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ZÁVER 

 

Druhá správa o stvorení sveta a človeka je svojím obsahom istým 

doplnkom k prvej kapitole, čím sa završuje kompletný pohľad na stvorený svet, 

zvieratá a človeka. Z toho vyplýva, že druhá kapitola čerpá z Jahvistického 

literárneho prameňa na rozdiel od prvej kapitoly, ktorá čerpá z kňazského 

literárneho prameňa. Tento fakt potvrdzuje súčasná biblistika a jej literárno-

textová kritika. V prvej kapitole sa prvýkrát stretávame v hebrejskom origináli 

s používaní mena Božieho Elohim a v druhej kapitole sa prvýkrát stretávame 

s používaním meno Božieho – Adonaj, čo sa prekladá ako PÁN. Mojžišova 

správa o stvorení človeka z prachu zeme je diametrálne odlišnou od pohanských 

mýtických správ, ktoré hovoria o stvorení človeka zo zeme. Podľa biblického 

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

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

Božím. Mojžiš chcel vyzdvihnúť všemohúcnosť Boha Izraelského, ktorý netvorí 

človeka ako sochár z hliny, podobne ako to „robia“ pohanskí bohovia, ale 

z prachu. Nesmrteľná duša, stvorená a vdýchnutá samotným Bohom do človeka 

ho diametrálne odlišuje od nižších stvorení – zvierat. Raj je miestom, kde 

prebýva človek v úzkom kontakte s Bohom, kde zažíva blažený pocit slobody, 

lásky a obdivovania Stvoriteľa. Na tomto nádhernom mieste, kde je o človeka 

v plnosti postarané, dáva mená zvieratám a až pri tejto činnosti si uvedomuje 

svoju osamelosť. Preto túži po bytosti, ktorá mu bude roveň. Strom života je 

symbol. Je to obrovská túžba človeka po nesmrteľnosti, duchovnej dokonalosti 

a svätosti. Strom poznania dobra a zla je symbol. Ide o prvé Božie prikázanie 

dané človeku, ktoré ho malo naučiť ešte väčšej trpezlivosti a poslušnosti voči 

Bohu. Túžba po Bohu, Cirkvi, ozajstnej pravde, zdravej slobode je dobro. Túžba 

po diablovi, pekle, lži a klamstve, bezbrehej a nespútanej slobode je zlo. 

Následne Boh z vnútra Adama tvorí pomocníčku, s ktorou vytvára spoločenstvo 
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požehnaného zväzku, rodiny, ktorá sa stane v budúcnosti základnou bunkou 

ľudskej spoločnosti.  

 

 


