boha. Boh skúša ľudskú poslušnosť. Pokiaľ človek 

dodržiava tieto hranice, rešpektuje Boha. Človek dôveruje Bohu a svojou 

poslušnosťou pôsobí Bohu radosť4.  

Origenes5 hovorí: „Azda Boh by umiestnil nedokonalú bytosť do rajskej 

záhrady, aby ju obrábala a strážila? Pretože, ten ktorý bol schopný starať sa 

o strom života a všetko čo posadil Boh a všetko bolo rozkvitnuté, nebolo by 

správne, ak by sme to nazvali nedokonalým. Možno, že v niečom bol dokonalý, 

ale stal sa nedokonalým kvôli neposlušnosti. Cítil však potrebu zdokonaliť sa. 

Preto bol poslaný Spasiteľ.“  

                                                 
1 Sväté písmo Starého a Nového zákona, s. 46. 
2 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 21. 
3 PETER, M., cit. dielo, s. 67. 
4 WESTERMANN, C., cit dielo, s. 18.  
5 ОРИГЕН: Коментарии на Евангелие от Иоанна, 13.37.240-241. TLG 2042.005,13. 
37.240.1-13.37.241.4. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 75. 
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Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Uprostred raja posadil Boh strom poznania 

a oplotil ho strachom a úžasom...V jednom prikázaní zakazoval jedenie plodov 

z tohto stromu. Adam však počul dve prikázania a to, aby sa bál tohto stromu 

a zároveň, aby neprichádzal k jeho blízkosti“. 

Sv. Ján Damaský2 hovorí: „Boh vraví, z každého stromu v záhrade 

môžeš jesť (1Mjž 2,16). Myslím, že Boh chcel povedať cez všetko stvorené 

prichádzajte ku mne – Stvoriteľovi a zo všetkých plodov si vyber jeden – Mňa, 

pravý život. Nech všetko prináša Tebe plody života. Obecenstvo so mnou 

považuj za základ svojej existencie, pretože takým spôsobom budeš 

nesmrteľný.“  

Blažený Augustín3 hovorí: „Niektorí sa zbytočne púšťajú do delikátnych 

otázok akým spôsobom sa mohol strom nazývať stromom poznania dobra a zla 

a to predtým, než človek porušil prikázanie. Na vlastnej skúsenosti spoznal, aký 

rozdiel je medzi dobrom – blahom, o ktoré prišiel a zlom, ktoré získal. Preto 

dostal strom takéto pomenovanie, aby sa ho človek ani nedotkol... Ak by 

prarodičia počúvli Boha a nejedli by plody zo stromu poznania dobra a zla, aj 

v takomto prípade by názov stromu ostal rovnaký...“ Severián Gabalský4 hovorí: 

„Strom života sa nachádzal uprostred, podobne ako odmena v gymnáziu. Strom 

poznania bol podobný súťaži. Dodržujúci prikázanie dostáva odmenu - dôstojnú 

údivu! Dnešné stromy rastú okolo raja – všade a kvitnú. Dve závodiská-dráhy 

boli v centre tohto gymnázia.“  

                                                 
1 СИРИН, Е.: Гимны о рае, 3.3.. CSCO 174: 9; Творения 5:264. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.77. 

2 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры 2.11. TLG 2934.004,25.78-82. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 77. 

3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально, 8.15. Cl. 0266, 8.15.254.18. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.77. 

4 ГАБАЛЬСКИЙ, С.: О творении мира 6.1. PG 56:480. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s.77. 
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Sv. Atanáz Alexandrijský1 hovorí: „Boh predvídal, že by sa človek 

mohol obrátiť nesprávnym smerom, preto mu dáva prikázanie, aby si chránil 

blahodať, ktorá mu bola daná. Umiestnil ľudí do svojho raja a daroval im zákon. 

Ak by uchránili blahodať a zostali by verní, zostali by v raji a nepoznali by 

smútok, námahu, bolesť. Okrem toho by dosiahli aj nebeskú nesmrteľnosť. Ak 

by prestúpili zákon a nedodržali by vernosť, vedeli by, že vďaka smrti ich 

očakávala porušenosť, zákaz prebývania v raji, ale zomieranie mimo neho 

v porušenosti“. 

Sv. Gregor Nazianský2 hovorí: „Boh dáva zákon, aby sa človek cvičil 

v slobode. Zákonom bolo prikázanie: akými plodmi sa možno živiť a ktorých sa 

nedotýkať. Strom poznania bol posadený nie zo závisti, aby úmyselne poškodil. 

(Nech bohoborci zatvoria svoje ústa a nenapodobňujú hada!) Opak je pravdou. 

Strom bol dobrý na užívanie plodov v správny čas. (Podľa môjho názoru na 

strom bolo možné pozerať a pristupovať k nemu iba skúseným 

a zdokonaleným). Nie je dobrý pre prostých, ktorí nevedia ovládať svoje túžby, 

podobne ako je škodlivá potrava pre slabých, ktorí potrebujú mlieko“. 

Blažený Augustín3 hovorí: „Keď Boh povedal človeku, ktorého 

umiestnil v raji ohľadne plodov zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, že 

v „deň, keď bude jesť zomrie“, hrozba sa týkala nielen prvej smrti, keď duša 

opúšťa Boha (duševná smrť). Hrozba sa týkala aj druhej smrti – keď duša 

opúšťa telo... Posledná smrť nastane vtedy, keď duša, ktorá opustila Boha, bude 

večne trpieť spolu s telom (na konci sveta)“.  

                                                 
1 АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, А.: О воплощении Слова 3. 4. TLG 2035.002,3.4.1-12 In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s.77-78. 

2 НАЗИАНЗИН, Г.: На святую Пасху (Слово 45) TLG 052, 36.632.32-633.3. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 78. 

3 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 13.12. Cl. 0313, SL 48,13.12. 8. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.78. 
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Cyril Jeruzalemský1 hovorí: „Bolo povedané Adamovi, že v deň, keď 

bude jesť plody zomrie (2, 17). Teraz si sa pokoril viere2, teraz si dosiahol 

spasenie. On padol a jedol plody zo stromu a ty sa cez drevo (kríža) uvádzaš do 

raja. Neboj sa hada (diabla), neublíži ti, pretože padol z neba. Nehovorím ti, že 

budeš musieť odísť, ale „odteraz budeš so Mnou“ (Lk 23, 43). 

Sv. Ján Damaský3 hovorí: „Strom poznania dobra a zla je rozpoznávanie 

rôznorodosti t.j. poznanie vlastnej prírody (prirodzenosti). Toto spoznávanie 

v samom vnútri odkrýva veľkoleposť Stvoriteľa, čo je čímsi nádherným pre 

dokonalých. Tí sa zdokonalili v obdivovaní Boha a neboja sa pádu, pretože 

vďaka dlhodobému cvičeniu si už zvykli obdivovať Boha. Avšak nie je to dobré 

pre tých, ktorí sú neskúsení a často sa podriaďujú svojím telesným vášniam 

a hriešným túžbam. Pretože sa ešte neposilnili v dobre, nedostatočne sa pripútali 

k jedinému prekrásnemu, zvyčajne ich narušuje sústredenosť starosť o svoje 

vlastné telo“.  

Ďalej ešte sv. Ján Damaský4 dodáva: „Niektorí ľudia si predstavujú raj 

zmyslový, iní duchovný. Zdá sa mi, že človek bol stvorený aj zmyslovým aj 

duchovným. Preto jeho posvätnou úlohou je byť aj zmyselným aj duchovným. 

Pretože telom človek prebýval ako sme už povedali v božskom a najkrajšom 

mieste, a dušou žil ešte oveľa vyššom a ešte oveľa krajšom mieste, pretože bol 

príbytkom Boha, do ktorého sa obliekal akoby do nejakých svetlých odevov. 

Bol zaodetý Božou blahodaťou a cítil sa podobne ako nový anjel. Nasycoval sa 

plodom, ktorý sa nazýval obdivovanie Boha. Preto je správne pomenovaný 

strom života, pretože sladkosť Božského zjednotenia nám zvestuje, že sme 

dôstojní spoločenstva na jeho živote, ktorý nebol prerušovaný smrťou“. 

                                                 
1 ИЕРУСАЛИМСКИЙ, К.: Огласительные слова для просвищаемых 13. 31. TLG 
2110.003,.13.31.10-15. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s.78-79. 

2 Poučenie tesne pred krstom. 
3 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры 2.11. TLG 2934.004,25.54-62. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 79. 

4 ДАМАСКИН, И.: Изложение веры 2.11. TLG 2934.004,25.40-25.51. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 79. 


