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3 POKUŠENIE A PÁD (1Mjž 3, 1-7) 

    

1 ò de. o;fijh=nfronimw,tatojpa,ntwntw/n qhri,wntw/n evpi. th/j gh/j w1 ò de. o;fijh=nfronimw,tatojpa,ntwntw/n qhri,wntw/n evpi. th/j gh/j w1 ò de. o;fijh=nfronimw,tatojpa,ntwntw/n qhri,wntw/n evpi. th/j gh/j w1 ò de. o;fijh=nfronimw,tatojpa,ntwntw/n qhri,wntw/n evpi. th/j gh/j w----

nevpoi,hsenku,rioj ò qeo,jkai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ti, o[ti ei=pen o` qeo,jouvmh. nevpoi,hsenku,rioj ò qeo,jkai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ti, o[ti ei=pen o` qeo,jouvmh. nevpoi,hsenku,rioj ò qeo,jkai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ti, o[ti ei=pen o` qeo,jouvmh. nevpoi,hsenku,rioj ò qeo,jkai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ti, o[ti ei=pen o` qeo,jouvmh. 

fa,fa,fa,fa,ghteavpo. panto.jxu,lou tou/ evntw/| paradei,sw|ghteavpo. panto.jxu,lou tou/ evntw/| paradei,sw|ghteavpo. panto.jxu,lou tou/ evntw/| paradei,sw|ghteavpo. panto.jxu,lou tou/ evntw/| paradei,sw|    

2 kai. ei=pen h̀ gunh. tw/| o;feiavpo. karpou/ xu,lou tou/ paradei,soufago,meqa2 kai. ei=pen h̀ gunh. tw/| o;feiavpo. karpou/ xu,lou tou/ paradei,soufago,meqa2 kai. ei=pen h̀ gunh. tw/| o;feiavpo. karpou/ xu,lou tou/ paradei,soufago,meqa2 kai. ei=pen h̀ gunh. tw/| o;feiavpo. karpou/ xu,lou tou/ paradei,soufago,meqa    

3 avpo. de. karpou/ tou/ xu,lou o[ evstinevnme,sw| tou/ paradei,souei=pen ò 3 avpo. de. karpou/ tou/ xu,lou o[ evstinevnme,sw| tou/ paradei,souei=pen ò 3 avpo. de. karpou/ tou/ xu,lou o[ evstinevnme,sw| tou/ paradei,souei=pen ò 3 avpo. de. karpou/ tou/ xu,lou o[ evstinevnme,sw| tou/ paradei,souei=pen ò 

qeo,jouvfa,gesqeavpVauvtou/ ouvde. mh. a[yhsqeauvtqeo,jouvfa,gesqeavpVauvtou/ ouvde. mh. a[yhsqeauvtqeo,jouvfa,gesqeavpVauvtou/ ouvde. mh. a[yhsqeauvtqeo,jouvfa,gesqeavpVauvtou/ ouvde. mh. a[yhsqeauvtou/ i[na mh. avpoqa,nhteou/ i[na mh. avpoqa,nhteou/ i[na mh. avpoqa,nhteou/ i[na mh. avpoqa,nhte    

4 kai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ouvqana,tw| avpoqanei/sqe4 kai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ouvqana,tw| avpoqanei/sqe4 kai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ouvqana,tw| avpoqanei/sqe4 kai. ei=pen ò o;fijth/| gunaiki, ouvqana,tw| avpoqanei/sqe    

5 h;|deiga.r o` qeo.j o[ti evn h5 h;|deiga.r o` qeo.j o[ti evn h5 h;|deiga.r o` qeo.j o[ti evn h5 h;|deiga.r o` qeo.j o[ti evn h-- -- | a'nh`me,ra| fa,ghteavpVauvtou/ dianoicqh,sontaiùmw/n oi` | a'nh`me,ra| fa,ghteavpVauvtou/ dianoicqh,sontaiùmw/n oi` | a'nh`me,ra| fa,ghteavpVauvtou/ dianoicqh,sontaiùmw/n oi` | a'nh`me,ra| fa,ghteavpVauvtou/ dianoicqh,sontaiùmw/n oi` 

ovfqalmoi, kai. e;sesqew`jqeoi. ginw,skontejkalo.nkai. ponhro,novfqalmoi, kai. e;sesqew`jqeoi. ginw,skontejkalo.nkai. ponhro,novfqalmoi, kai. e;sesqew`jqeoi. ginw,skontejkalo.nkai. ponhro,novfqalmoi, kai. e;sesqew`jqeoi. ginw,skontejkalo.nkai. ponhro,n    

6 kai. ei=de6 kai. ei=de6 kai. ei=de6 kai. ei=den h` gunh. o[ti kalo.n to. xu,loneivjbrw/sin kai. o[ti avresto.ntoi/j n h` gunh. o[ti kalo.n to. xu,loneivjbrw/sin kai. o[ti avresto.ntoi/j n h` gunh. o[ti kalo.n to. xu,loneivjbrw/sin kai. o[ti avresto.ntoi/j n h` gunh. o[ti kalo.n to. xu,loneivjbrw/sin kai. o[ti avresto.ntoi/j 

ovfqalmoi/j ivdei/n kai. w`rai/o,nevstin tou/ katanoh/saikai. labou/sa tou/ karpou/ ovfqalmoi/j ivdei/n kai. w`rai/o,nevstin tou/ katanoh/saikai. labou/sa tou/ karpou/ ovfqalmoi/j ivdei/n kai. w`rai/o,nevstin tou/ katanoh/saikai. labou/sa tou/ karpou/ ovfqalmoi/j ivdei/n kai. w`rai/o,nevstin tou/ katanoh/saikai. labou/sa tou/ karpou/ 

auvtou/ e;fagenkai. e;dwkenkai. tw/| avndri. auvth/j metVauvth/j kai. e;fagonauvtou/ e;fagenkai. e;dwkenkai. tw/| avndri. auvth/j metVauvth/j kai. e;fagonauvtou/ e;fagenkai. e;dwkenkai. tw/| avndri. auvth/j metVauvth/j kai. e;fagonauvtou/ e;fagenkai. e;dwkenkai. tw/| avndri. auvth/j metVauvth/j kai. e;fagon    

7 kai. dihnoi,cqhsanoi` 7 kai. dihnoi,cqhsanoi` 7 kai. dihnoi,cqhsanoi` 7 kai. dihnoi,cqhsanoi` ovfqalmoi. tw/n du,okai. e;gnwsan o[ti gumnoi. h=sankai. ovfqalmoi. tw/n du,okai. e;gnwsan o[ti gumnoi. h=sankai. ovfqalmoi. tw/n du,okai. e;gnwsan o[ti gumnoi. h=sankai. ovfqalmoi. tw/n du,okai. e;gnwsan o[ti gumnoi. h=sankai. 

e;rrayanfu,llasukh/j kai. evpoi,hsaneàutoi/j perizw,matae;rrayanfu,llasukh/j kai. evpoi,hsaneàutoi/j perizw,matae;rrayanfu,llasukh/j kai. evpoi,hsaneàutoi/j perizw,matae;rrayanfu,llasukh/j kai. evpoi,hsaneàutoi/j perizw,mata    

 

Had bol najrozumnejší zo všetkých šeliem na (suchej) zemi, ktoré Pán Boh 

utvoril. A had povedal žene: „Prečo Boh povedal: „Nejedzte z nijakého 

stromu v záhrade?“ Žena povedala hadovi: „Z ovocia stromovia v záhrade 

budeme jesť, ale z ovocia stromu, ktorý je uprostred záhrady, (o ňom) Boh 

povedal: „Nebudete z neho jesť a ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli“. 

Had povedal žene: „Iste nezomriete, Boh totiž vie, že v deň, keď by ste 

z neho jedli, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, poznajúci dobro 

a zlo“. Žena uvidela, že strom je dobrý na jedenie a že (je) príjemný na 

pohľad pre oči a je nádherný na (získanie) poznania, a vzala z jeho ovocia 

a jedla a dala aj svojmu mužovi (ktorý bol) s ňou a jedol (z neho). 
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1 Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь 

бGъ. И# речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw дрeва 

рaйскагw; 

2 И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: 

3 t плодa же дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, 

нижE прикоснeтесz є3мY, да не ќмрете. 

4 И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете: 

5 вёдzше бо бGъ, ћкw въ џньже ѓще дeнь снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи 

вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. 

6 И# ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти и3 

красно2 є4сть, є4же разумёти: и3взeмши t плодA є3гw2 kдE, и3 дадE мyжу 

своемY съ соб0ю, и3 kд0ста. 

7 И# tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша: и3 сши1ста 

ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста себЁ препо‰саніz. 

 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 

сказал змей жене: „подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 

дерева в раю“? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть. 

Только плодов дерева, которые среди рая сказал Бог, не ешьте их и не 

прикасайтесь к ним, чтобы вам не умреть. И сказал змей жене: нет не 

умрете; Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 

глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Увидела жена, 

что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 

вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала 
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также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих и узнали 

они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания. 

 

h V'aih '- l a, r m,aYO w: ~y h il {a/ h w"h y > h f'[' r v,a]  h d,F'h ; tY:x; l Komi ~Wr [' h y "h ' vx'N"h ;w> 3 :1  

!G"h ; #[e l Komi Wl k.ato al { ~y h il{a/ r m; a'- y Ki @ a;  

l keanO !G"h ;- #[e y r IP.m i vx'N"h ;- l a, h V'aih ' r m,a Tow: 3 :2  

W[G>ti al { w> W NM ,mi Wl k. a to al { ~y h il {a/ r m;a' !G " h ;- %AtB. r v,a] #[ eh ' y r IP.miW  3 :3  

!WtmuT.- ! P, AB  

!WtmuT. t Am- al { h V'aih '- l a, vx'N"h ; r m,a YOw:  3 :4  

~y hil {aKe ~t,y y Ih .wI ~k,y nE y [e Wxq.p.n Iw> WNM ,mi ~k,l . k'a] ~Ay B. y Ki ~y h il {a/ [;dey O y Ki 3 :5  

[r 'w" bAj  y [ed>y O  

#[eh ' dm'x.n< w> ~y In:y [el ' a Wh - h w"a]t; y kiw> l k'a] m;l .  #[eh ' bAj  y Ki hV'aih ' ar ,Tew: 3 :6  

l k;aYOw: HM ' [i Hv'y a il .- ~G: !TeTiw: l k; aTow: Ay r >Pimi  xQ ;Tiw: l y Kif .h ;l. 

trogOx] ~h,l' Wf[]Y:w: hn"aet. hle[] WrP.t.YIw: ~he ~Miruy[e yKi W[d>YEw: ~h,ynEv. ynEy[e hn"x.q;P'Tiw: 3 :7  

 

Had bol ľstivejší ako všetka divá zver, ktorú PÁN Boh utvoril. Povedal 

žene: „Naozaj Boh povedal1: „Nesmiete jesť z nijakého stromu záhrady?“ 

Žena povedala hadovi: „Z ovocia stromov záhrady jesť môžeme, ale 

z ovocia stromu, ktorý je uprostred záhrady, (o ňom) Boh povedal: 

„Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli“. Had povedal 

žene: „Iste nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď by ste z neho jedli, vaše 

oči by sa otvorili a boli by ste ako Boh, poznajúci dobro a zlo.“ Žena videla, 

že strom je dobrý na jedenie, že je pôsobivý pre oči a je (to) strom vábivý na 

získanie poznania, a vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, 

                                                 
1 Diabol zasial pochybnosti o viere a začal ničiť náboženstvo. On (v budúcnosti) začal 
vytvárať svoje filozofické školy, vyberá si svojich adeptov, ktorí budú hlásať jeho učenie – 
materializmus, pragmatizmus, tajné - temné kulty až do otvoreného satanizmu. (Pozri 
ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Введение в ВетхийЗавет. Москва 2003, s. 60). 
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(ktorý bol) s ňou, a (aj on) jedol. Oči oboch sa otvorili a spoznali, že sú nahí. 

Zošili lístie figovníka a urobili si pásy.  

 

A ten had, nejprohnanějšízevšechpolníchzvířat, jež udělal Hospodin, Bůh, 

oslovil ženu: CožeBůhřekl, nejezte z něho a nedotýkejtese ho, 

abystenezemřeli.“ Had však ženěřekl: „Nezemřete! Bůh však ví, že v den, 

kdy z něho bude jíst, se vám otevřou oči, a znajíce dobro a zlo, budete 

jakoBůh!“ Žena viděla, že je ten strom dobrý k snědku, že je požitkempro 

oči, a že je žádouci rozumu, vzala z jeho plodů, jedla dala téžsvému muži 

a on jedl. Oběma sa otevřely oči a poznali, že jsounazí, sešili listy fikovníku 

a udělali si pásky.  

 

 

Prijať slová hada značí podľahnúť jeho ľstivosti, ako sa to stalo žene. 

Charakterizujú ho ľstivosť, chytrosť, bystrosť a dôvtip (Jób 5,12; 15, 5 porov. 

2Mjž 21, 14; Nav (Joz) 9, 4). Koho predstavuje hovoriaci had? Na to existuje 

viacero vysvetlení.  

a) Biblické texty od neskorších židovských a kresťanských autorov 

videli v hadovi diabla. Je to konkrétne v Knihe múdrosti 2,24 a v novozákonnej 

Knihe zjavenia 12, 9 a následne aj v spisoch cirkevných otcov. V skorších 

častiach SZ však chýbajú zmienky o diablovi ako osobe, a preto moderní autori 

pochybovali o tomto pohľade zo strany autora rajského príbehu. C. Westermann 

pokladá za ťažko pravdepodobné, že by text spomínal hada ako Božie stvorenie, 

ak by prezentoval výhradného nepriateľa opravdivej viery. Keby sa pripustilo, 

že svätopisec opisuje už diabla, tak by jeho predstava diabla súvisela len 

okrajovo s tradíciou prvotných textov, kde vidíme satana na Božom nebeskom 

dvore (Jób 1,6-12; Zach 3, 1-2) ako Božieho anjela, ktorý škodí človeku pod 

Božím dohľadom. Predstava zlého ducha ako osobnej bytosti, ktorá stavia 

človeka proti Bohu (porov. 1Krn 21, 1), príde v biblickom zjavení na rad 
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v Izraeli až po babylonskom exile. Zlý duch bude dokonca pomenovaný ako 

Azazel (v 3Mjž 16,8-10 alebo Asmodej v Tob 3, 17; 8, 3). K pochopeniu 

neskoršieho pohľadu na hada, zachyteného v citovaných textoch, dopomohlo 

vysvetlenie plnšieho zmyslu textu, tzv. sensusplenior1. Možno taktiež hovoriť 

o typológii nášho textu pre neskorší opis diabla v daných textoch2. Legitímnosť 

týchto postupov umožňujú viaceré charakteristiky hada v príbehu: otázka hada 

odráža poznanie Božieho zákazu pre človeka; vie, čo Boh človeku zakázal, 

a hovorí s ním o tom. Ak chápeme teológiu ako hovorenie o Bohu, tak had 

predniesol prvú teologickú reč. Paradoxne je to negatívna reč, zameraná proti 

Bohu i človeku. Dvojité meno PÁNA Boha sa v nej redukuje na všeobecnejšie 

meno Boh, čím sa v typickom označení Boha v kap. 2-3 nateraz potláča aspekt 

Božieho vzťahu k ľuďom, zachyteného práve v mene PÁN. Toto zúžené 

ponímanie Boha si osvojí vzápätí aj žena, ktorá to však po páde napraví, keď 

v radostnom výroku 4, 1 spomenie Boha menom PÁN. Zámerom hada bola 

diskreditácia Boha v očiach ženy. Uvedené črty hada poskytli dostatočný základ 

pre nový pohľad na hada pod vplyvom neskoršieho Božieho zjavenia. Autor 

príbehu ešte nemal neskoršiu predstavu o diablovi, čo však neznamená, že jeho 

obraz hada na diabla neukazoval. Naopak, práve otvorenosť textu pre neskorší 

význam to umožňovala. Pre poznanie plnšieho zmyslu textu zostáva smerodajný 

obraz hada ako Božieho stvorenia, navádzajúceho človeka na prestúpenie 

príkazu. Dosahuje sa to klamstvom, čím sa had stal výstižným predobrazom 

diabla, ktorého neskôr Isus v Jánovom evanjeliu označí za luhára a otca lži (Jn 8, 

44 porov. 1Jn 3, 8). 

                                                 
1 Sensusplenior je Bohom chcený hlbší zmysel textu, ktorý ľudský autor ešte nevyjadril. Ide 
tu o význam textu, ktorý neskorší biblický autor objasní, keď ho používa v novom kontexte. 
Tento zmysel sa uvádza ako legitímny popri prvom literárnom zmysle textu a niekedy 
odhalenom duchovnom zmysle textu (Porov. Pápežská biblická komisia 1995, 88;Heriban 
1992, 915). 

2 Typológia je forma biblickej interpretácie, ktorá sa zaoberá zhodami medzi tradíciami, 
týkajúcimi sa Bohom ustanovených udalostí, osôb a ustanovizní v rámci dejín spásy, 
a zdôrazňuje medzi udalosťami lineárne časové vzťahy (porov. Heriban 1002, 1044). 
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b) Vyobrazenie hada ako ľstivého nepriateľa Boha a človeka súvisí 

i s jeho prirodzeným spôsobom bytia. Had bežne vzbudzuje v ľuďoch odpor 

a odstup. Na človeka pôsobí nepríjemne jeho syčanie, šikovné plazenie, obratný 

útok a hltanie koristi s priemerom väčším ako on sám. Človek niekedy len ťažko 

spozoruje hada vo voľnej prírode, čím predstavuje pre neho neočakávané 

nebezpečenstvo. Všetko toto mohlo aspoň okrajovo súvisieť aj so zaradením 

hada v katalógu zvierat (3Mjž 11, 41-42 a 5Mjž 14, 19), kde sa had nepriamo 

spomína ako ohavné nečisté zviera. Jeho plazenie a rýchly pohyb ho odsúva 

veľmi ďaleko od čistých zvierat, z ktorých sa môže obetovať aj Bohu. Vo svete 

starozákonného symbolizmu je teda had jeden z jasných kandidátov na symbol 

proti Bohu, aj napriek tomu, že je Božím stvorením. Izraelita, ktorý pozná 

základné vlastnosti a symboliku zvierat, v hadovi nachádza vhodný symbol 

nepriateľstva voči Bohu a človeku.  

c) Na zaradenie hada do príbehu mali možno vplyv archeologicky 

a biblicky doložené kulty pôvodného obyvateľstva Kanaánu1. V kultoch 

Blízkeho východu had prezentoval božstvo pozitívne, resp. negatívne, vo vzťahu 

s rastlinnou ríšou a plodnosťou. Tieto kulty mali okrajový vplyv aj na Izraelitov. 

Stačí pomyslieť na ich tri roľnícke sviatky (Nekvasených chlebov, sviatok 

Týždňov a Stánkov). Kulty plodnosti sú predmetom kritiky u proroka Ozeáša. 

Izrael nezostal nedotknutý týmto kultovým symbolom. V Jeruzaleme si určitý 

čas uctievali medeného hada Nechuštana ako spomienku na Mojžišovho 

medeného hada (2 Kr 18, 4; porov. 4Mjž 21, 4-9). Tým, že had v príbehu 

ohrozuje človeka, sa možno polemizuje s idololatriou Izraela a previnenie 

prvého človeka by sa tak vykresľovalo na pozadí historicko-náboženskej 

situácie Izraela, alebo tu môže ísť aj o polemiku s orientálnou ofiolatriou (kult 

hadov), ktorá pokladala hada za pozitívne zviera. Alexander Meň2 poukazuje na 

pohanský kult hadov, ktorému podľahli Izraeliti, keď medeného hada pribili na 
                                                 
1 Pri vykopávkach izraelského mesta Gezer v r. 1964-1973 sa našiel artefakt bronzového 
hada, pochádzajúci z kultového prostredia starovekého Kanaánu.  

2 МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий Завет. Москва 2000, s. 129. 
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drevo, pričom ho nazýva démonom chaosu. Je možné, že v čase Mojžiša počas 

putovania po púšti bol had pod vplyvom Egyptu považovaný za symbolom 

tajomnej, dobrej sily. Egyptský faraón na svojej korune mal znázornené dve 

kobry, ktoré symbolizovali Horný a Dolný Egypt. U Arabov sa už had 

považoval za démonickú silu zla1. Had bol symbolom rôznych božstiev 

(vegetatívnych, plodnosti...), alebo symbolom démonov, ktorí môžu škodiť. 

V Egypte, čo sa týka božstiev, mal pomenovanie Apofis a v Mezopotámii Ilu – 

Siru. Znázorňovaný bol pri vstupoch do paláca, na svätyniach, aby zabil 

nepriateľov tu prichádzajúcich. Démoni mali rôzne zvieracie podoby, 

najčastejšie však škodili ľuďom v podobe hada2. 

d) Na starovekom Východe bol had symbolom života (porov. 4Mjž 21, 

4-9), múdrosti a chaosu (Joines 1975, 1-11). Tieto témy súvisia aj s našou 

naráciou, hoci v príbehu mohli byť modifikované kvôli zámeru príbehu. Epos 

Gilgameš opisuje rovnomenného hrdinu, ktorý na základe rady našiel na dne 

mora rastlinu, čo mu mala odvrátiť smrť a zabezpečiť večný život. Na ceste 

domov do Uruku sa chcel osviežiť. Zatiaľ čo sa šiel k jazeru napiť, had mu ju 

prehltol, čím definitívne stratil nesmrteľnosť. Náš príbeh je obsahom iný, hoci aj 

v ňom vystupuje had, človek, rastlina a prísľub života. Človek však stratí plnosť 

života otvorenou neposlušnosťou, zatiaľ čo v epose je strata záležitosťou 

nepriaznivých okolností. V ugaritskej mytológii bol známy zasa morský had 

Leviatan, ktorého spomína relatívne neskorší text Iz 27 1 (porov. Jób 26, 13) ako 

stvorenie zničené Bohom. Tým sa nepriamo aj pre náš príbeh potvrdzuje 

evidencia biblickej asociácie, predstavujúcej hada ako Božieho nepriateľa.  

Rabínsky komentár: Komentátori zhodne uvádzajú, že išlo doslova 

o hada, ale rozchádzajú sa v názoroch na to, čo zastupoval – náklonnosť ku zlu, 

satana či anjela smrti. Podľa midraša bol had spočiatku vzpriamený a vedel 

                                                 
1 PETER, M.: Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu. Poznaň 1959, s. 76.  
2 LACH, S.: Ksiega Rodzaju, T. 1.-11. Poznaň 1962, s. 214. 
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komunikovať.1 Tento názor prezentujú aj A. Meň2Miltiadi3 a sv. Bazil Veľký. 

Na odtlačku babylonského valčeka, ktorý sa používal ako pečiatka je zobrazenie 

„pádu Adama a Evy“. Z ľavej strany ženy je vzpriamený had, ktorý ukradol 

strom života. Ide pravdepodobne o výjav z Gilgamešovho eposu, kde vystupujú 

dve osoby Utnapištim (akkadský Noe) a jeho žena4.  

V hebrejčine je termín „had“ uvedený s členom ako starý známy, takže 

by sme ho v preklade mohli nazvať ako Had – s veľkým písmenom. Text o ňom 

hovorí ako o poľnom zvierati, ktoré stvoril Boh. Človek má nad ním panovať, 

ako aj nad ostatnými tvorstvom. Nie je na ňom nič, prečo by sa ho človek mal 

báť, hoci je v ňom niečo diabolského (Zj 12, 9; 20, 2; Mudr2, 24). Chytrosťou 

(opatrný Mt 10, 16) sa odlišuje od ostatných zvierat. V hebrejčine najviac 

pripomína termín pre nahotu rummím = nahí, arúm= chytrý, ľstivý. Má 

podivuhodné vedomosti o najskrytejších Božích zámeroch, ktoré zneužíva, aby 

zničil stvoriteľské plány. Predstiera veľký záujem o človeka. Oslovuje ženu 

a spochybňuje jej dôveru v Boží plán. Z milostivého zákazu robí jarmo. Takto sa 

osobne prejavuje. Stelesňuje osobné nebezpečenstvo, zaodeté do slov, otázok 

a odpovedí, do veľkých slov a veľkých sľubov. Písmo nepozná neosobné zlo 

z mýtov či filozofov. Človeka stavia do zápasu s osobným a konkrétnym zlom5. 

Alexander Meň6 poukazuje na to, že pohania vnímali hriech ako 

„sakrálne poškvrnenie“, akúsi nedobrovoľnú epidémiu, čo škodilo človeku. 

Biblia vidí podstatu hriechu v porušení Božej vôle v duchovnom odpadnutí do 

svojho Stvoriteľa.  

Zo všetkých zvierat, ktoré boli stvorené, sa teraz dostáva do popredia 

záujmu iba jediné zviera a to had. V hebrejskom texte je toto zviera označené 

slovom „nahaš – nachaš“. A poukazuje sa na neho ako na príčinu zla a hriechu. 

                                                 
1 Genezis. Trnava 2008, s. 145-147. 
2 МЕНЬ, A.: КакчитатьБиблию I.Кaлининград 2002, s. 71.  
3 ΜΙΛΤΙΑ∆Ι, Κ.: ΡιµακιριυΚρατεον, ∆ιµιυργιακυκοσµυ – Γεν. Τεσσαλονικι 1990, s. 127-128. 
4 Biblický slovník. Red. A. Novotný. Praha 1956, s. 193. 
5 Výklady ke Starému zákonu I. Zákon. Praha 1991, s. 35. 
6 МЕНЬ, А.: Исагогика – cit. dielo, s. 130. 
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Je zaujímavé, že sa had dokáže prihovoriť k žene. Žena, ktorá dovtedy 

rozprávala iba so svojím mužom a Bohom, sa nečudovala, že sa k nej prihovára 

niekto úplne cudzí. Je možné, že človek do pádu „rozumel“ aj zvieracej reči1 

nakoľko žil v súlade s Božou vôľou a prírodou. Dialóg sa podľa všetkého 

odohral v mysli ženy, pričom had sa nachádzal v jej tesnej blízkosti. Je možné, 

že došlo k dialógu medzi „vyššou a nižšou“ t.j. rozumnou a nerozumnou vôľou. 

Išlo o akýsi zápas dobra a zla odohrávajúci sa vo vnútri človeka. F.M. 

Dostojevský, svetoznámy spisovateľ, v jednom zo svojich románov hovorí, že 

srdce človeka je bojové pole, kde vedú zápas o človeka Boh a diabol. Takýto 

dialóg vedú naše myšlienky pred vykonaním každého hriechu, pričom 

pokušiteľa okolo seba nevidíme. Začatie rozhovoru s pokušiteľom je prvý krok, 

ktorý vedie k pádu človeka. Je možné, že had započal rozhovor so ženou kvôli 

tomu, že o prikázaní nejesť sa dozvedela od svojho muža a nie priamo od 

Stvoriteľa. Nevinný rozhovor sa končí tým, že pokušiteľ zámerne zveličuje 

neúnosnosť zákazu, aby takýmto spôsobom priviedol ženu k nespokojnosti 

s obmedzovaním. Evine slová „ani sa ho nedotknite“ (3, 3) poukazujú na to, že 

žena vyjadruje svoju nespokojnosť. Pokušiteľ od polopravdy prechádza 

k zjavnému klamstvu. 

 

 

                                                 
1 Ide o súkromný teologumenon. Súčasná veda sa venuje výskumu a pozorovaniu 
jednotlivých druhov zvierat ( aj vojenský priemysel napr. využitie delfínov na vojnové účely 
pri kladení mín na lode nepriateľa, v prvej a druhej svetovej vojne požívanie holubov na 
zasielanie písomných správ, atď.) a snaží sa o rozšifrovanie ich „nezrozumiteľnej reči“. 
V ľudových rozprávkach sa táto snaha objavuje „po zjedení mäsa z bieleho hada“, keď 
dotyčný ochutnávač začína chápať zvieraciu reč.  
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3.1 „Vôbec nezomriete...budete ako Boh: budete vedieť, čo je dobro a čo 

zlo“  

 

Človek, aby padol, musí byť pre to adekvátne nadchnutý. Získať 

vševedúcnosť akú má Boh je dostatočná motivácia. Boh však nikdy svoju 

slobodnú vôľu nezneužije na konanie zla a hriechu. Čiže poznanie zla je 

v prípade Boha iba v teoretickej, nikdy nie v praktickej rovine. Pokušiteľ 

dokázal u ženy odstrániť strach zo smrti1. Pokušiteľ si všimol veľkú túžbu 

človeka po duchovnom zdokonaľovaní a túžbu po poznávaní (Boha, dobra, zla), 

ktorú zneužil na odstránenie strachu. Boh chcel, aby sa mu človek stal 

podobným v láske, rozumnosti a dokonalosti, ale postupne. Od človeka, od jeho 

úsilia, záležalo ako ďaleko dôjde po ceste zdokonaľovania a nakoľko sa priblíži 

k dokonalosti Stvoriteľa. Malo ísť o celoživotné postupné, pomalé snaženie 

a získavanie skúseností s pomocou Božou a nie rýchle, uponáhľané a unáhlené 

dosiahnutie výsledku bez pomoci Božej. Pokušiteľ používa inakšiu exegézu ako 

Boh a chce, aby žena pozerala na strom z iného uhla pohľadu. Pokušiteľ stáva 

Boha do pozície klamára a seba stavia na Jeho miesto. Žena je neistá a úplne 

mení svoj doterajší pohľad na strom a jeho ovocie. Diabol pokračuje v pokúšaní 

postupne, ako dobrý psychológ a znalec ľudskej psychiky2. Žena objavuje určitú 

hodnotu aj mimo Boha a samotná ponuka bola veľmi rafinovaná, nakoľko 

pokušiteľ vedel o túžbe človeka po zbožštení. Pokušiteľ sa pokúsil postaviť 

človeka na rovnakú úroveň s jeho Stvoriteľom3.  

                                                 
1 БОГОСЛОВСКИЙ, М.: Приготовление к исповеди и благоговейному причащению св. 
Христовых таин. С.- Петербург 1861, s. 19-21. 

2 LACH, S., cit. dielo, s. 214. 
3 Boh chcel, aby sa človek zdokonaľoval, posväcoval a postupne sa čoraz viac k Nemu ako 
prameňu svätosti približoval. Mal to však byť postupný a dlhodobý proces, nie rýchly 
a neuvážený skok. V osobe Isusa Christa, ktorý prijal ľudské telo, došlo k „zbožšteniu“ 
ľudskej prirodzenosti. Tak vlastne bohočlovek Christos uskutočnil to, po čom túžili 
prarodičia. Preto veta: Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom, hovorí vlastne 
o možnosti a vhodnom čase kedy človek mal započať svoje sebazdokonaľovanie a dosiahnuť 
vysoký stupeň duchovnosti – zbožštenie. Pred pádom to bolo možné započať práve po 
skúške, v ktorej mal človek obstáť na výbornú, t.j. nemal jesť zo stromu poznania. (Pozn. a.) 
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Prof. J. Heriban1 hovorí: „Had tu slúži ako symbol bytosti nepriateľskej 

Bohu a nepriateľskej človeku. Diabol pokúša slabšieho, ženu. Svoj zámer 

neprejavuje hneď, nepokúša razom k hriechu. Hriech má svoju psychológiu, 

ktorá spočíva v konfúzii svedomia. Hriech vždy začína znehodnotením hodnôt 

vo svedomí... a pohnútkou k jej hriechu nebola len žiadostivosť, ale aj pýcha, 

túžba po samostatnosti a nezávislosti od Boha.“ 

Alexander Meň2 poukazuje na exegétov, ktorí zdôrazňujú morálny 

aspekt pádu prarodičov, ktorí poukazujú, že jedenie plodov zo stromu poznania 

označuje to, že si človek vytvoril vlastné kritéria na to, čo je dobro a čo je zlo... 

V páde išlo o duchovnú smrť a stratu nesmrteľnosti. Sv. Gregor Palama3 

poukazuje: „Tak ako oddelenie duše od tela znamená smrť tela, tak aj oddelenie 

Boha od duše človeka znamená smrť duše“. 

 

                                                 
1 Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 47. 
2 МЕНЬ, A.:КакчитатьБиблию - cit. dielo, s. 71.  
3 ПАЛАМА, Г.: О страстях и добродетелях,. Добротолюбие Т. 5, s. 71. Ščedrovický vo 
svojej modernejšej, alebo lepšie povedané novodobej exegéze hovorí: „Otvoria sa Vám oči. 
Okúsite plody zo stromu poznania dobra a zla“. Budete skúmať hmotu, spoznávať prírodu na 
úkor svojho duchovného stavu. Budeme vytvárať neduchovnú a technokratickú civilizáciu 
„a budete ako bohovia“. Ľudstvo vynaložilo obrovskú námahu na to, aby spoznalo tajomstvo 
hmoty. Dostalo sa až k poznaniu atómu a vytvorilo atómovú a vodíkovú bombu, chemické 
a biologické zbrane... Otvorili sa im oči, avšak ľudia sa nestali bohmi. Dosiahli iba to, že 
uvideli svoju nahotu. Spoznali, že zem môžeme kedykoľvek zničiť. Prírode a ľudstvu kvôli 
takémuto poznaniu „hrozí opätovné vyhnanie z raja“. Vyhnanie z tejto nádhernej 
a prekrásnej zelenej zeme, obývanou vtákmi a vyzdobenou rôznymi kvetmi. Spôsob 
pôsobenia zlého ducha počas mnohých tisícročí zostal ten istý. ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., cit. 
dielo, s. 60. 
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3.2 Keď žena videla...že je pre oči zvodný a lákavý...vzala...a jedla 

 

Poľský starozákonník M. Peter1 hovorí o satanskej sugescii. Túžba po 

poznaní priviedla k nezdržanlivosti oči, ktoré sa dali zaslepiť 

„nedosiahnuteľnými ideálmi“. Tak, ako zvieratá prichádzali k Adamovi, ktorý 

im dával mená so sklonenou hlavou, keďže nemohli hľadieť na jeho slávu 

hovorí sv. Efrém Sýrsky2 podobne postupovali aj prarodičia, pretože nechceli 

ani len pozrieť na to, čo im Stvoriteľ zakázal.  

Sv. Písmo podáva veľmi podrobne pád Evy, aby sme spoznali 

psychológiu hriechu a zároveň akési tri fázy hriechu, o ktorých hovorí aj apoštol 

Ján (1Jn 2, 16) a to: žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Porekadlo „čo oči 

nevidia, to dušu nebolí“ poukazuje na to ako môže zrak spôsobiť vnútorný 

nepokoj. Eva po zjedení plodu sa ešte nehanbila a prináša plod aj svojmu 

mužovi. Blažený Augustín3 v súvislosti s jedením plodu zo stromu poznania 

hovorí o predčasnom pohlavnom živote prarodičov. 

Nevedno prečo muž neodmietol ponuku ženy, ktorú mal napomenúť, že 

robí zlé. Sv. Ambróz Milánsky hovorí, že muž počúvol hlas citu. Sv. Ján 

Zlatoústy poukazuje, že Adam si mohol ešte tesne pred pádom overiť u Boha či 

nezmenil svoje prikázanie, čo však neurobil.  

 

                                                 
1PETER, M., cit. dielo, s. 78. 
2 Č.6, 1901, s. 236 
3 CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I.-III. Kapitola. Prešov 2000, s. 63.  



88 
 

3.3 I spoznali, že sú nahí...  

 

Prarodičia po páde pociťujú disharmóniu medzi telom a duchom, čo 

doteraz nepoznali. Ako udáva sv. Ján Zlatoústy, človek sa zbavil nesmrteľnosti, 

nevinnosti, svätosti a blaženosti. Uvedomujú si, že medzi nimi a Stvoriteľom je 

akási neviditeľná prekážka. Namiesto priblíženia sa k Nemu sa od Boha 

vzdialili. Do pádu boli oblečení, ako udávajú exegéti ,do „odevu cnosti, Božej 

milosti“.1 Prebudenie žiadostivosti je prvým prejavom neporiadku, ktorý 

spôsobil hriech v harmónii stvorenia2. Narušením vnútornej – duševnej čistoty 

malo za následok zatemnenie duchovného – vnútorného zraku a zaktivizovanie - 

prebudenie telesného zraku, ktorý si príliš začína všímať pozemské veci a telo. 

Pozemským odevom zakrývajú prarodičia nahotu svojho rozumu a začínajú sa 

obliekať do pôžitkov tohto sveta. Sv. Efrém Sýrsky hovorí, že sa oblečením 

snaží zakryť svoju hanbu a potupu. Figové lístie nazýva sv. Ján Damašský3 

oblečením do krutého a nešťastného života. Horká chuť listov figovníka bola 

predzvesťou „horkého života“ po vzdialení sa od Boha.  

Prof. Juraj Bandy4 hovorí: „Oblečenie si najprv človek robí sám a neskôr 

mu ho zhotoví Boh. Najprv je to príslovečný figový list a potom oblečenie 

z kože (1Mjž 3, 7.21). Boh nechce, aby tí, ktorí sa musia jeden pred druhým 

hanbiť, boli vystavení hanbe. Je to prejav jeho milosti, a takto je umožnené 

spolužitie ľudí. Oblečenie je základným prvkom ľudskej kultúry.  

Príbeh nastoľuje aj otázky: prečo had oslovuje ženu, a kde bol vtedy jej 

muž? Ponúkajú sa tieto viac-menej uspokojivé návrhy:  

                                                 
1 V histórii sa stretávame aj s rôznymi nesprávnymi názormi ako u sekty manichejcov, ktorí 
sa usilovali obnoviť pôvodný kontakt v raji medzi mužom a ženou do pádu a to spôsobom, 
že sa v svojich chrámoch stretávali nahí. S podobnou skupinou sa historicky stretávame aj 
v husitskom hnutí s tzv. skupinou Adamitov. 

2 Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, s. 5. 
3 ДАМАСКИН, И.: Точное изложение православной веры. Москва 1992, s. 45.  
4 BÁNDY, J.: Teológia Starej zmluvy. Bratislava 2003, s. 40. 
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a) Žena je po telesnej stránke rodičkou a sprostredkovateľkou života, 

s ktorým súvisí užšie ako muž, a práve život je v tomto pokušení ohrozený; 

menej presvedčivým sa stáva argument psychologickej povahy, že žena je 

prirodzene viac náboženská a bežne ľahšie osloviteľná v náboženskej oblasti, 

jednak pozitívne, ale aj negatívne.  

b) Z dejinného hľadiska sa úloha ženy - rodičky v kultoch plodnosti 

skompromitovala v posvätnej prostitúcii (porov. Oz 1-3), ktorá odvádzala 

členov židovského ľudu od pravého Boha. Modloslužba bude tiež hlavným 

teologickým dôvodom, prečo Izrael v dejinách prišiel o svoju krajinu. Z Písma 

je tiež známa tradícia o Šalamúnových ženách - cudzinkách, ktorého úctou 

k pohanským bohom odviedli od Boha i múdreho kráľa, a ktorého rod neskôr 

stratil veľkú časť kráľovstva (porov.1Kr 11). Niečo podobné sa deje v príbehu, 

kde žena neposlušnosťou Bohu pripraví o život v záhrade i múdreho muža, ktorý 

pomenúval zvieratá (porov.2, 10). 

c) Naratívna povaha príbehu ponúka vysvetlenie s teologickým 

odkazom. V príbehu had zámerne pochybuje o Bohu a následne začne spontánne 

o ňom pochybovať i žena. Na základe priebehu udalostí sa dá predpokladať, že 

Božie slovo o jedení ovocia stromov museli počuť od muža. Toto nepriame 

odovzdanie Božieho slova je možným dôvodom, prečo sa žena javí ako 

vhodnejší kandidát na pokúšanie. Nepriame sprostredkovanie Božieho slova 

ľuďmi bežne robí poslucháčom ťažkosti. Stačí pomyslieť na ťažkosti prorokov. 

S tým súvisí aj ďalší naratívny moment: jedine v momente pokušenia pri žene 

chýba muž; táto neprítomnosť prekvapuje, vždy sú, či v dobrom, alebo v zlom, 

jeden pri druhom. Toto narušenie spoločenstva a ich rozdelenie je dôvodom, pre 

ktorý sa zvyšuje ohrozenie osamelej ženy. Úspech hadovho klamstva, určeného 

obom, závisí od ich schopnosti obstáť v pokušení, ktorú oslabí najmä osamelosť 

ženy s hadom a predtým jej nepriame spoznanie zákazu. Boží výrok: „Nie je 

dobré, aby človek bol sám (2, 18) nepriamo podporuje tento náš záver. Vyššie 
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uvedené dôvody (a, b) mohli druhotne vplývať na fakt, prečo stojí na scéne 

pokušenia žena, a nie muž.  

Rabínsky komentár: Azda vám Boh zakázal jesť z ovocia stromov? Načo 

ich potom vytvoril, ak nie pre potešenie? (MidrašHaGadol). Typický príklad 

pokušenia hovorí, že potešenie treba využívať a zvádza pochybovať o tom, že by 

Boh mohol pôžitok1 zakázať.  

Človek prvý raz vstupuje do dialógu, keď žena spontánne reaguje na 

skresľujúcu reč o Bohu. V negatívnom kontexte lži objasňuje Boží zákaz.  

Rabínsky komentár. „Boh prikázal iba nejesť, že pridáva nedotýkať sa. 

Had ju postrčil k stromu, aby sa dotkla ovocia2 a videla, že nezomrie. Rovnako 

jej neuškodí ochutnať ovocie“3 

Sv. Ján Damaský4 hovorí: „Do pádu sa všetko podriaďovalo človeku, 

pretože Boh ho ustanovil, aby panoval nad všetkým na zemi i vo vodách. 

Dokonca had, ktorý bol viac spätý s človekom ako ostatné zvieratá, sa svojim 

príjemným pohybom približoval k nemu a akoby s ním rozprával. Preto, 

pôvodca zla – diabol cez hada im zle poradil.  

Blažený Augustín5 hovorí: „Počiatkom hriechu je hrdosť – pýcha (Sir 

10, 15). Diabol, skrze ktorého sa objavil hriech kvôli hrdosti odpadol od Boha. 

Závidel človeku, že poslúchal Boha a preto pokúšal, aby padol. Snažil sa mu 

pyšne ponúknuť: “budete ako bohovia“. Preto je povedané, že počiatok hriechu 

je hrdosť a tá je príčinou, že sa človek vzdiaľ uje od Boha“. 

                                                 
1 Pôžitkárstvo v akomkoľvek zmysle sa zväčša v svätootcovskej a asketickej literatúre 
považuje za hriech. (Pozn. a). 

2 U sv. Ambróza Milánskeho nachádzame podobný názor a to, že Adam bol za ruku 
pritiahnutý pokušiteľom k stromu poznania, aby okúsil jeho plody. (Pozn. a). 

3 Genezis, cit. dielo, s. 148-149. 
4 ДАМАСКИН, И.:Изложениеверы2.10. TLG 2934.004,24.36-41. IN: Библейские 
комментари и отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет I. Книга 
Бытия 1-11. Герменевтика 2004, s. 93. 

5 ИПОНСКИЙ, А.: Оприроде и благодати 29.33. Cl. 0344, 29.33.257.21. In: Библейские 
комментари и отцов Церкви, s. 95. 



91 
 

Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Pokušiteľovo slovo by nemalo žiadny účinok 

pokiaľ by ho odmietli, a neželali si to, čo im bolo ponúknuté. Hoci by neprišiel 

pokušiteľ, samotný krásny strom by ich priviedol tiež k tomu istému zápasu. 

Prarodičia sa chceli ospravedlniť a preto vinu zvalili na radu hada. Avšak 

najviac im poškodila vlastná túžba.“ 

Blažený Augustín2 hovorí: „V raji sa revolúcia proti Bohu začala v duši. 

Človek dal vnútorný súhlas a rozhodol sa, že poruší prikázanie, keď had 

povedal: „budete ako bohovia“. Tento hriech vykonal celý človek (žena a muž). 

Vtedy sa stalo telo hriešnym...“ 

Sv. Gregor Nisský3 hovorí: „Ten, kto prijal do seba otravu – jed, kvôli 

zle zmýšľajúcemu, oslabuje tieto účinky akousi protilátkou. Protijed preniká do 

jeho vnútra a ničí všetko zlé a tým človek pociťuje jeho liečivé účinky... A kto je 

onen protijed? Nie je nikto iný iba Christovo Telo (Eucharistia) , ktoré premohlo 

smrť a je počiatkom nášho života“.  

Blažený Augustín4 hovorí: „Prostredníctvom Christa nám bol ukázaný 

príklad do života. Bola ukázaná pravá cesta, ktorá privádza k Bohu. Pretože 

vrátiť sa k Nemu môžeme, iba prostredníctvom pokory – my, ktorí sme sa oddali 

hrdosti. Veď na počiatku nám bolo povedané: „budete ako bohovia“. Christos 

nám ukázal príklad pokory a ukázal nám spiatočnú cestu, po ktorej sa treba 

vrátiť. Spasiteľ nám odhalil túto cestu: „Christos, ktorý mal podobu Božiu 

a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na 

seba podobu služobníka“ (Flp 2, 6-7). Počiatkom ľudskej cesty je Slovo, Ktoré 

bolo na počiatku (Jn 1, 3) a stalo sa človekom.“  

                                                 
1 СИРИН, Е.:Толкование на Книгу Бытия, 2.16. CSCO 152:34;Творения 6: 237. In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 96. 

2 ИПОНСКИЙ, А.: Против Юлиана - пелагианина,5.4.17. Cl. 0351,5.794.26. In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 96. 

3 НИССКИЙ, Г.: Большое огласительное слово 37. TLG 2017. 046, 37.8-19.In: 
Библейские комментари и отцов Церкви,s. 65. 

4 ИПОНСКИЙ, А.: О вере и символе веры,4.6Cl. 0293, 4.6.9.12 In: Библейские 
комментари и отцов Церкви, s. 97. 
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Sv. Efrém Sýrsky1 hovorí: „Eva jedla skôr z plodov ako muž, pretože sa 

chcela stať jeho hlavou. Ona mala poslúchať, ale chcela panovať nad mužom...“ 

Irenej Lyonský2 hovorí: „Christos prišiel k svojim (stal sa 

človekom)...Neposlušnosť spojená so stromom - drevom poznania napravil On 

svojou poslušnosťou na dreve (kríža). Nešťastne oklamaná panna Eva, ktorá 

bola už ženou Adamovou, jej chyba bola napravená pravdou, ktorá našťastie 

bola zvestovaná anjelom, zasnúbenej mužovi (Jozefovi) Panna Mária. Prvá žena 

bola oklamaná slovami (padlého) anjela, aby bežala od Boha, pretože 

nedodržala jeho prikázanie. Druhá žena vďaka slovám anjela (Gabriela) prijala 

blahú zvesť, že porodí Boha a počúvla Božie Slovo (Lk 1, 26-38). Prvá 

nepočúvla Boha druhá skromne počúvla Boha, aby Panna Mária zastúpila pannu 

Evu. Vďaka Eve sa ľudské pokolenie podvrhlo smrti. Vďaka Márii sa 

zachraňuje, pretože neposlušnosť panny sa vyrovnalo poslušnosťou Panny. 

Hriech prvého človeka (Adama) bol napravený smrťou Božieho Syna. Chytrosť 

hada bola zničená prostotou holuba a takýmto spôsobom boli roztrhnuté putá, 

ktorými sme boli zviazaní zo smrťou.“ 

Sv. Ján Zlatoústy3 hovorí o jedení plodu neposlušnosti toto: „Prarodičia 

mali oči aj pred pádom, to znamená, že až pri jedení plodov zo zakázaného 

stromu sa im neotvorili. Jedenie zo stromu vyjadrovalo neposlušnosť a narušenie 

Božieho prikázania. V tom spočívala ich vina a preto hoci boli pôvodne oblečení 

do slávy, stali sa nedôstojnými takejto cti. Preto v Písme nachádzame: „Aj on 

jedol. Otvorili sa im oči a spoznali, že sú nahí“. Kvôli svojmu priestupku prišli 

o blahodať a pocítili svoju zmyselnú nahotu. Keď ich zachvátila hanba, až vtedy 

v plnosti pochopili, do akej priepasti boli zvrhnutí kvôli nedodržaniu Božieho 

prikázania.  

                                                 
1 СИРИН, Е.:Толкование на Книгу Бытия, 2.20. CSCO 152:38;Творения 6: 241. In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 97. 

2 ЛИОНСКИЙ, И.: Против ересей, 5.19.1. Cl. 1154f (A), SCh153, 5.19.1.1In: Библейские 
комментари и отцов Церкви, s. 98. 

3 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на Книгу Бытия, 16.14. TLG 2062.112.53.131.23-27.1 In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 99.  
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Sv. Ján Zlatoústy1 ďalej pokračuje: „Niektorí odsudzujú Zákonodarcu 

a vravia, že vinný z pádu prarodičov je zákon – prikázanie. Je treba správne 

pochopiť, že prikázanie dal Boh človeku nie preto, že ho nenávidel, alebo že 

chcel zahanbiť našu ľudskú prirodzenosť, ale preto, že nás miloval. Pretože sa 

o nás staral. Aby sme lepšie pochopili spätosť Jeho zákonov s nami treba sa 

zamyslieť na slovami proroka Izaiáša: „Lebo On nám dal zákon ako pomoc“ 

Iz8, 202. Kto nenávidí, ten nepomáha. A prorok kričí: „Sviecou mojim nohám je 

Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom“ (Ž 119, 105). Kto nenávidí, ten 

nerozháňa tmu svetlom, ale nechá blúdiaceho tak. Šalamún vraví: „Lebo 

prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie“ 

(Prisl 6, 23). Všimni si nie iba pomoc, nie iba svietnik - lampáš, ale aj svetlo 

a život. To nie je vlastné tomu, kto nenávidí. Ten ti pomocnú ruku nepodáva“. 

Blažený Augustín3 sa zamýšľa, prečo Boh dopustil takúto skúšku 

a hovorí: „Ak sa niekto pýta, prečo Boh dopustil takúto skúšku, keď vedel ako 

všetko dopadne, priznávam sa na to nedokážem odpovedať4. Je to nad moje sily. 

Možno je to otázka na lepších, múdrejších a dokonalejších ( svätejších) ľudí ako 

som ja, ktorí dokážu zodpovedať na tajomné otázky a majú viac Božej 

blahodate. Bola by to veľká zásluha pre človeka, ak by žil cnostne a dobre iba 

preto, že by ho nič nepokúšalo a nezvádzalo na hriech? ...Boh sa pyšným protiví 

a pokorným dáva blahodať (1Pet 5, 5). ..Skúška – pokušenie bola vlastne iba 

možnosť výberu. Mohol si vybrať medzi dobrom, alebo zlom.... „ 

                                                 
1 ЗЛАТОУСТ, И.: Проповеди на Книгу Бытия, 8. TLG 2062.113. 54ю617ю21.37.In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 100.  

2 Preklad LXX: „Νόµον γάρ εις βοήθειαν έδωκεν“. Synodálny preklad obsahuje frázu: 
„Obraciam sa k zákonu i zjaveniu.  

3 ИПОНСКИЙ, А.: О книге Бытия буквально,11.4. Cl. 0266, 11.4.337.11. In: Библейские 
комментари и отцов Церкви, s. 100. 

4 Myslím, že dopustená Bohom skúška je dôležitá pre človeka, aby vedel ako v živote obstál, 
na akej je duchovnej úrovni, aby sa z toho poučil a pracoval ďalej na sebe, i svojom 
zdokonaľovaní. Vševedúci Boh vie vopred ako to všetko dopadne. Skúšky - pokušenia 
výlučne potrebuje iba a jedine človek, aby zistil realitu o sebe a od tohto sa odrazil ďalej. 
Každý výsledok skúšky je potrebný pre sebapoznanie. (Pozn. a).  
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Origenes1 sa zamýšľa nad otvorením očí prarodičov a hovorí nasledovné: 

„Otvorili sa im zmyselné oči, ktoré boli lepšie keď boli zatvorené, pretože 

neprekážali duchovnému (oku) nazeraniu duše, keď sa tešili z prítomnosti Božej 

v raji. Tento duchovný zrak zalepili – zakryli hriechom. Spasiteľ vedel o dvoch 

spôsoboch nazerania (duševného a telesného) preto povedal: „Súdiť som prišiel 

na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia“ (Jn 9, 39). Pod 

nevidiacimi chápe oči duše, ktoré Logos činí vidiacimi. Pod vidiacimi chápe 

zmyselné oči, ktoré On oslepil“.  

Blažený Augustín2 hovorí: „Oči sa im otvorili a uvideli rozdiel medzi 

dobrom, o ktoré prišli a zlom, do ktorého vpadli. Preto bol strom nazvaný – 

stromom poznania dobra a zla. Preto ten, kto zažije ťažkú chorobu sa viac teší 

a uvedomuje si a váži si, keď je zdravý“.  

Blažený Augustín3 hovorí o duši, ktorá stratila moc nad telom 

nasledovné: „Keď došlo k narušeniu prikázania, okamžite prišli o Božiu 

blahodať a začali sa hanbiť nahoty svojich tiel. Preto si najintímnejšie časti tela 

zakryli listami z figovníka. Pocítili nové a neznáme pocity – energiu vo svojom 

tele, akoby odmenu za svoju neposlušnosť. Pretože človek sa slobodne rozhodol 

opustiť Boha, nemohol viacej svojou slobodnou vôľou udržať na uzde svoje 

telo, ktoré jej bolo podriadené. Pretože ani ľudská duša sa nechcela podriadiť 

Bohu. Vtedy telo sa postavilo proti duchu. S týmto zápasom sa rodíme...“ 

Blažený Augustín4 hovorí o listoch z figovníka nasledovné: „A dala žena 

mužovi (plody z dreva poznania dobra a zla) a jedli ich a otvorili sa im oči. 

Vtedy uvideli, že sú nahí. Zvrátený pohľad ukázal nahotu ako čosi zahanbujúce. 

Aby ďalej neprebývali v prostote opásali sa lístím z figovníka a to tie miesta, za 
                                                 
1 ОРИГЕН:Против Цельса 7.39. TLG 2042.001, 7.9.31-43.In: Библейские комментари и 
отцов Церкви, s. 100. 

2 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 14.17. Cl. 0313, SL 48,14.17. 23 (CCSL 48:440). In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s.100. 

3 ИПОНСКИЙ, А.: О граде Божием 13.13. Cl. 0313, SL 48,13.13. 1 .(CCSL 48:395) In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s.100-101. 

4 ИПОНСКИЙ, А.: О Книге Бытия против манихеев 2.15.23. Cl. 0265, 2.208.21 . In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 101. 
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ktoré sa hanbili... Listy z figovníka pripomínajú akýsi svrab - ohnivú túžbu po 

netelesných veciach. Išlo o veľkú túžbu ducha a žiadostivosti po lži, čím sa 

akoby človek nasycoval.“  

Irenej Lyonský1 hovorí: „Oklamaný najbližším človekom pod 

zámienkou nesmrteľnosti Adam sa začína báť a neskrýva sa pred Bohom, ale 

hlavný dôvod je to, že je smutný, že prestúpil Božie prikázanie. Cíti sa 

nedôstojný toho, aby sa postavil pred Boha a rozprával sa s Ním. Počiatok 

múdrosti je bázeň pred Hospodinom (Ž 111, 10). Uvedomenie si priestupku ho 

priviedlo k pokániu a to bolo dobre, pretože ľutujúcim Boh dáva Svoje 

milosrdenstvo. Adam skutočne prejavil pokánie, pretože si urobil z figových 

listov oblečenie. Okolo seba mal oveľa lepšie lístie, ktoré mohlo byť 

príjemnejšie pre jeho telo. Odev si urobil z toho čo neuposlúchol, pretože sa 

veľmi bál Boha. Krotil silnú žiadostivosť svojho tela (pretože prišiel 

o prirodzenú vlastnosť a detského – nevinného stavu, prišiel do stavu horšieho). 

Vložil si uzdu zdržanlivosti na seba i na svoju ženu, bál sa Boha. Očakával Jeho 

príchod, ako keby ukazoval na niečo. Adam vravel, že prišiel kvôli 

neposlušnosti o svätý odev, ktorý dostal od Sv. Ducha. Teraz si uvedomoval, že 

je dôstojný takéhoto oblečenia, ktoré mu nie je príjemné, ktoré ho pichá 

a poškodzuje pokožku. A takýto odev by nosil vždy, aby činil pokánie. Avšak 

milosrdný Boh ich zaodel do kožených odevov...“ 

Beda Dôstojný2 o náklonnosti k hriechu hovorí toto: „Prarodičia sa po 

páde zahanbili a opásali sa listami z figovníka. Figovník môže slúžiť ako príklad 

náklonnosti k hriechu, ktorý je pre ľudstvo naplnený istou „sladkosťou“. Pod 

ním sedeli vyvolenci Boží, hoci si neuvedomili v plnosti svoju vyvolenosť. Pod 

figovníkom sedel aj Natanael, ktorý Boha nevidel (Jn 1, 48)“.   

 

                                                 
1 ЛИОНСКИЙ, И.: Против ересей, 3.23.5. Cl. 1154 (A), SChr211, 3.23. 5.101. In: 
Библейские комментари и отцов Церкви, s. 101-102. 

2 ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, Б.: Гомилии на Евангелия 1.17. Cl.1367, 1.17.213 (CCSL 122: 
125).In: Библейские комментари и отцов Церкви, s. 102. 


