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2 STVORENIE ŽENY (1Mjž 2, 18-24) 

 

 

18 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non poih,swmen 18 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non poih,swmen 18 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non poih,swmen 18 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non poih,swmen 

auvtw/| boauvtw/| boauvtw/| boauvtw/| bohqo.n katV auvto,nhqo.n katV auvto,nhqo.n katV auvto,nhqo.n katV auvto,n    

19 kai. e;plasen ò qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. 19 kai. e;plasen ò qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. 19 kai. e;plasen ò qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. 19 kai. e;plasen ò qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. 

peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, 

kai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tkai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tkai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tkai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tou/to o;noma auvtou/ou/to o;noma auvtou/ou/to o;noma auvtou/ou/to o;noma auvtou/    

20 kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j 20 kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j 20 kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j 20 kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j 

tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j 

o[moioj auvtw/|o[moioj auvtw/|o[moioj auvtw/|o[moioj auvtw/|    

21 kai. evpe,balen o` qeo.j e;kstasin evpi. 21 kai. evpe,balen o` qeo.j e;kstasin evpi. 21 kai. evpe,balen o` qeo.j e;kstasin evpi. 21 kai. evpe,balen o` qeo.j e;kstasin evpi. to.n Adam kai. u[pnwsen kai. e;laben mi,an to.n Adam kai. u[pnwsen kai. e;laben mi,an to.n Adam kai. u[pnwsen kai. e;laben mi,an to.n Adam kai. u[pnwsen kai. e;laben mi,an 

tw/n pleurw/n auvtou/ kai. avneplh,rwsen sa,rka avntV auvth/jtw/n pleurw/n auvtou/ kai. avneplh,rwsen sa,rka avntV auvth/jtw/n pleurw/n auvtou/ kai. avneplh,rwsen sa,rka avntV auvth/jtw/n pleurw/n auvtou/ kai. avneplh,rwsen sa,rka avntV auvth/j    

22 kai. wv|kodo,mhsen ku,rioj ò qeo.j th.n pleura,n h]n e;laben avpo. tou/ Adam eivj 22 kai. wv|kodo,mhsen ku,rioj ò qeo.j th.n pleura,n h]n e;laben avpo. tou/ Adam eivj 22 kai. wv|kodo,mhsen ku,rioj ò qeo.j th.n pleura,n h]n e;laben avpo. tou/ Adam eivj 22 kai. wv|kodo,mhsen ku,rioj ò qeo.j th.n pleura,n h]n e;laben avpo. tou/ Adam eivj 

gunai/ka kai. h;gagen auvth.n pro.j to.n Adamgunai/ka kai. h;gagen auvth.n pro.j to.n Adamgunai/ka kai. h;gagen auvth.n pro.j to.n Adamgunai/ka kai. h;gagen auvth.n pro.j to.n Adam    

23 kai. ei=pen Adam23 kai. ei=pen Adam23 kai. ei=pen Adam23 kai. ei=pen Adam    tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j 

sarko,j mou au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[thsarko,j mou au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[thsarko,j mou au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[thsarko,j mou au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[th    

24 e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra 24 e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra 24 e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra 24 e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra 

auvtou/ kai. proskollhqh,setaauvtou/ kai. proskollhqh,setaauvtou/ kai. proskollhqh,setaauvtou/ kai. proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka auvtou/ kai. e;sontai oi` du,o eivj i pro.j th.n gunai/ka auvtou/ kai. e;sontai oi` du,o eivj i pro.j th.n gunai/ka auvtou/ kai. e;sontai oi` du,o eivj i pro.j th.n gunai/ka auvtou/ kai. e;sontai oi` du,o eivj 

sa,rka mi,ansa,rka mi,ansa,rka mi,ansa,rka mi,an    

25 kai. h=san oi` du,o gumnoi, o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ kai. ouvk hv|scu,nonto25 kai. h=san oi` du,o gumnoi, o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ kai. ouvk hv|scu,nonto25 kai. h=san oi` du,o gumnoi, o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ kai. ouvk hv|scu,nonto25 kai. h=san oi` du,o gumnoi, o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ kai. ouvk hv|scu,nonto    

 

Pán Boh povedal: „Nie je dobré, aby človek bol sám – utvorme mu 

pomocníka podľa neho“. Boh ešte vyformoval zo zeme všetky divé šelmy 

a všetky nebeské vtáky a priviedol ich k Adamovi, aby uvidel, ako ich 

nazve. A všetko, čokoľvek Adam nazval živým tvorom, má toto meno. 

Adam dal mená všetkému dobytku a všetkým nebeským vtákom a všetkým 

divým šelmám, ale pre Adama sa nenašiel pmocník jemu podobný. Boh 

nechal na Adama padnúť vytrženie a uspal (ho); vzal jedno z jeho rebier 

a namiesto neho naplnil mäso. Pán Boh vystaval z rebra, ktoré vzal 
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z Adama, ženu a priviedol ju k Adamovi. Adam povedal: „Tento raz (je to) 

kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; ona sa bude volať žena, lebo zo 

svojho muža bola vzatá ona.“ Preto toto opustí človek svojho otca a svoju 

matku a prilipne ku svojej žene a budú dvaja jedno telo. A obaja boli nahí, 

aj Adam, aj jeho žena, a nehanbili sa.  

 

18 И# речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY 

пом0щника по немY. 

19 И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвBри сє1лныz и3 вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 

приведE | ко ґдaму ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще наречE ґдaмъ 

дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY. 

20 И# наречE ґдaмъ и3менA всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 

всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ. Ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный 

є3мY. 

21 И# наложи2 бGъ и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 

и3сп0лни пл0тію вмёстw є3гw2. 

22 И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE ю5 ко ґдaму. 

23 И# речE ґдaмъ: сE, нн7э к0сть t костeй мои1хъ и3 пл0ть t пл0ти моеS: сіS 

наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS. 

24 Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь и3 прилэпи1тсz къ 

женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. 

25 И# бёста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не стыдsстасz. 
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И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку, одному; сотворим 

ему помощника, соответственно ему. Господь Бог образовал из земли 

всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел (их) к 

человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 

человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек 

имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 

человека не нашлось помощника, подобномо ему. И навел Господь Бог 

на человека крепкий сон; и; когда он уснул, взял одно из ребр его, и 

закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятаго у 

человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это 

кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 

женою: ибо, взята от мужа (своего). Потому оставит человек отца 

своего и мать свою, и прилепится к жене своей;и будут (два) одна 

плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. 

 

AD g>n<K. r z<[e  AL - Hf ,[/a , AD b;l . ~d'a'h ' tAy h / bA j - al { ~y hil {a/ h w"h y> r m,aYO w: 2 :1 8  

abeY"w : ~y Im;V'h ; @A[- l K'  taew> h d,F 'h ; tY:x;- l K' h m'd'a]h '- !mi ~y h il {a/ h w"h y> r c,YIw : 2 :1 9  

Amv. aWh  h Y"x; vp ,n< ~ d'a'h ' Al - ar 'q.y I r v,a] l kow> Al - ar 'q. YI- h m; tAar >l i ~d'a'h '- l a,  

h d,F'h ; tY:x; l kol .W ~y Im; V'h ; @A[l .W h m'h eB.h ;- l k'l . tAmve ~d 'a'h ' ar 'q. YIw: 2 :2 0  

AD g>n<K. r z<[e  ac' m'- al { ~ d'a'l .W  

wy t'[ol .C;mi tx ;a; xQ ; YIw: ! v'y YIw: ~d' a'h '- l [; h m'D er >T; ~y h il {a/ h w"h y > l PeY:w: 2 :2 1  

h N"T,x.T; r f 'B' r GOs.YIw:  

~d'a'h '- l a, h 'a,biy >w:  h V'ail . ~d'a'h '- ! mi xq;l '- r v,a] [l 'Ceh ;- ta , ~y h il {a/  h w"h y > !b,YIw: 2 :2 2  

h V'ai ar eQ 'y I tazOl . y r If 'B.mi r f 'b'W y m;c '[]m e ~c, [, ~[; P;h ; taz O ~d'a'h ' r m,aYOw : 2 :2 3  

taZO- h x'q\l u vy aime  y Ki 

dx'a, r f 'b'l . Wy h 'w> ATv. aiB. qb;d' w> AM ai- ta, w> wy bia'- ta, vy ai- bz"[]y : !Ke- l [; 2 :2 4  

Wvv'Bot.y I al {w > ATv. aiw>  ~d'a'h ' ~y M iWr [] ~h ,y nEv.  Wy h .YIw: 2 :2 5  



54 
 

A PÁN Boh povedal: „Nie je dobré, aby človek bol sám. Urobím mu 

vhodnú pomoc.“ PÁN Boh vyformoval zo zeme všetku divú zver i všetko 

nebeské vtáctvo a priviedol k človekovi, aby videl, ako si ich nazve: ako si 

každého živého tvora človek nazve, také je jeho meno. Človek dal mená 

všetkému dobytku, nebeskému vtáctvu i divej zveri, ale pre človeka sa 

nenašla žiadna vhodná pomoc. PÁN Boh nechá na človeka padnúť tvrdý 

spánok. A keď spal, zobral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. 

PÁN Boh vystaval z rebra, ktoré vzal z človeka, ženu a priviedol ju 

k človekovi. Človek povedal: „Tentoraz je to kosť z mojich kostí a mäso 

z môjho mäsa. Ona sa bude volať žena, lebo z muža bola vzatá ona.“ Preto 

muž opúšťa svojho otca i svoju matku, primkýňa sa ku svojej žene 

a stávajú sa jedným telom. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, ale 

nehanbili sa.  

 

A Hospodin, Bůh, řekl: „Není dobře, aby byl člověk sám, udělám mu pomoc 

jakoby proti němu.“ Hospodin Bůh, vytvořil z té půdy všechnu polní zvěř 

a všechno nebeské ptáctvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak co nazve, 

tak se bude jmenovat. Člověk pojmenoval všechen dobytek a všechno 

nebeské ptactvo a všechnu polní zvěř, ale pro člověka pomoc jako svůj 

protějšek nenalezl. Hospodin, Bůh, tedy uvrhl na člověka mrákotu, a když 

usnul, vzal jedno z jeho žeber a jeho místo uzavřel tělem. Ze žebra, jež 

z toho člověka vzal, zbudoval Hospodin, Bůh, člověku družku a přivedl ji 

k tomu člověku. Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo 

z mého tela, té, protože byla vzatá z druha, budu říkat družka!“ Proto 

opouští muž svého otce a matku, přilne ke své družce a stanou sa jedním 

tělem. Oba byli nazí, člověk a jeho žena, nestyděli sa však.  
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Boh vedel, že človek bude potrebovať pomoc a vedel od počiatku kvôli 

svojej vševedúcnosti, akým spôsobom mu tohto pomocníka stvorí. Najprv však 

privádza k človeku zvieratá. A to preto, aby videl ako ich pomenuje.  

Človek mal svet zdokonaľovať a k tomu bolo potrebné, aby každé zviera 

malo svoje meno. Všetkému, čo Stvoriteľ stvoril, dáva mu meno a teraz človek 

má dávať mená zvieratám. Pánom sveta je Stvoriteľ a pánom, ktorý vládne nad 

zvieratmi, je človek. Dávanie mien je prejavom moci a preto túto právomoc 

teraz človek využíva. Adam predtým, než započal dávať mená, musel skúmať 

a pozorovať zvieratá, aby spoznal ich vlastnosti a tak im prideliť adekvátne 

meno, ktoré by vystihovalo ich podstatu1. Preto by sme Adama mohli nazvať 

prvým zoológom. Sv. Efrém Sýrsky poukazuje na veľkosť vykonanej práce a na 

to, že my veľakrát nie sme schopní zapamätať si niekoľko mien a Adam vlastne 

pomenoval milióny zvierat a živočíchov2. S niečím podobným sa stretávame 

neskôr aj medzi ľuďmi, keď pán ktorý si kúpil sluhu, mu dáva meno (2Kr 23, 

34;24, 17). Človek, rešpektujúci Božie prikázanie bol v tom čase svätý, čistý 

a múdry. Zvieratá cítili jeho svätosť a preto ho počúvali a rešpektovali ho. 

Poniektorí exegéti hovoria o „pachu svätosti“, ktorý zvieratá inštinktívne cítili. 

Slúžili mu a podrobovali sa jeho vôli. Adam pomenoval zvieratá presne tak, ako 

si to prial aj Boh – hovorí sv. Ján Zlatoústy. To, že zvieratá prichádzali 

postupne, v určitom poriadku, v zástupe k človekovi ako svojmu „pastierovi“, 

poukazuje na harmóniu a pokoj, ktorý vládol medzi človekom a zvieratami. 

                                                 
1 Nosorožec dostáva meno podľa charakteristického znaku, ktorý je odvodený od jeho nosa-
roha a chobotnica podľa množstva chápadiel – chobotov. Zdá sa mi, že pomenovanie slona – 
chobotón, by bolo výstižnejšie, ktoré vyjadruje charakteristickú telesnú črtu slona. Ale 
v plnosti rešpektujem názov, ktorý mu dal Adam. Možno jeho meno vystihuje to, čo má 
najradšej a čím je charakteristický. Slnko, pretože žije v teplých klimatických podmienkach 
(Afrika, India..). Ovocie – pravdepodobne jeho najobľubenejšia potrava a dlhý nos - chobot. 
Tri charakteristické slová a ich začiatočné písmená slnko, ovocie, nos = slon. Súkromný 
teologumenon autora vhodný možno na hodinu náboženstva pre prvý stupeň základných 
škôl. Týmto spôsobom by deti mohli lepšie pochopiť tvorčie dielo Adama pri dávaní mien 
zvietám v raji.  

2 Do pádu využíval človek svoju kapacitu mozgu na 100%. Po páde sa hriechom táto kapacita 
zmenšila na terajších 10%. Súkromný teologumenon autora. Do pádu človek nespal, pretože 
nebol unavený, takže dokázal, neustále pracovať.  
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Svojím spôsobom išlo o akúsi „vojenskú prehliadku – defilé“, ktorá bola 

vykonaná pred človekom1. 

Sumerská poéma o blaženom stave prvýсh ľudí hovorí takto: „Za 

starodávnych čias, keď nebolo jedovaných hadov ani škorpiónov, neboli hyeny 

ani levy, nebolo divých psov ani vlkov a nebolo strachu ani hrôzy, a človek 

nemal nepriateľov...“2  

Zvieratá, ako živé bytosti, spríjemňovali svojou krásou, rozmanitosťou 

a pohybom život človeku. Neskôr, po páde, časť z nich mala pomáhať človeku 

pri jeho práci a časť mala poslúžiť ako potrava. Rozum človeka mal byť 

hlavným garantom toho, aby po páde nedošlo k vykynoženiu a narušeniu 

prirodzenej, Bohom ustanovenej rovnováhy zvierat a živočíchov v jednotlivých 

regiónoch zeme. Pri skúmaní zvierat človek lepšie pochopil sám seba 

a uvedomil si svoju odlišnosť.  

Blažený Augustín3 hovorí: „Ak žena nebola stvorená pre rodenie deti, 

tak prečo by bola stvorená? Azda preto, aby spoločne s mužom obrábali zem, 

hoci vtedy obrábanie ešte nebolo také namáhavé. Ak by tomu bolo tak, vtedy 

bolo stvoriť radšej muža. Treba povedať, že muž túžil po spoločnosti a bol 

veľmi smutný kvôli tomu, že bol sám. Pretože v záujme spolunažívania a kvôli 

rozprávaniu bolo možno lepšie žiť spoločne dvom mužom než mužovi a žene. 

Ak by mali žiť spolu a jeden by prikazoval a druhý poslúchal, aby nevznikalo 

napätie a nepriateľstvo medzi spolubývajúcimi, mali sa riadiť podľa poriadku, 

ktorý bol daný. Jeden bol stvorený skôr a druhá neskôr. Niekto sa môže spýtať. 

Mohol Boh z Adamovho rebra stvoriť aj muža, ak by sa mu zachcelo? Ak by 

žena nerodila deti, akou by mu bola pomocníčkou?“ 

                                                 
1 Pozri CAP, A.: Výklad na knihu Genezis. Prešov 2000, s. 50-52. 
2 СНИГИРЕВ, Р., cit. dielo, s. 114. 
3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально, 9.5. Cl. 0266, 9.5.273.8. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.87. 
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Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Eva okrem domácich prác a starosti okolo 

oviec, volov a stádach ďalších zvierat mohla byť nápomocná mužovi aj pri 

stavebných prácach, či umeleckých dielach. Hoci zvieratá sa podriaďovali 

človeku nemohli mu byť v tomto smere pomocníkmi. Preto mu Boh stvoril takú 

pomocníčku, aby sa spoločne s ním starala o všetko a pomáhalu mu“.  

Severián Gabalský2 trocha nepochopiteľne hovorí: „Celá zem bola daná 

Adamovi, ale raj bol pre neho nedostupný. Bolo mu prikázané, aby opustil raj, 

kde sa oddelil od zvierat domácich, štvornohých, divých aj plazov. Raj bol pre 

neho kráľovským príbytkom, kde vládol ako gazda – domáci. Vďaka tomu 

priviedol Boh k nemu zvieratá, aby si na neho zvykli. Prichádzali k nemu sem 

nie ako otroci k svojmu pánovi, ale vždy keď pocítili potrebu. On ich nazval – 

pomenoval a oni od neho okamžite odchádzali. Avšak vtedy Adam prebýval ešte 

v raji“.  

Blažený Augustín3 hovorí: „A priviedol ich k Adamovi, aby videl ako 

ich pomenuje. Aby sme nezmýšľali telesne o tom, ako Boh priviedol zvieratá 

a vtáky k Adamovi potrebujeme si pomôcť, aby sme pochopili ako Boh 

zmýšľa... Nemali by sme si myslieť, že Adam postupoval podobne ako to robia 

poľovníci, alebo lovci vtákov, že sa podľa ich stôp k nim priblížili. Netreba si 

myslieť ani to, že zvieratá dostali príkaz od Boha, ktorý počúvli. Pretože 

zvieratá a vtáky takúto schopnosť nemajú. Do istej miery sa však podriaďujú 

Bohu... Sv. Efrém Sýrsky4 hovorí: „To, že bolo povedané, že ich priviedol 

k človeku, poukazuje na múdrosť Adama a pokoj, aký vládol medzi zvieratami 

a človekom, pokiaľ človek neporušil prikázanie. Zvieratá prichádzali k človeku 

                                                 
1 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.11. CSCO 152:31; Творения 6:234. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 87. 

2 ГАБАЛЬСКИЙ, С.: О творении мира 6.1. PG 56:485. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s.81. 

3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально, 9.14. Cl. 0266, 9.14.285.1. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.81 

4 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.9. CSCO 152:30-31; Творения 6:233. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 81 
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ako k bytosti naplnenej láskou, bez strachu, v stádach a neobávali sa žiadných 

predátorov. Naprv išli stáda šeliem a potom bez obáv aj ďalšie zvieratá“. 

Blažený Augustín1 hovorí: „A tak predovšetkým Boh poukázal na 

človeka, ktorého si váži oveľa viac ako zvieratá – prežúvavce, alebo ďalšie 

nerozumné2 živé tvory. Zmysel povedaného spočíva v tom, že Boh priviedol 

k človeku všetky zvieratá, aby videl ako ich pomenuje, či im dá mená, ktoré ich 

vystihujú. Z toho vidíme, že človek je nad zvieratami, pretože im dáva mená a to 

robí kvôli tomu, že ich môže pozorovať. Človek rýchlo pochopil, že je lepší a že 

je nad zvieratami...“ 

Sv. Izák Sýrsky3 hovorí: „Kto s odporom hovorí o pokornom a múdrom 

človeku a neuznáva ho za živého je podobný tomu, kto otvára svoje ústa proti 

Bohu. A hoci v jeho očiach si pokorný človek zasluhuje, aby sme si ho 

nevšímali, všetko stvorenie mu prejavuje česť. Keď sa pokorný človek priblížil 

k šelmám hľadia na neho a ich krutosť bola skrotená. Prichádzajú k nemu ako 

k svojmu vládcovi, skláňajú svoje hlavy a olizujú mu ruky a nohy. Zvery cítili 

vôňu, ktorú vydával Adam do pádu, keď prichádzali k nemu a on im dával mená 

v raji. Tento stav bol od nás odňatý a obnovený bol zasa príchodom Isusa 

Christa“. 

Sv. Ján Zlatoústy4 hovorí: „Dávanie mien šelmám, ale aj domácim 

zvieratám poukazuje, že zvieratá uznávali svoj stav a vládu človeka. Mená, ktoré 

im dal Adam, sa zachovali dodnes. Boh tak dal preto, aby sme si neustále 

pripomínali česť človeka, ktorú dostal od Boha. Preto prijal panovanie nad 

zverou a po páde do hriechu mu bola táto moc odobratá.“ Rabínsky komentár5: 

                                                 
1 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 2.11. Cl. 0265,2.205.3 In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 82.  

2 Rozum, mozog, myslenie, slobodná vôľa, svedomie, možnosť tvoriť, to je to čím sa človek 
diametrálne líši od zvierat. Preto u sv. otcov sa častokrát zvieratá nazývajú nerozumné.  

3 СИРИН, Е.: Слова о подвижничестве 53 Cлова 234-235. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s. 82 

4 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 14:20. TLG 2062.112.53.117.8--16. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 82. 

5 Genezis, s. 139. 
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„Adam žil 930 rokov, z čoho je zrejmé, že nemal zomrieť hneď po zjedení 

ovocia. Skôr išlo o to, že sa mal podriadiť smrti. Keby nezhrešil, jeho svätosť by 

ho udržala pri živote navždy (Chumaš). V druhej scéne vstupuje do deja už aj 

muž a pasívne aj žena a zvieratá. Človek dostáva od Boha výsadu dávať mená 

zvieratám1, čo odráža múdrosť a schopnosť človeka poznávať stvorenia. 

Konečná pomoc pre človeka sa nájde až pri druhom Božom čine, ktorého 

výsledkom je žena, pomoc pre človeka. Na pozadí skoršieho sedemnásobného 

refrénu: „a Boh videl, že je to dobré“, v kap. 1, vznikne kontrast 

s prekvapujúcim Božím výrokom, že v stvorení niečo nie je dobré. Je to istý 

spôsob podania, ako upozorniť čitateľa na spoločenstvo a vzťahy človeka, ktoré 

patria k podstate života, najmä na spoločenstvo muža a ženy. Utvorená pomoc 

nie je iba posilou pre každodennú prácu, alebo pre zrod detí, hoci tieto aspekty 

implicitne zahŕňa, ale vzájomná podpora umožňuje spoločenstvo medzi ľuďmi. 

„Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek...a keď padnú, jeden zdvihne druhého. 

Beda však samému, keď padne!“ (Kaz 4, 9-10; porov. Prís 31, 10-31). 

Rabínsky komentár2: Urobím mu. Verše 18-25 neopisujú nové 

stvorenie, len rozpracovávajú akt opísaný v 1, 25. Boh vedel, že Adam niekoho 

potreboval. Poslaním ženy však nebolo len priviesť na svet potomstvo. Boh 

chcel, aby Adam ma spoločníčku, oporu a podnes rozvíjať sa, ako je to 

v dobrom manželstve, a aby deti vychovával otec i matka (Chumaš). Nenašla sa 

mu pomoc. Adam videl, že mu chýba partnerka. (Raši) Nijaké zo stvorení 

nespĺňalo jeho nároky a prosil o spoločníka. Takto si uvedomil hodnotu 

partnerky a nebral ju ako samozrejmosť. (Chumaš). 

Myšlienka ženy, stvorenej z rebra, nepriamo súvisí so sumerským 

mýtom Enki a Ninmach o porušení božského poriadku, ktorý sa našiel 

v mestách Ur a Nippur. V tomto mýte boh vôd a pán múdrosti Enki po spáchaní 

incestu s pravnučkou zje osem rastlín a ochorie. Jeho žena Ninchursag zrazu 
                                                 
1 Rabínsky spis Berešit Rabá 17, 5 rozvinie scénu o zvieratách predstupujúcich pred človeka 
v pároch, pričom človek komentuje: Každé má svojho partnera, no ja ho nemám.  

2 Genezis, s. 140. 
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zmizne a bohovia ho následne prekľajú. Zmilujú sa nad ním, až keď je 

zoslabnutý na smrť a jeho opäť nájdená žena sa ho rozhodne liečiť. Enki s ňou 

splodí divné bytosti, medzi nimi aj bohyňu NIN-TI(L), aby liečila jeho 

zoslabnuté kosti. Žena sa ho pýta: Brat môj (Enki), čo ťa bolí? – Rebro ma bolí. 

– Porodila som ti bohyňu NIN-TI (Pani rebra). Sumerský výraz TI(L) označuje 

„rebro“ aj „život“, ale i „dať život“. Pani rebra je teda i pani života, ktorý Enki 

získa, a tým sa zachráni pred smrťou. Zjedenie ôsmich rastlín a kliatba 

vyslovená proti nemu za jeho prehrešok iba nepriamo súvisí s tým, že Adam 

a Eva jedli ovocie zo zakázaného stromu, a s trestami vynesenými nad nimi za 

ich hriešny skutok. Svätopisec v príbehu vyjadruje vzťah medzi rebrom 

a životom úplne iným spôsobom. Po hriechu dáva muž žene meno Eva, v hebr. 

život, za ktorým sa môže skrývať sumerské TI(L) „život“1. Tento biblický obraz 

stvorenia ženy podnecoval rozvoj duchovnej predstavivosti: žena ako rebro patrí 

k srdcu muža a má stáť po jeho boku (porov.3.12); nebola utvorená z hlavy 

muža, aby ho neprekonala, ani z jeho nohy, aby po nej nešliapal, ale vyšla z jeho 

boku, aby mu bola rovnocenná, a spod jeho ramena, aby ju ochraňoval, 

a napokon z blízkosti srdca, aby ju miloval. Je v ňom zachytený staroveký 

izraelský ideál manželstva, ktoré predstavuje vzťah poznačený harmóniou 

a dôverou medzi partnermi.  

PÁN Boh nechal na človeka padnúť tvrdý spánok. Na základe tohto 

textu bude pôvod ženy pre človeka jednoducho neznámy. Boh to zabezpečil 

tvrdým spánkom, označovaný hebrejským výrazom „haredëmah, tardema“. 

V gréckom texte nachádzame termín e;kstasine;kstasine;kstasine;kstasin – extasin.2 V Písme spánok vždy 

                                                 
1 LAMBERT, 1975, s. 72-73. V epose o Gilgamešovi nachádzame zmienku, že človek bol 
stvorený zo zeme... a spočiatku sa nachádzal osamotený medzi zvieratami. Až keď vidí ženu, 
uvedomuje si, že je niečo iné ako zviera a odchádza za ženou. (Pozri: ΜΙΛΤΙΑ∆Ι, Κ., cit. 
dielo, s. 88). 

2 Išlo o extatický spánok, ktorý nachádzame aj v prípade Jozefa, ktorému bolo zjavené, že 
Mária počala zo Svätého Ducha (Mt 1, 20) a taktiež pri ohrození malého Isusa (Mt 2, 13). 
Nebol to stav bezvedomia, ale samotné slovo spánok tu skôr poukazuje na veľké mystérium, 
ktoré nám zčasti odkrýva Mojžiš a zároveň je to proroctvo, ktoré bolo týmto spôsobom 
zjavené Adamovi. Boh sa tu zobrazuje ako hovorí sv. Efrém Sýrsky ako „Chirurg“, ktorý 
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privádza Boh (porov. 1Mjž 15, 12; Iz 29 10; 1 Sam 26, 12) a je príležitosťou pre 

Božie zjavenie (15, 12; Jób 4, 13). Spánok sa tu spomína možno pre tajomnosť 

a skrytosť Božích ciest pre človeka, alebo sa ním chcela vylúčiť predstava, že 

bdelý človek by pri zákroku mohol nejako narušiť dianie. Poznámka o zaplnení 

miesta mäsom - čo je bežné označenie aj pre telo, zodpovedá zámeru pisateľa 

uchovať krásu a vonkajšiu celistvosť tela v pôvodnom stave. V pozadí tohto 

obrazu tvorenia spoločenstva muža a ženy je mýtický koncept, spoločný pre iné 

podania, kde ľudia pochádzajú z jedného predchodcu. Napr. v Platónovom 

dialogickom spise Symposion rečník Aristafanés vidí vznik lásky v tom, že 

polovice pôvodných dvojpohlavných androgýnov, rozseknutých na dve časti, 

túžia po opätovnom spojení. V Písme vzápätí po stvorení ženy je tiež reč 

o zjednotení, ktoré obaja nachádzajú v manželstve (v. 24).  

PÁN Boh vystaval z rebra, ktoré vzal z človeka, ženu a priviedol ju 

k človekovi. Hlavnou myšlienkou je tu pravda o stvorení muža a ženy, ako 

jednej ľudskej prirodzenosti a teleologickej spolupatričnosti a nie 

chronologickým popisom deja stvorenia muža a ženy. Boh nestvoril ženu 

z prachu, ale z človeka. Rebro je v hebrejčine vyjadrené slovom „sela1“, ktoré 

znamená rebro, bok, alebo bočnú stenu. Doslovný preklad by znel: „vybudoval 

z rebra ženu“. Podobné výrazy stretávame pri stavbe oltára, svätostánku, čím 

muž a žena majú byť akýmsi obrazom Božieho chrámu. Vladimír Losský2 

poukazuje na to, že rebro je treba chápať symbolicky: ako z útrob jeho 

prirodzenosti, t.j. z čohosi, čo sa nachádza v blízkosti srdca. 

Žena nadobudla komplementárnu funkciu voči mužovi, teda stala sa jeho 

polovičkou. Človek skutočne, aj na základe textu 1, 27, nadobudne svoju plnosť 

vo dvojici. Ťažko by sa však pri tomto výklade chápal obraz odobratia jedného z 

                                                                                                                                                         
uspáva Adama, aby necítil bolesť. Adam doteraz nikdy nespal, nebol unavený 
a nepotreboval odpočívať, pretože práca mu spôsobovala radosť, žil aktívne, tak, ako si to 
prial Boh.  

1 Ščedrovický ho prekladá ako „cela“. 
2 LOSSKÝ, V.: Dogmatická teológia. Praha1986, s. 45 (preklad P.Aleš). 
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bokov muža (v. 21), zatiaľ čo pri rebre a vyplnení miesta je obraz výstižnejší. 

Keď sa človek zobudil, Boh priviedol ženu k človekovi. Utvoreného partnera 

Boh sám privedie pred človeka. Prekvapuje nás ľudská pasivita pri tvorení ženy, 

zapadá však do kontextu spoločnosti, kde bol výber nevesty a sprostredkovanie 

manželstva rodičmi pravidlom (porov. 24, 4; 28,6-7).  

Rabínsky komentár1: Žena na rozdiel od muža nepochádza z prachu 

zeme. Rebro znamená aj bok, Boh teda utvoril ženu z jedného boku muža, aby 

sa tak z jedného človeka stali dvaja, čo poukazuje na nespochybniteľnú rovnosť 

muža a ženy. (Hirsch) 

Svätý Ambróz Milánsky poukazuje, že Boh nestvoril dvoch chlapov ani 

dve ženy, ale muža a ženu, čím chcel poukázať na blízky a prirodzený vzťah 

týchto bytostí. Adamovo rebro by sme tu mohli pripodobniť matke, vďaka ktorej 

sa žena narodila – udáva sv. Cyril Jeruzalemský2. Z malej časti človeka Boh ako 

Umelec vyprodukoval dokonalú a úplnú bytosť.  

Blažený Augustín3 hovorí: „Extáza4, ktorá bola dopustená Bohom na 

Adama zapríčinila, aby zaspal, lepšie povedané, aby sa mu sníval sen. Ten mu 

bol daný s cieľom, aby za pomoci extázy sa Adamov um stal účastný anjelskej 

pôsobnosti. Aby vystúpil do svätyne Božej a pochopil budúcnosť. Preto, keď sa 

prebudil bol naplnený proroctvom, a len čo uvidel privedenú k nemu kosť, t.j. 

svoju ženu okamžite hovorí veľké tajomstvo, o ktorom učí apoštol (Ef 5, 31-32). 

Preto povedal toto je kosť z mojich kostí... (2, 23-24). Podľa svedectva Písma 

išlo o prvé slová, ktoré vyslovil človek. Avšak v Evanjeliu nachádzame slová: 

„Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: 

Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno 

telo“ (Mt 19, 4-5). Extázu, ktorú dopustil na Adama Boh, môžeme chápať ako 

                                                 
1 Genezis, s. 142. 
2 Katechézy 12, 29, s . 80.  
3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально, 9.19. Cl. 0266, 9.19..294.1. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s.85 

4 Slovo extáza treba chápať ako zjavenie. O extatickom vytržení prorokov sa často stretávame 
v Starom Zákone.  
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Božiu inšpiráciu danú prorokovi“. V podobnom duchu hovorí Tertulián1: „Tu je 

povedané kresťanské učenie o sne, ktorý sa odohráva v podvedomí duše, ktorú 

považujeme vždy za aktívnu, čo je príznakom jej božskosti a nesmrteľnosti...Tak 

aj na počiatku bol sen zároveň aj extázou- vďaka čomu aj Adam extaticky usnul. 

Telo spočíva v pokoji, ale duša vďaka extázi nemá pokoj. A od tých čias 

sa prirodzená forma pokojného sna spája s extázou – vytržením.“ 

Sv. Ján Zlatoústy2 hovorí: „Boh dopustil na človeka tvrdý 

spánok...Všimnime si presnosť vyjadrenia. Blažený prorok skrze Sv. Ducha 

povedal o tvrdom spánku... Neišlo o obyčajný spánok. Najmúdrejší Stvoriteľ 

našej prírody chcel vybrať z Adama rebro. Aby nepocítil pritom žiadnu bolesť, 

aby následne nezačal nenávidieť kvôli bolesti aj stvorenú živú bytosť. Preto 

dopustil Boh na Adama hlboký spánok, pričom nič necítil, čo sa s ním deje. 

Dokonalý Umelec Boh zobral to, čo považoval za potrebné a doplnil to, čo ešte 

chýbalo. Učinil tak kvôli svojej ľudomilnosti“.  

Sv. Efrém Sýrsky3 hovorí: „Muž, ktorý neustále pracoval a nevedel, čo 

je to oddych, bol osvietený svetlom sa nahý ocitá na zemi a spí. Adam určite vo 

sne videl, čo sa s ním deje. Keď v okamihu mu bolo vybraté rebro a okamžite 

bolo telo zahojené, obnažené telo prijalo v plnosti krásu ženy, vtedy ju Boh 

privádza a predstavuje ju Adamovi.“ 

 

 

                                                 
1 ТЕРТУЛЛИАН: О душе. 45.1-3.. Cl.0017, 45.1 (CCSL 2:849). In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 87. 

2 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 15.7. TLG 2062.112.53.120.50-64. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 85. 

3 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.12. CSCO 152: 32; Творения 6:234-235. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 87. 
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2.1 Toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela 

 

Rebro je druh kosti a práve kosť sa spomína ako prvá v poetickom 

označení ženy: kosť a mäso. Táto formula kladie muža a ženu v prvom rade na 

identickú rovinu, čo sa týka ich človečenstva a ľudskosti, a v druhom rade ich 

tiež oddeľuje od zvierat (v.19-29 porov.1,26-28). Rabínsky komentár1: Midraš 

hovorí, že keď Adam po prvý raz uvidel ženu, od radosti zvolal: Požehnaná si 

od PÁNA, kosť z mojich kostí, a náležite sa budeš volať iša (žena). (Pirke de 

Rabbi Eliezer 12). Iní rabíni si všimli, že v oboch slovách sú zhodné písmená ׁש 

a א , ktoré tvoria spolu slovo oheň אׁש; zvyšné písmená ִי a ה, tvoria Božie meno 

 kvôli telu zo zemeָאָדֽם Učili, že kým bol človek sám, bol nazvaný Adam .ִיה

ה  z ktorých sa skladal. Keď mu však Boh dal partnerku, nazval ,ָּדם  a krvi ִמן־ָהֲֽאָדָמ֗

ho živou bytosťou, t.j. ohnivým, nespútaným tvorom (ako oheň אׁש). Potom Boh 

pridal do jeho mena dve písmená (ִי a ה) svojho mena יְהָו֙ה a urobil meno muža 

יׁש  a povedal: Ak budú kráčať po mojich cestách ִאָּׁשה a meno ženy ִא֔

a zachovávať moje prikázania, moje meno bude prebývať s nimi a vyslobodí ich 

zo všetkých ťažkostí; no ak nie, odnímem im svoje meno a znova sa budú volať 

oheň a oheň ׁש  t.j. oheň, čo pohlcuje oheň (Chronicles of Jerahmeel, EBI ,ֵאׁש ָוֵא֑

117).  

 Boh nepovedal človeku, ako bude tvoriť jeho pomocníčku ani aký 

materiál pritom použije. Po „narkóze“ – prebratí, hovorí Adama, akoby bol sám 

prítomný pri tomto zvláštnom úkone. Týmito slovami Adam odkrýva hlboký 

význam prirodzenosti muža a ženy, ich spätosť, blízky vzťah – pokrvnosť, ako 

jedinečnosti ľudského pokolenia. Spätosť muža a ženy je taká silná ako spätosť 

rebra s hrudným košom. Preto sv. Ján Zlatoústy hovorí o mužovi a žene nie ako 

o dvojici, ale ako o jednej bytosti. Manželstvo je však aj prorockým obrazom 

jednoty v budúcom veku, keď to, čo je mužské, bude spojené s tým, čo je ženské 

a obnovený Adam bude nosiť Evu vo svojom boku.  
                                                 
1 Genezis, s. 143-144. 



65 
 

Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Hľa, toto je žena, ktorá prišla ku mne po 

zvieratách a je iná než oni. Oni boli stvorené zo zeme, avšak ona je kosť 

z mojich kostí, telo z môjho tela. To povedal Adam, alebo to bolo proroctvo, 

alebo to bolo zjavenie v spánku. A tak v tento deň dostali všetky zvieratá mená 

od Adama podľa svojho druhu. Tak aj kosť, stvorenú ženu, nenazval jej menom 

Eva, ale podľa ženy patriacej v plnosti k pokoleniu.“  

Blažený Augustín2 hovorí: „Svoje prikázanie Boh neadresuje iba 

Adamovi, pretože hovorí: „Nejedzte ich (plody zo stromu dobra a zla)...aby ste 

nezomreli (1Mjž 3, 3). Preto príbeh začína stvorením ženy. Bolo povedané, že 

bude stvorená, aby bola pomocníčkou mužovi a v duchovnom spojení, aby 

rodila duchovné plody – dobré skutky, dôstojné Božej chvály. Muž je povolaný, 

aby usmerňoval a ona, aby sa podriaďovala. Jeho riadi múdrosť a ju jej muž. 

Pretože hlava mužovi je Christos a hlava žene je jej muž (1Kor 11, 13)“. 

Kliment Alexandrijský3 hovorí: „V židovskom národe proroci vždy 

hovorili vďaka inšpirácii Sv. Ducha. Pred daním zákona Adam prorokoval 

o žene, o pomenovaní zvierat a Noe hovoril o pokání. Abrahám, Izák a Jakub 

predpovedali mnohé veci, ktoré sa stanú“. 

Blažený Augustín4 hovorí: „Na počiatku ľudského rodu bola žena 

stvorená z kosti, z rebra spiaceho muža. Túto udalosť môžeme chápať ako 

proroctvo o Christovi a Cirkvi. Spánok muža označuje smrť Christa a z jeho 

rebra, keď visel na kríži, ktoré bolo prebodnuté kopiou sa vyliala krv a voda (Jn 

19, 34). Toto považujeme za tajomstvo kedy bola zrodená Cirkev. V Písme sú 

použíté výrazy, ktoré čítame nie „vytvoril“ (formavit), ale „vybudoval“ (finxit), 

ale stvoril z neho ženu (aedificavit eam in mulierem). Preto apoštol hovorí 
                                                 
1 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.13. CSCO 152(71): 32; Творения 6:235. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 85. 

2 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия против манихеев, 2.11. Cl. 0265,2.204.34. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 86.  

3 АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, K.: Строматы 1.21.135. TLG 555.004, 1.21.135.3.1-4.1. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s.88. 

4 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 22.17. Cl. 0313, SL 48,22.17.16 (CCSL 48:835-36). In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s.88. 
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o budovaní tela Christovho, ktorým je Cirkev (Ef 4, 12). Takýmto spôsobom aj 

žena, ktorá je stvorená, je také isté stvorenie Božie ako muž. To, že vznikla 

z muža, to poukazuje na ich jednotu. To, že bola stvorená takým spôsobom, iba 

poukazuje, že je predobrazom Christa a Cirkvi.“ 

Blažený Hieroným1 hovorí: „V Písme sa hovorí: Zobral Boh rebro 

z Adamovho boku a vystaval ženu. (Et aedificavit Domnus Deus costam quam 

tulerat de Adam in mulierem et adduxit eam ad Adam – Vulgata). Pochop, čo 

znamená vystaval.. „Pozdvihnutie“ ako sme už skôr spomenuli, zvyčajne 

používajú takéto slovo, keď sa hovorí o budovaní veľkého domu. Stvorenie ženy 

z Adamovho rebra označuje v súlade s autoritov apoštola (Ef 5, 32) Christa 

a Cirkev. Preto je povedané, že Boh vybudoval z rebra ženu. Počuli sme 

o prvom Adamovi a teraz prejdeme k druhému Adamovi (1Kor 15, 47) 

a pozrieme ako z Jeho rebra vybudoval – pozdvihol Cirkev. Spasiteľov bok, 

ktorý visel na kríži, ktoré prepichla kopia, odtiaľ vytiekla krv a voda. Chcete 

vedieť, ako sa z vody a krvi buduje Cirkev? Spočiatku cez krst, vodou sa 

zmývajú hriechy a potom krvou mučeníkov-vyznávačov skrášľuje sa vencom 

pozdvihnutá Cirkev“.  

Sv. Ambróz Milánsky2 hovorí: „Zväzok Adama a Evy je veľkým 

tajomstvom Christa a Cirkvi. Eva bola kosť z kosti a telo z tela svojho muža, tak 

aj my členovia Christovho Tela sme kosť z kosti a telo z Jeho tela“.  

Zenon Kosidowski3 trochu svojsky hovorí vlastný teologumenon: „Ľudí 

od najdávnejších čias zaujímalo, prečo Boh stvoril Evu takým zvláštnym 

spôsobom, z Adamovho rebra. Mal predsta dostatok hliny, z ktorej mohol 

podobne ako muža vymodelovať aj ženu. Klinové tabuľky vykopané 

v zrúcaninách Babylonu priniesli priam ohromujúce vysvetlenie. Ukazuje sa, že 

                                                 
1 СТРИДОНСКИЙ, И.: Трактат на Псалмы (Пс 88). Cl. 0593, 88.80. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 88. 

2 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: Послания 4.16.4. Cl 0160, 4.16.480/1.116.30. In: Библейские 
комментарии отцов Церкви, s. 89. 

3 KOSIDOWSKI, Z.: Čo rozprávali proroci, Bratislava 1985, s. 21. 
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celá vec spočíva ne veľmi zábavnom nedorozumení. Tak teda v sumerskom 

mýte boh Enki má choré rebro. V sumerčine sa rebro nazýva „ti“ Bohyňa 

povolaná, aby vyliečila rebro boha Enkiho, sa volá „Ninti“ čiže „pani s rebrom“. 

Ale „ninti“ znamená aj „dať život“. Ninti môže preto rovnako značiť „pani 

s rebrom“ ako aj „pani, ktorá dáva život“. A práve tu je zdroj nedorozumenia. 

Hebrejské kmene nahradili Ninti Evou, pretože Eva bola ich legendárnou 

pramatkou ľudstva čiže paňou, ktorá dáva život“. Ale ani druhý význam Ninti 

(Pani s rebrom) úplne nezanikol v pamäti Hebrejov. V ľudovom podaní vznikla 

konfúzia. Z čias mezopotámskych sa ešte pamätalo, že Eva má čosi spoločné 

s rebrom, a vďaka tomu sa zrodila čudná verzia, že bola stvorená z Adamovho 

rebra. Máme tu ešte jeden dôkaz, že si Hebreji vo svojich bájach veľa 

vypožičiavali od mezopotamských národov“.1 

 

 

                                                 
1 V súvislosti s Adamom stojí za zmienku nesmierne zábavný incident, ku ktorému došlo pred 
niekoľkými rokmi v Kongrese USA. Vo vládnej brožúre Ľudské rasy ilustrátor zobrazil 
Adama s pupkom. To vyvolalo interpeláciu kongresmana zo Severnej Karolíny Carla T. 
Durhama. Označil kresbu za jeden z prejavov šíriacej sa komunistickej propagandy, pretože 
Adam, ktorého Boh ulepil z hliny, nemal matku, a preto nemohol mať ani pupok. V búrlivej 
diskusii upokojili napáleného vyznávača Biblie faktom, že vo Vatikáne sa nachádza 
Michelangelov obraz, na ktorom má Adam tiež pupok. (Postreh privádza Kosidowski vo 
svojej knihe) Pozn.a. 
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2.2 Menovať sa bude mužena, lebo je z muža vzatá 

 

Adam dáva meno novej bytosti a nazýva ju muženou, t.j. tou, ktorá mu 

bude ženou, pretože bola stvorená z neho. Urobil to, čo urobil aj so zvieratami, 

dal jej meno, ale zároveň poukazuje na jej jednotu, ktorá sa týka prirodzenosti 

a jej doslovného pôvodu z jeho tela. Pomenovanie, ktoré žene udeľuje Adam, 

prislúcha celému ženskému rodu – pohlaviu, pretože ony dávajú život rodením 

detí. Hebrejské pomenovanie ženy „išah“ je odvodené zo slova muž „iš“ čo 

poukazuje na jej „zrodenie“. Podobný vzťah vyjadruje aj staroruský výraz 

мжена. Podobne sa táto spätosť zachovala aj v angličtine v slovách muž – man, 

žena – woman.  
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2.3 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene 

a budú jedným telom 

 

Tento verš je komentárom rozprávača, ktorý aplikuje princípy prvého 

manželstva na všetky ostatné, čo robí z toho výroku všeobecne platnú morálnu 

normu pre ľudí. V spomenutej pôvodnej, Bohom chcenej odlišnosti, žena od 

muža, spôsobujúcej ich vzájomnú príťažlivosť, tkvie dôvod, prečo muž opustí 

najbližších ľudí (otca a matku), aby sa obaja spolu zjednotili a tvorili jednotu, 

jedno telo ..... naznačenú obrazom fyzického zblíženia. Jedno telo je tu 

dôsledkom slobody a lásky, a nie neprítomnosťou alebo potlačením rozdielov. 

Toto je pôvodný Boží plán s mužom a ženou od začiatku. Neskoršie potlačenie 

rovnocennosti a nadvláda muža nad ženou sa v zmysle textu 3, 16 chápe ako daň 

z pádu prvých ľudí. Rabínsky komentár1: Muž opúšťa rodičov, ich dom 

a zakladá nový domov so svojou manželkou. Neznamená to však, že sa má 

prestať starať o rodičov. (Radak). Jedným telom, ako pri stvorení, sa môže stať 

muž a žena vtedy, keď majú aj jednu myseľ, srdce a dušu, a keď svoje sily 

podriadia službe Bohu. (Hirsch) 

Lopuchin poukazuje, že tieto slová boli dodané Mojžišom, nakoľko 

Adam nevedel nič o rodine, manželskom zväzku, ani o páde človeka. Väčšina 

sv. otcov však poukazuje na to, že išlo o proroctvo, ktoré zjavil Boh prvému 

človekovi vo sne a ten ho aj vyslovil. Poukazuje zároveň na prítomnosť 

a budúcnosť. Ustanovenie sviatosti manželstva – monogamného zväzku, 

jedného muža a jednej ženy, bolo potrebné kvôli samotnému človeku z túžby po 

porozumení a plnohodnotnej spoločnosti. Život prvých ľudí v raji pripomínal 

život anjelov, ktorí túžili po duchovnom zdokonaľovaní a v obdivovaní Boha. 

Vôľa človeka bola v súlade s Božou vôľou. Obaja túžili po tom, podobať čo 

najviac na svojho Stvoriteľa.  

                                                 
1 Genezis, s. 144. 
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Ako doslov pridávame slová, ktoré vyjadrujú spojenie muža a ženy 

v manželstve (porov. Mt 19, 5; Ef 5, 31). Izraelskému patriarchálnemu poriadku 

nezodpovedalo to, aby muž opustil svojich rodičov kvôli žene, ktorú si mohol 

dokonca kúpiť. Tu však muž opustí otca a matku, so svojou manželkou vytvorí 

nové obecenstvo a úplnú jednotu ako v duchu tak aj v oblasti duše a tela. Táto 

nerozlučiteľná jednota (Mt 19, 6) je podstatou manželstva a obrazom vzťahu 

Christa a Cirkvi. Tak vysoko bude stáť žena vedľa muža1.  

Veľké škody boli spôsobené tým, že (západná) Cirkev dlhý čas 

označovala spojenie muža a ženy za niečo hriešneho, alebo aspoň za čosi 

poškvrňujúce. Pre budúcnosť ľudského súžitia bude veľa závisieť na tom, či táto 

jasná a jednoznačná reč Biblie o manželstve bude zobratá seriózne ako základná 

forma akejkoľvek ľudskej pospolitosti2.  

Jahvista opisuje podrobne stvorenie ženy. Žena je partnerom 

a doplnením muža. Zostáva pritom pre muža tajomstvom, lebo pri jej stvorení 

spal hlbokým spánkom. Podrobný opis stvorenia ženy vysvetľuje, odkiaľ 

pochádza elementárna sila, ktorou sa pohlavia vzájomne priťahujú. Táto sila sa 

dovtedy neupokojí, kým v dieťati nebude korunovaná „jedným telom“. 

Jahvistická správa o stvorení vyúsťuje do etymologického vysvetlenia moci 

erosu. Takto dostáva „vzťah medzi pohlaviami dôstojnosť, lebo je to div 

Stvoriteľa a súčasne tajomstvo“. 3 

Kvotvuld4 biskup Kartagenský5 hovorí: „Preto opustí človek svojho otca 

a matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom. Apoštol Pavel svedčí 

o tom, že to, čo sa sa stalo, má priamy aj obrazný zmysel. Vysvetľujúc verš 

v liste Efežanom 5, 32 hovorí: „Toto tajomstvo je veľké a hovorím o vzťahu 

                                                 
1 Výklady ke Starému zákonu..., s. 34 
2 WESTERMANN, C., cit dielo, s. 18. Autor akoby prorocky predvídal problémy, ktoré dnes 
riešime v našej spoločnosti.  

3 BÁNDY, J.: Teológia Starej zmluvy, s. 38. 
4 Zomrel r. 453. Pôsobil v Severnej Afrike. Išlo o latinského spisovateľa a katechizátora.  
5 КВОТВУЛЬДЕЙ: Книга обетований и предсказаний Бога Cl.0413,1.1.14 (CCSL 60: 13) 
In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 89. 
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Christa a Cirkvi. Veľké tajomstvo spočíva v tom, že v čom sa nádejal, to aj 

dostal. Adam videl, že jeho manželka, v ktorú veril, s ňou sa aj spájal. To bolo 

znamenie, že cez vieru Cirkvi sa stane matkou živých. Pretože Adam nazval 

svoju ženu „matkou všetkých živých“ (3, 20), preto bola Eva stvorená z rebra 

spiaceho Adama. Bol to predobraz, že z rebra ukrižovaného Christa bude 

zbudovaná Cirkev – skutočná matka všetkých živých. V skutočnosti je Cirkev 

oná žena o ktorej sa píše v Zj 12, 14: „Žena však dostala dvoje veľkých krídiel, 

aby odletela pred hadom na púšť, na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy 

a pol času“.  

Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Slová, opustí človek svojho otca a matku 

a prilne k svojej žene“ označujú to, že dve osoby vytvoria spojenie, nerozlučný 

zväzok, taký aký bol na počiatku“.  

Sv. Ján Zlatoústy2 hovorí o túžbe muža po žene toto: „Ako mohol Mojžiš 

o tom písať? Odkiaľ vedel budúce veci, že ľudský rod sa rozmnoží? Odkiaľ 

vedel, že dôjde k intímnemu pomeru medzi mužom a ženou? Veď to nastalo až 

po páde. V raji žili ľudia ako anjeli, nemali telesnú vášeň ani iné vášne. 

Nezaťažovali sa telesnými potrebami, pretože boli stvorení ako neporušení 

a nesmrteľní dokonca si ani odevom nezakrývali telo a pritom sa nehanbili. 

Prečo o tom Mojžiš hovorí? Nie azda preto, že vďaka prorockej blahodati do 

pádu všetko videl duchovnými očami?“  

 

 

                                                 
1 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.13. CSCO 152: 32; Творения 6:235. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 89. 

2 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия. TLG 2062.112,53.123. 25-35, 40-43. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 89-90. 
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2.4 Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa 

 

Prvotná nahota nevzbudzuje hanbu v človeku, je úplným prijatím 

vlastného tela. Človek bez pocitu strachu alebo ohrozenia je v stave plnej dôvery 

k Bohu, k druhému človeku, k zvieratám. Nepotrebuje sa zahaľovať, skrývať 

a chrániť sa pred niečím. Autor týmto obrazom, osvojeným z Orientu, kde deti 

až do určitého veku nenosia šaty, opisuje stav nevinnosti ľudí. Hebrejský koreň 

slovesa (za)hanbiť sa ּבֹוׁש nenesie príznaky osobného previnenia, ktoré 

slovenské sloveso navodzuje. Hebrejské texty výrazom hanba vyjadrujú rozpaky 

a mrzutosť, navodené často okolnosťami, nezávisle od postavy a jej viny (Sud 3, 

25; 2Kr 2,17). Možno by bolo lepšie preložiť sloveso: boli bez rozpakov alebo 

neboli rozrušení. Boli ako malé deti, ktoré sa nehanbia za svoju nahotu. Nahota 

bude neskôr symptómom psychickej situácie zmätku; bude sprievodným 

znakom hriechu a viny. Absencia hanby neidealizuje nahotu prvých ľudí, ale na 

pozadí kap. 3 už naznačuje dôvod, prečo bude musieť človek nosiť šaty.  

Rabínsky komentár1: Nehanbili sa, lebo využívali celé svoje telo len 

v súlade s Božou vôľou, nie na uspokojenie osobných túžob. Každá ich činnosť 

bola nevinná a čistá, preto nemali dôvod zakrývať svoju nahotu (Sforno). 

Kedže v tom čase ešte ľudia nepoznali hriech neexistovala ani hanba, 

pretože žili ako Božie deti. Vladimír Losský hovorí „rajskej sexualite“, ktorá 

bola vnútorne jednobytná a svojim zázračným rozmnožovaním je pre nás dnes 

takmer úplne neznáma. Pohlavie bolo dané človeku ako „záchranné koleso“, 

ktoré sa dáva cestujúcim na lodi kvôli záchrane života. Túžba po deťoch nie je 

ničím iným, než vyvrcholením manželskej lásky a zároveň spoločnej túžby po 

večnosti a nesmrteľnosti.  

Život zo zvieratami a v nahote nie je obrazom predkúlturneho stavu 

podobne ako správa o záhrade Eden nie je história. Je to zvesť a pravda nielen 

o našich rodičoch a prarodičoch, ale predovšetkým o nás a pre nás, pravda pre 
                                                 
1 Genezis, s. 145. 
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naše dni o našej zemi. Boh sa o človeka otcovsky stará a všetko mu pripravil 

a dal na tejto zemi, aby mohol naplno žiť v radosti a pokoji. Filon 

Alexandrijský1 poukazuje na nahotu ako fakt i alegóriu. Hanba je pocit, ktorý 

hovorí o narušení vonkajšej a vnútornej harmónie2 človeka.  

Lopuchin3 poukazuje, že do pádu telo človeka nebolo vystavené 

negatívnym vplyvom atmosféry a počasia a preto ani nepotrebovalo odev. Sv. 

Filaret4 poukazuje, že nahota prvých ľudí poukazuje na to, že človek bol 

nesmrteľný a telo nepotrebovalo ochranu a keďže bolo dostatočne krásne, 

nepotrebovalo žiadne dodatočné skrášlenie. 

Tertulián5 hovorí: „Dobrota (blahosť) stvorila z prachu substanciu tela 

a z jedinej matérie vytvorila toľko vlastností. Dobrota vdýchla dušu živú nie 

mŕtvu. Dobrota ustanovila človeka užívať a panovať nad všetkým a dávať im 

mená. Dobrota dala človeku veľa pôžitkov, aby panoval na zemi a prebýval 

v najpríjemnejšom mieste a bol umiestnený do raja t.j. zo zeme do Cirkvi. 

Dobrota stvorila človeku pomocníčku, aby nebolo nič nedobrého. Pretože nie je 

dobré byť človeku samotnému. On vedel, že pohlavie Márie bude na blaho 

človeku a následne aj pre Cirkev“.  

Sv. Ján Zlatoústy6 hovorí: „Vtedy (pri stvorení človeka) Boh povedal: 

Učiníme mu pomoc. Teraz (po príchode Christa) nič podobné nehovorí. Pretože 

kto po prijatí blahodati Ducha potrebuje nejakú pomoc? Ten kto vchádza do 

Christovho tela (do Cirkvi) azda potrebuje nejakú pomoc? Vtedy bol človek 

stvorený na Boží obraz, teraz sa zjednocuje so samotným Bohom“.  

                                                 
1 Legis allegoriae 1, 30, 2, 15.16 
2 LACH, S., cit. dielo, s. 213. 
3 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 23. 
4 ДРОЗДОВ, Ф., cit. dielo, s. 85. 
5 ТЕРТУЛЛИАН: Против Маркиона. 2.4. Cl.0014, .2.338.19 In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s. 80. 

6 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Евангелие от Иоанна 25.2.. TLG 2062.153, 59.150.21-27. 
In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 80. 
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Sv. Ambróz Milánsky1 hovorí: „Nie náhodou bola žena stvorená z muža 

a nie z prachu. Bola stvorená zo samotného Adamovho rebra, aby sme 

pochopili, že žena a muž majú jedinú a tú istú prirodzenosť a že prameň 

ľudského života je iba jeden. Preto na počiatku neboli stvorení dvaja mužovia, 

alebo dve ženy, ale najprv bol stvorený muž a z neho žena. Boh chcel, aby 

ľudská prirodzenosť bola jedna, preto napočiatku stvoril muža a odstránil tak 

možnosť existencie ďalších nepotrebných prirodzeností. A riekol Boh... stvorím 

mu pomocníčku: chápeme pomocníčku v rodení detí t.j. dobrú pomocníčku. 

Pretože, ak správne pochopíme slovo pomocníčka, úloha ženy pri rodení 

potomstva je veľká. Podobá sa úlohe zeme, ktorá spočiatku ukrýva zasiate 

semeno a potom ich ohrieva svojim teplom a nakoniec rodí. Hľa v čom spočíva 

dobrá pomoc zo strany ženy...“ 

Sv. Efrém Sýrsky2 hovorí: „Nehanbili sa, pretože boli oblečení do slávy. 

Po páde im však bola sláva zobratá a začali sa hanbiť preto že sú nahí“.  

Sv. Ján Zlatoústy3 hovorí: „Boli nahí a nehanbili sa. Pokiaľ nevykonali 

hriech a poslúchali, boli oblečení vyššou slávou, preto sa nehanbili. Po narušení 

prikázania prišla i hanba a aj uvedomenie si vlastnej nahoty.  

Blažený Augustín4 hovorí: „Ako je napísané, boli nahí a nehanbili sa, 

pretože nahotu nepoznali. Nahota ešte nebola hriešná, pretože ešte nebolo 

žiadostivosti. Jednotlivé časti tela počúvali vôľu a telo sa podriaďovalo vôli 

človeka“.  

                                                 
1 МЕДИОЛАНСКИЙ, А.: О рае 10.48. Cl.0124, 10.48.306.1. In: Библейские комментарии 
отцов Церкви, s. 86. 

2 СИРИН, Е.: Толкование на Книгу Бытия, 2.12. CSCO 152: 32-33; Творения 6:236. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 90. 

3 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия. 15.14. TLG 2062.112,53.123.35- 40. In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 89-90.  

4 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 14.17. Cl. 0313, SL 48, 14.17.4. (CCSL 48: 439). In: 
Библейские комментарии отцов Церкви, s. 90. 
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Sv. Ján Zlatoústy1 hovorí: „Po pomazaní olejom treba vstúpiť do kúpeľa 

svätých vôd. Po zoblečení odevu, sám kňaz ťa privádza do tečúcej vody. Prečo 

nahého? Aby ti pripomenul počiatočnú nahotu, ktorá bola v raji bez hanby. Až 

keď sa obliekli do odevu hriechu, začali sa veľmi hanbiť“. 

Sv. Gregor Nisský2 hovorí: „Dar vzkriesenia nám hovorí o pozdvihnutí 

padlých do prvopočiatočného stavu. Táto získaná blahodať nás privádza 

k počiatočnému životu pred vyhnaním z raja... Je zrejmé, že život Adama a Evy 

do veľkej miery podobal anjelskému životu. Preto návrat k počiatočnému životu 

v raji sa podobá anjelskému spôsobu života“.  

 

V inej legende sa opisuje šťastná krajina Dilmun, v ktorej niekedy žili 

ľudia: „V Dilmune vrána nekráka, vták „Ittidu“ neškrieka, lev nezabíja a vlk 

neútočí na jahňa“. Starozákonný obraz raja všetky tieto podrobnosti neobsahuje. 

Svätopisec kladie dôraz na blízkosť človeka a Boha pod ochranou, ktorého sa 

nachádzal v Edeme3.  

 

 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Заключительное огласительное слово. 11. TLG 2062. 381. 173.30-
174.3. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 89-90.  

2 НИССКИЙ, Г.: Об устроении человека 17. TLG 2017.079, 188. 40-49; Творения 1:146-
147. In: Библейские комментарии отцов Церкви, s. 65. 

3 МЕНЬ, А.: Исагогика – ВетхийЗавет. Москва 2000, s. 129; КРАМЕР, С.: 
Историяначинается в Шумере. Москва 1965, s. 172, 250. 


