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KAPITOLA IV. 
 

Ľudský rod pred potopou. Deti Adama a Evy: Kain a Ábel. 
Prinášanie obety. Bratovražda. Set (230 rokov od stvorenia sveta). 

Potomkovia Kaina a Seta 
 

1 Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina 
a povedala: „Získala som človeka od Pána.“ 2 A opäť porodila - jeho 
brata, Ábela.  

 
Predtým než pristúpime k samotnému výkladu Svätého Písma je 

treba poukázať na hypotézu, ktorá je biblicky neopodstatnená 
a vznikla z nepochopenia dvojitej správy o stvorení človeka z prvej1, 
ale aj druhej kapitoly Genezis2 a svojvoľného výkladu Svätého Písma. 
Táto hypotéza predpokladá, že okrem Adama a Evy boli stvorení ešte 
aj ďalší ľudia, alebo, že pred stvorením prarodičov už existovali na 
Zemi ľudia3. Samozrejme, že táto hypotéza je biblicky neopodstatnená 
a preto aj absolutne neprijateľná.  

Obraciame svoju pozornosť k začiatkom ľudského života a preto 
musíme veľmi pozorne skúmať text Svätého Písma. Údaje, ktoré 
v ňom nachádzame, sú na jednej strane potvrdené aj archeologickými 
vykopávkami a na druhej strane majú hlboký symbolický zmysel, 
pretože hebrejčina, jazyk v ktorom bolo pôvodne napísané Sväté 
Písmo Starého Zákona, je jazykom symbolickým, tajuplným a každé 
slovo má viacero významov. V raji boli prarodičia do pádu, dodržujúc 
Božie prikázanie, dokonale šťastní, pretože cítili Božie požehnanie 
a žili v atmosfére lásky na veľmi úrodnom mieste. Tento stav sa 
z pohľadu kresťanstva, ale aj iných náboženstiev4, tiež nazýva zlatým 
obdobím ľudstva5. Prarodičia sa po páde ocitli mimo blaženého života 
rajskej záhrady na Východ od Edenu. Adam, odchádzajúc z raja 

                                                 
1  1Mjž 1, 26-28. 
2  1Mjž 2, 7. 
3  AВГУСТИН, А.: Руководство к основному богословию. Минск 2004, c. 164-165, ISBN 

985-6678-80-3. 
4  Nebiblických a perzských. 
5  LACH, S.: Ksiega rodzaju – Wstep – Przeklad z oryginalu komentarz, T.1., 1. vydanie. 

Poznaň 1962, s. 222. Porovnaj TRAJKOVIČ, D.: Biblijska a Vanbiblijska svedočanstva 
o potopu, Teološki pogledi 1-2, Beograd 1997, s. 59. 
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udieral sám seba po tvári hovoriac: „Milostivý Bože zmiluj sa nado 
mnou hriešnym“6.  

Pečiatka z Džembet – Nasra (4 tisíc rokov pred Christom) sa 
nachádza v múzeu pensilvánskej univerzity v štáte Filadelfia v USA. 
Ide vlastne o pečatný prsteň, ktorý objavil E. A. Spacer na vrchu Tepe-
Havra neďaleko od Ninivie pri vykopávkach v r.1930-1932. Jeho 
starobylosť sa určuje na 3500 rokov pred Chr. Na prsteni je zobrazené 
pokúšanie prarodičov Adama a Evy hadom. Podľa názoru Bartona je 
tento prsteň nepochybne najväčším dôkazom, že dejiny pokúšania 
prvých ľudí sú veľmi staré7. Aj učenie islámu poukazuje na to, že 
prorok Adam zhrešil, a učinil pokánie a Boh mu odpustil. Ale do raja 
nedovolil viac vstúpiť ani Adamovi ani jeho potomkom8. Prarodičia 
veľmi ľutovali, že nerešpektovali prvé a jediné Božie prikázanie 
„nejesť zo stromu poznania dobra a zla“. Tento život by sme snáď 
mohli prirovnať k životu v drsnej prírode ďaleko od „civilizácie“ 
dnešného mestského mladého človeka, ktorý má pri svojich zdravých 
a pracujúcich rodičoch zabezpečené všetko, čo potrebuje. Táto drsná 
krajina sa stala kolískou našej civilizácie. Človek, uvedomujúci si 
svoju osamelosť, hriešnosť a smrteľnosť, túži po potomstve. Hebrejské 
slovo „jada“ znamená poznať ženu avšak tento termín má ešte iný 
význam a to „tajomný“9, o čom sa bežne nerozpráva. 

Iba namyslený človek 21. storočia chce o všetkom rozprávať 
a odhaľovať aj intímné veci v nesprávnom čase, na nesprávnom 
mieste, pred nesprávnym publikom zabúdajúc na usmernenie kráľa 
Šalamúna, že „všetko má svoj čas“10. O istých veciach by ľudia pred 
vstupom do manželstva mali vedieť. Je veľmi diskutabilné aké 
podrobnosti musia vedieť naše deti11 o intimnom živote, aby ich tieto 
vedomosti nepokúšali k predčasnému sexuálnemu životu, ale aby im 
pomohli k normálnemu zdravému psychosomatickému vývoju. 

                                                 
6  Minea – zborník. Nedeľa o vyzhnaní z raja, kanon sv. Andreja Krétskeho. 
7  FREE, J.: Archaeology and Bible History. Wheaton-Illinois, 1954, p 34 podľa ВАСИЛИ-

АДИС. Н.: Библия и археология , Свято Троицквя Сергиева Лавра 2003, c. 12.  
8  MАКСИМОВ, Ю.: Религия креста и религия полумесяца, Moсква 2004, с. 11, ISBN 5-

7789-0173-9 – viď kapitolu Obraz raja.  
9  ФИЛАРЕТ, Д.: Toлкование на книгу Бытия, Moсква 2004, с. 123, ISBN 5-85134-005-3. 
10  Kaz 3, 1-15. 
11  Pre rodičov, ktorí cítia potrebu rozprávať sa o týchto intímnych veciach odporúčam 

knihu LAASER, M.: Jak mluvit s dětmi o sexu, Praha 2004, ISBN 80-86849-03-1. 
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Prvá biblická zmienka o rodení detí privádza mnohých exegétov12 
k záverom, že pohlavný život do pádu prarodičov neexistoval. Názor, 
že v raji prarodičia žili ako anjeli, zastávajú exegéti mníšskeho 
smerovania13 pričom jednou zo zásad pravoslávneho mníšskeho 
života je aj úplná duchovná a telesná čistota. Svätý Ján Zlatoústy 14 
hovorí: „Po nepočúvnutí Boha a vyhnaní z raja sa začína manželské 
súžitie.“ Do pádu žili prví ľudia ako anjeli a preto nemôže byť ani reči 
o súžití do pádu. 

Ale takéto závery sú v priamom protiklade s Božím požehnaním 
plodiť a množiť sa15 Možno pripustný by mohol byť názor, že 
prarodičia v raji, ktorí sa predovšetkým zaoberali vyššími duchovný-
mi záujmami nemali čas zaplatiť daň fyzickej prirodzenosti16. 
Rumunský starec Kleopa17 hovorí, že prarodičia prežili v raji v har-
mónii s Bohom 700 rokov. Avšak tento názor nekorešponduje 
s výpočtami Septuaginty, podľa ktorej po roku 220 od stvorenia 
Adama a Evy došlo v dejinách ľudstva k prvej vražde, keď Kain zabil 
Ábela18 . Starozákonny apokryf „Kniha Jubileí“ hovorí, že Adam 
prežil v raji sedminu z tristošesťdesiat päť dní t. j. 52 dní a potom bol 
vyhnaný s Evou za porušenie prikázania v desiaty deň mesia-
ca máj“19. Vo Svätom Písme20 sa prvykrát stretávame s pokolením 
„narodených“ a nie stvorených ľudí. Eva v požehnanom stave prvý-
krát prežívala tehotenstvo, ale aj pôrodnú bolesť. Bolesť vo všeo-

                                                 
12 PETER, M.: Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu, Poznaň 1959, s. 99, 

СЫСОЕВ, Д.: Летопис начала, Moсква 2003, с.194 - viď kapitolu Svet po páde 
prarodičov. 

13  РОУЗ, С.: Бытиe, Москва 2004, porovnaj AЛИПИЙ, A. - ИСАИЯ, А.: Догматичес-
кое бoгословие, Свято Троицквя Сергиева Лавра 2000, c. 246 -248, viď kapitolu 
Manželstvo. 

14  Гомилии на книгу Бытия, 18, 12 TLG 2062.112,53.5-8 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.: 
Old Testament I. Genesis 1-11, Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2001, 
ГАВРИЛКИН, К.: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII 
веков, Ветхий Завет I., Kнига Бытия 1-11, Герменевтика 2004, с. 126. 

15  1Mjž 1, 28. 
16  ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1, выпуск 14, Петербург 1904, с. 31. второе 

издание Институт перевода Библии Стокгольм 1987. 
17  JURIGA, R.: Balkán známy a neznámy, Světlo světa 1994, ISBN 80-901-661-0-3. 
18  AВГУСТИН, А.: cit. dielo, s. 65 
19  БЕРСНЕВ. П. – ЕРШОВ.: Книга Апокрифов, Санкт –Петербург 2004, c. 164, ISBN 5-

94278-584-8. 
20 1Mjž 4, 1. 
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becnosti ako takú do pádu prarodičia nepoznali. Eva sa veľmi zmýlila, 
keď považovala svoje prvorodené dieťa za prisľúbeného Mesiáša21, 
ktorého veľmi očakávala. Meno Kain, ktoré je odvodené od staro-
hrebrejského slovesa „kana“, označuje význam „získavať vlastníctvo - 
majetok“. Poniektorí exegéti ho22 skrátene objasňujú ako „dedič, 
odkaz, dar, zisk“. Radosť z prvorodeného syna u Židov bola veľmi 
veľká23 a provorodený mal nárok na 2/3 majetku. Meno, ktoré dali 
Adam a Eva svojmu prvorodenému synovi, vyjadrovalo vieru v Boha 
a dieťa považovali za dar Boží, ale aj smutné dedičstvo a veľký 
zármutok, ktorý priniesol syn, zavraždením vlastného brata. Hebrej-
ské slovo „kajin“ znamená aj medenú alebo železnú kopiju24 čiže 
v prenesenom zmysle slova označuje človeka, ktorý si so zbraňou 
v ruke bráni svoj majetok a usiluje sa získať násilným spôsobom ešte 
väčší majetok25.V akadštine a arabštine označuje vyššie spomenuté 
meno remeselníka, pracujúceho so železom t. j. kováča. Prvorodený 
syn bol iba ďalším prameňom nových a neznámych utrpení a zdro-
jom zarmútenia pre svojich rodičov. Hriech prarodičov sa prejavil 
v skazenosti vlastného potomstva26. Náklonosť k hriechu, prenášajúca 
sa z potomstva na potomstvo, sa nazýva dedičný alebo, lepšie pove-
dané, prarodičovský hriech a je možné ho negovať iba v Cirkvi 
prijatím svätej tajiny krstu. Kain, podľa všetkého, rástol a prejavoval 
svoju náklonnosť iba ku zlým veciam a rodičov zarmucoval svojimi 
skutkami. Preto ďalšieho syna Ábela Eva nazvala márnivosťou, 
ničotnosťou, prízrakom a parou. Hebrejské meno Gevel – Ábel (meno 
v plnosti prebrané z gréčtiny) je odvodené zo slovesa „gaval“, čo 
znamená dych – dýchanie. Jozef Flávius, objasňujúc meno druhého 

                                                 
21 1Mjž 3, 15. 
22 ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история Ветхаго Завета, Киев 2004, s. 47, ISBN 485-779 

porovnaj , А.: Бнблейская история Ветхаго Завета, Изд. 1. Монреаль 1986, ISBN 5-
7160-006-1. БОГОСЛОВСКИЙ M.: Священная истлоия Ветхаго завета, Свято 
Троицквя Сергиева Лавра 1999, с. 8. 

23  Jer 20, 15. 
24  „Vtedy Jišbi v Nóbe, ktorý bol z rodu obrov, ktorého kopija vážila tristo šekelov 

bronzu a ktorý mal opásaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida“ 2Kr 21, 16 
(2Sam 21, 16). 

25  ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Введeние в Вeтхий Зaвeт – Пятикижие Моисеево, Moсква 
2003, с. 69, ISBN 5-901599-15-2. 

26  ПУШКАР Б.: Священная бнблейская история, ч. 1, Чебoксары 1996, с. 40. 
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syna Evy, nazval ho „plačom“. Vladyka Filaret (Drozdov)27 poukazuje 
na to, že jeho život bol krátky a jeho koniec bol nešťastný, preto meno 
charakterizovalo smútok a plač matky. Eva s veľkou radosťou očaká-
vala narodenie prvého syna, ktorý bol sklamaním, pretože nebol 
prisľúbeným Mesiášom a jej očakávania nesplnil ani druhý syn. Mená, 
ktoré dostali „prorocky, predurčili“ ich duchovné smerovanie a sami 
ich aj naplnili. Podobne postupujú aj veriaci Pravoslávnej cirkvi, keď 
dávajú mená svojim deťom podľa svätých v deň, v ktorom sa narodili, 
alebo podľa známych a obľúbených svätcov28. Blažený Augustín29 
hovorí: „Ábel, ktorý sa narodil hneď po Kainovi a bol ním aj zabitý 
v sebe prvýkrát na Zemi zjavil obraz neútulného Božieho mesta, 
v ktorom sa objavili nespravodlivé prenasledovania ľudí, akoby 
porodených zemou a prílišne spätých so životom na zemi, ktorí sa 
radovali zemskému šťastiu“.  
 
Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.  

 
Roľníctvo – obrábanie pôdy, pestovanie a zber plodov a pastier-

stvo –práca s dobytkom , získavanie mlieka, vlny a kože sú dve 
prvotné zamestnania, s ktorými sa na počiatku ľudstva stretávame. 
Ide o prototypy fellacha, – roľníka Kaina a „beduína –kočovníka“ 
Ábela. Teória, že ľudstvo prešlo všetkými druhmi „zamestnaní“ – t. j. 
na počiatku to bolo poľovníctvo – lov, potom prešlo k pastierskemu 
spôsobu života, až nakoniec sa človek usadil a začal sa zaoberať 
poľnohospodárstvom, sa nedá podporiť žiadnymi argumentmi30. 
Tento vyššie uvedený argument privádzajú biblickí kritici, pričom 
argumentujú, že kočovné kmene prepadávali pokojamilovných 
roľníkov a nie naopak31. Sväté Písmo však jasne svedčí, ako to bolo. 
Najstaršie písomné pramene Sumerskej a Egyptskej ríše hovoria 
o poľnohospodárstve a pastierstve, ktoré tam boli rozvinuté, hoci 
Egypťania pastierstvo považovali za ponižujúci spôsob obživy 32 . 

                                                 
27 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 124. 
28 Православный церковный календарь, Moсква 2005, с. 98-144. 
29 O граде Божиeм, 15, 15 Cl.0313, SL 48, 15.15.19 (CCSL 48: 475 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 126. 
30 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия T.1, c. 31.  
31 KOSIDOWSKI, Z.: Čo rozprávali proroci, Bratislava 1985, s 21.  
32 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo с. 196.  
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 Tými argumentmi mali byť starobylé namaľované scény z lovu, 
objavené v jaskyniach, ktorých obsah aj pôvod sa dá komentovať vo 
viacerých hypotézach. Čo ak ich namaľovali práve potomkovia Ada-
ma respektíve potomkovia Noeho, ktorí si hľadali úkryt pred 
nepriaznivým počasím po potope a išlo o ich prvotné príbytky? 
Viaceré pekné, no žiaľ vymyslené teórie tzv. „vedecké“, boli v 19. a 20. 
storočí predkladané ľuďom preto, aby veriaci prestali veriť Cirkvi 
a usmernili svoju vieru k humanizmu, k lákavým ideálom a zvlášť 
uverili „v akýsi pseudovedecký ateizmus“. Práve ten sa v totalitnom 
systéme usiloval vybudovať raj na zemi bez Boha“. Žiaľ, ešte aj v 21. 
storočí na kresťanskom Slovensku, dvadsať rokov po páde totalitného 
režimu, sa musia naše deti v štátnych školách učiť o akýchsi predkoch 
človeka, ktorí sa vyvinuli z opíc, ako ozajstnú a jedinú „vedeckú“ 
teóriu, a nie ako jednu z mnohých hypotéz - názorov. Je zaujímavé, že 
také vedecké názory ako napr. kreacionizmus ( vznikol v USA v 60. 
rokoch 20. storočia), ktorý je prijateľný aj pre kresťanov sa ešte stále 
v našich učebniciach pre základné a stredné školy neobjavuje. Je na 
škodu, že neregistrujeme takých novodobejších významných autorov 
akým je napr. Pavel Volkov33, archeológ, doktor historických vied 
(autor 6 monografii a 90 vedeckých článkov), špecialista na paleolit 
a neolit, ktorý varuje pred pochybnými spôsobmi vedeckej fantastiky 
ako aj pred mytologickými myšlienkami, ktoré sa dlho objavovali v 
„serióznej vede“. Autor tvrdí, že v druhej polovici 19. storočia dostala 
archeológia a to prvykrát v dejinách, štátnu - sociálnu objednávku, 
aby našla fakty potvrdzujúce hypotézy Charlesa Darwina. A tak sa 
začala honba za dôkazmi – vykopávky pozostatkov našich predkov, 
ktorí vzišli z opíc, ktoré „žiaľ“ v niektorých prípadoch boli „doko-
nalé“ falzifikáty (mix lebky opice s čeľusťou človeka a pod.). Ešte kon-
com 19. a začiatkom 20. storočia sa v ruskej apologetickej literatúre 
objavovala seriózna kritika na Darwinovu teóriu profesora Moskov-
skej duchovnej akadémie S. Glagoleva34. Vyjadrenie amerického bio-
lóga na názor samovzniknutia života a samovývoja vesmíru B. 

                                                 
33 Пoтомкы Aдама, Moсква, Санкт –Петербург –Новосибирск 2003, с. 8-14, 29. 
34 O происхождении и первобытном состоянии рода человическаго, Moсква 1894, -

Сверхестественное Откровение и естественное богопознание вне истинной Цeркви, 
Харков 1900, Прошлое человека, Сергиев Посад 1917. 
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Hobrinka35 je nasledovné: „Pravdepodobnosť, že molekula vznikla 
sama je taká, aká je pravdepodobnosť, že by nejaká opica 400 - krát 
napísala – opísala, plný text Biblie bez jedinej chybičky!“ Hlavná téza 
evolučnej teórie o vývoji a prechode jedného druhu na iný nemá 
faktické opodstatnenie.  

 Odlišné zamestnania, ktorými sa zaoberali Kain a Ábel, vyplý-
vali aj z odlišnosti charakteru rodných bratov. Práca ich rozdelila, 
neskôr sa medzi nimi objavilo akési súperenie. Človek sa už musel 
o stravu a odev starať sám. Kain bol človek veľmi spätý so zemou, 
ktorý je vďačný za svoj život ne Bohu a rodičom, ale skôr zemi. 
V tomto nesprávnom zbožšťovaní stvorenstva – Zeme sa rodí prvotný 
druh pohanstva, ktorý sa neskôr rozvinul v polyteizme. Tak sa 
objavujú v Biblii kulty plodnosti (Aštarta-Ištar) ako aj kulty vegeta-
tívne (kolobeh prírody – baalizmus, ktoré mali bezprostredný vzťah 
k poľnohospodárstvu. Úroda závisí „od kohosi z hora“. Tento aspekt 
nachádzame nielen v pohanskej, ale aj v židovskej či kresťanskej 
teológii. Pohanský kult Matky Zeme stretávame ako religióznu 
deformáciu v mnohých náboženstvách a nachádzame ju aj u Slova-
nov, pred príchodom vierozvestov na Veľkú Moravu. 

Ábel je človek ducha, „ľahkosti vzduchu“, žijúci vo voľnej 
prírode a nepriviazaný k zemi. Nie je zaťažený materiálnymi záuj-
mami, ako jeho brat a žije duchovnými záujmami, čo veľmi rozčuľo-
valo príliš telesného Kaina, ktorý nenávidí duchovne žijúceho brata. 
Meno Kain znamená rus. „obladanije“- ovládnutie, vlastníctvo, 
vládnutie, preto keď sa narodil rodičia povedali: „Získali sme od Boha 
človeka“. Bol to však človek, ktorý chcel vládnuť.  
 
3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj 
Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších...  

 
V dejinách ľudstva neexistovali národy bez náboženstva, ani 

náboženstva bez obetovania36. Existujú isté náznaky, že v raji keď Boh 
zaodel nahých prarodičov37 do odevov z kože, že sa už vtedy obe-

                                                 
35 Тростников В.: Научна ли „научная картина мира?“// Новый мир Н 12, Москва 

1989. 
36 LACH, S.: Cit. dielo, , s. 224.  
37 1Mjž 3, 21.  
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tovali zvieratá a že samotný Boh bol tým učiteľom, ktorý naučil ľudí 
prinášať obety. Hebrejské slovo „minchah“ – znamená obeť posvätená 
Bohu. Je možné, že človek cítil vnútornú potrebu po spáchaní hriechu 
zmieriť sa so Stvoriteľom. Niektorí autori38 poukazujú na to, že išlo 
o prvé bohoslužby, kedy ľudia prinášali Bohu obety z plodov svojej 
práce39 to, čo neskôr vidíme riadne ustanovené Mojžišom pre Židov – 
dožinky, zber úrody. Kain nepriniesol svoju obeť z lásky a od srdca, 
ale nevedno prečo. Išlo o vonkajší nepozorný a formálny akt zbož-
nosti, bez bázne, bez viery, pričom ten, ktorý ju prinášal, hrdo hľadel 
na ňu, ako na svoju zásluhu pred Bohom, pretože si plody zeme 
dopestoval sám svojím úsilím. Ako poukazuje sv. Ján Zlatoústy, 
obetoval to, čo mu prvé prišlo pod ruky a nevybral to najlepšie, ale 
obetoval Mu to, čo nepotreboval. Išlo tu o isté stretnutie Boha 
a človeka, ktorý sa nevie slušne správať k Stvoriteľovi a nevie Mu byť 
vďačný za úrodu, ktorú mu požehnal na prežitie.40 Kain priniesol 
obetu nedôstojnú Boha a sám nežil bohabojne, i keď v biblickom texte 
nie je bližšie jeho život popísaný. Evanjelista Ján v prvom svojom 
liste41 píše, že Kainové „skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé“. 
Ábel, ktorý žil bohumilým životom, priniesol obeť s pokánim, 
pokorou, bázňou a vierou v prisľúbeného Mesiáša, a vybral to najkraj-
šie a najlepšie, čo vo svojom stáde mal, hovorí sv. Ján Zlatoústy, za to 
čo mal, bol vďačný Bohu. „Povráva sa, že kresťania odsudzujú 
posvätné obrady, prinášanie obiet, celopaly, čo sa uskutočňujú 
v chrámoch. Pretože tieto bohoslužby boli ustanovené Bohom ešte 
v prvotných dobách, keď bolo povedané, že Bohu sa budú obetovať 
všetky prvotiny. Pretože túto otázku riešime v spojitosti s miestom, 
kde je v Písme o tom povedané, že Kain priniesol dar Bohu z plodín 
zeme a Abel z prvorodených oviec je potrebné urobiť záver, že 
prinášanie obetí je veľmi staré prikázanie – ustanovenie. Pritom Sväté 
Písmo nás pravdivo utvrdzuje v tom, že obety sa majú prinášať iba 
jedinému a pravému Bohu. Boh nepotrebuje tieto obety, pretože 

                                                 
38 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия T 1., c. 32. 
39 3Mjž 2. kap. 
40 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, с. 41 porovnaj ПОПОВ Н.: Священная история Ветхаго 

завета,, Свято Троицквя Сергиева Лавра 1997, с. 13. 
41 1Jn 3, 12  
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v Písme42 je jasne povedané: „Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán 
a nepotrebuješ moje blaha“ Prijímajúc, alebo odvrhujúc tieto obete 
Boh iba radí človeku. Takýmto spôsobom naša bohoslužba prináša 
úžitok nám a nie Bohu“43.  

 
A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. 5 Na Kaina však a na jeho 
obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu 
tvár.6 Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti 
zamračila tvár? 
  

Odlišný prístup bratov k obetovaniu priviedol Boha k dvojakým 
záverom. Apoštol Pavol v liste Židom 44 hovorí: „Vierou priniesol 
Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain.“ Stvoriteľ zhliadol na obeť 
Ábela, objasňuje sv. Ján Zlatoústy45, prijal ju, pochválil a bol spokojný 
s tým, čo bolo dokonale urobené. A nerozumnosť Kaina odvrhol. Živá 
viera v prisľúbeného Mesiáša a ozajstná obeta je tu porovnaná s for-
málnou vierou - pýchou, namyslenosťou a vonkajšou obradovosťou. 
Podľa tradície zostúpil oheň z neba a spálil obetu ako celopal 
podobne, ako sa to udialo za čias proroka Eliáša, keď sa Baalovi faloš-
ní proroci pokúšali modlitbou a tancom vyprosiť z neba, aby zapálil 
obety poliate vodou46. Lopuchin47 a udáva, že mohlo ísť o vysoký 
ohnivý stĺp, ktorý vystupoval až do nebies.48 Podľa sv. Jána Zlato-
ústeho a sv. Efréma Sýrskeho Boh zoslal oheň na obetu Ábela, čím 
milostivo prijal jeho obetu49. Iní autori50 hovoria o dyme, ktorý sa 
vznášal hore, čo bolo svedectvom, že Bohu sa obeť páčila. Keďže 
bratovej obety sa oheň ani len nedotkol, Kain sa veľmi rozhneval na 

                                                 
42Ž 51, 18-19.  
43 AВГУСТИН, Б.: Послания 102, 16 Cl. 0262, 102.34/2.16.558. 10. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 126 porovnaj AUGUSTÍN, S.: Boží štát, II. 
zväzok, Trnava 2005, s. 53-54, ISBN 80-7162-571-X, pozri kapitolu siedmu „Príčina 
a trvanie Kainovho zločinu“.  

44 Hebr 11, 4. 
45 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, s. 70. 
46 1Kr 18, 38 (1Sam 18, 38). 
47 Cit. dielo, s. 32. 
48 3Mjž 9, 24; Sud 6, 21. 
49 Толкование на книгу Бытия - porovnaj ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 13 – porovnaj 

СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 197.  
50 PETER, M.: Cit. dielo, s. 101.  
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Boha a tiež na Ábela. Závisť, že Boh miluje brata viac ako jeho ho 
priviedla do stavu, v ktorom sa dovtedy nachádzal iba satan.51 Človek 
dovtedy nevedel, čo je závisť. Na ľudskej tvári sa objavili nedobré, 
neľudské črty. Zamračenie tváre označuje výraz, že Kaina opantal 
hriech. Neuvedomil si, že sa ozaj nedostatočne pripravil na obeto-
vanie a nevyznal s ľútosťou pred Bohom hriech. Závisť zaslepeného 
nepriateľstva a nespokojnosti úplne zotročili prvorodeného syna 
Adama a Evy. V Kainovi sa ozvalo svedomie52 (Boží hlas v človeku), 
ktoré mu pripomenulo, „prečo sa hnevá“. Hnev mal byť obrátený na 
samého seba, vlastnú lenivosť a nedostatočnú prípravu a najmä na 
hriech. Kain, ako udáva metropolita Filaret (Drozdov)53, nebol du-
chovne pripravený na obetovanie Bohu a neveril vo vykupiteľskú 
obeť Mesiáša, ale veril iba sebe a svojim skutkom.  

Ako hovorí sv. Efrém Sýrsky54: „Ábel premýšľal pred prinesením 
obety, ale Kain nie. Ábel vybral na obetu najlepšie zo svojho prvého 
vrhu, prvorodené najtučnejšie, avšak Kain priniesol mladé zrno spo-
ločne s dozretým. Jeho obeta nebola taká štedrá, ako bratova. Ak by ju 
nepriniesol s opovrhovaním, aj jeho obeta by bola Bohom prijatá po-
dobne, ako obeta jeho brata. Po prinesení obiet, keďže išlo jedno 
z prvých prinesení obiet, ktoré Kain priniesol formálne, Boh ho chcel 
naučiť, že takto sa obeta Stvoriteľovi neprináša. Zamračená tvár55 – 
hebrejský „jippelu panau“ - opisuje ťažký vnútorný stav trápiaceho sa 
človeka, ktorý môžme tiež chápať symbolicky, pretože predtým 
pozeral priamo a teraz hľadí do zeme, akoby sa obracial k nižším - 
padnúcim duchovným silám (anjelom). Dokonca aj v mytológiach 
všetkých národov sa vyššie - dobré sily anjelské nachádzajú v nebi 
a nižšie padnúce anjelské bytosti sa nachádzajú na zemi, alebo v pek-
le, ktoré sa zväčša ešte aj v mnohých slovenských ľudových rozpráv-
kach nachádza v útrobách zeme. Takýto názor nachádzame napr. aj 
u sv. Ignatija (Brjančaninova) aj v pravoslávnej ikonografii, na tzv. 
paschálnej ikone Zostúpenie Christa do pekla – do útrob Zeme odkiaľ 

                                                 
51 БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 8.  
52 ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история Ветхаго Завета, c. 49-50. 
53 Cit. dielo, s. 129. 
54 Толкование на книгу Бытия - 3, 2 CSCO 152, 47, Творения 6. 251-252 podľa LOUTH, 

A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 127.  
55 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, s. 70. 



 13

zo šeolu vyvádza Adama a Evu a všetkých starozákonných spra-
vodlivcov. 

K nim sa teraz Kain obracia a dovoľuje im, aby nad ním vládli. 
Dovtedy bol človek smutný zo seba, iba preto, že sa chcel čo najviac 
páčiť Stvoriteľovi a niekedy možno nevedel, čo má urobiť, aby sa 
zapáčil Bohu. Svätí otcovia túto dobrú vlastnosť človeka vo svojich 
dielach nazývajú termínom „smútok po Bohu alebo za Bohom“. Kaina 
ovládol duch nepokoja, závisti a zatvrdilého nepriateľstva voči 
bratovi. Svätý Ján Zlatoústy56 hovorí: „Zármutok Kaina vznikol nielen 
z toho, že jeho dar nebol prijatý, ale aj preto, že bol dar jeho brata 
prijatý. Ako udáva metropolita Filaret57, prvorodený brat za svoj 
nešťastný stav neobviňuje seba ani Boha, ale len a len svojho brata, 
pričom tento stav spôsobila jeho vlastná pýcha a závisť. Boh nehľadí 
iba na obetu, ale očakáva u toho, kto obeť prináša a jeho vnútorný stav 
„srdce skrúšené“58 Kain bol netrpezlivý a nevedel prijať Božie 
rozhodnutie. Za každú cenu chce dosiahnuť požehnanie... Postaví sa 
proti Bohu, pretože Ten nejedná podľa jeho priania59. Ide o obyčajné 
ľudské povstanie, vzburu proti Stvoriteľovi, pričom nepríjemné 
a nekompromisné Božie rozhodnutie bolo človekom považované za 
nespravodlivosť60.  
 
7 Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre 
nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, 
a predsa ty ju máš ovládať?“ 8 Tu Kain povedal svojmu bratovi 
Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho 
brata Ábela a zabil ho. 

                                                 
56 Гомилии на книгу Бытия, 18, 21 – TLG 2062. 112.53.156.24-26 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 127.  
57 Cit. dielo, c. 129. 
58 Ž 51, 19. 
59 Pozn. aut. Podobne aj v súčasnosti človek vystupuje v myšlienkach či v slovách proti 

Bohu a obviňuje Ho z toho, že je zlé počasie, (nie také aké nám momentálne vyhovuje 
– ak som na zimnej dovolenke chcem, aby mrzlo a snežilo ak som v lete pri mori, 
chcem aby bolo slnečno) či z toho, že sa na svete pácha toľko vrážd, pričom za-
búdame, že človek má slobodnú vôľu a tiež dostal od Boha prikázanie – nezabiješ. 
Boh si praje, aby sme sa slušne správali a preto nám dal aj prikázania a k ničomu nás 
však nenúti. Človek v svojej túžbe po moci a vládnutí, by najradšej ovládal aj počasie, 
ale to sa mu zatiaľ sláva Bohu ešte úplne nepodarilo.  

60 GENESIS – Starý Zákon (překlad s výkladem), Praha 1968, s. 45. 
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„Kain sa pripravoval na svoj hrozný čin, preto zaviedol brata na 
pusté miesto a tam bez prekážky vykonal vraždu. I napriek tomu čo 
vykonal premýšľal hlúpo, pretože si myslel, že keď ho nikto z ľudí 
neuvidí, že nikto nebude vedieť o jeho skutku zabudol pritom, že 
svedkom bol Boh. Preto si myslím, že presvedčenie, to, čo vtedy 
vzniklo v mysli Kaina, majú dnes mnohí, ktorí si myslia, že Boh 
nehľadí na pozemské skutky ľudí a že nevidí ľudské priestupky. Ale 
vidíme, že opak je pravdou. Hneď po vykonaní vraždy sa Boh začína 
pýtať Kaina, či nevie niečo o preliatej krvi brata. Bol tak presvedčený 
o tom, že Boh nevie o jeho priestupku, že klame. I keď si myslel pri 
vražde svojho brata, že Boh nevidí jeho priestupok až následne na to 
pochopil, že Stvoriteľ je vševediaci, keď ho potrestal“61. Kam až vedú 
možnosti človeka, ktorý sa vzdialil od Boha? Keď sa preruší spojenie 
medzi Bohom a človekom, dôsledkom toho je, že sa prerušuje aj 
spojenie – obecenstvo medzi ľuďmi62. Zhrbený je Kain od ťažoby hrie-
chu, ktorá sa najprv objavuje v mysli (svätí otcovia hovoria o prvotnej 
hriešnej myšlienke, ktorá sa zahniezdi vďaka pokušiteľovi v človeku 
a ktorú treba včas zavrhnúť - definujú ju v ruštine termínom „prilog“). 
Tvár je zrkadlom duše, a zamračený človek s pochmúrnym pohľadom 
hovorí o svojich temných myšlienkách a plánoch. Na rozdiel od 
človeka, ktorý chce konať dobro a má čisté svedomie, stav duše - 
ducha je ľahký a radostný a usmiatá je aj jeho tvár. Ak robíš čosi 
nesprávne a hlúpe, pociťuješ duchovnú ťažobu a tvoj pohľad je 
usmernený z hanby k zemi. Toto vyššie spomenuté pravidlo má aj 
výnimku, napr. v monastieroch sa pravoslávni mnísi usilujú nepo-
zerať v istých prípadoch do očí, ak ich priamy kontakt privádza do 
pokušenia. Hriech – hebrejský „chattah“ - je perzonifikovaný a prirov-
naný k zvieraťu, ktoré je pripravené zaútočiť na obeť63. Slovo zviera 
označovalo démona. Podobne sa vyjadril Mojžiš, keď hovoril v raji 
o hadovi. Hebrejský a akadský pojem „robes“ a „utug-rabiszu“ ozna-
čuje démona, ktorý sa usiluje zotročiť človeka. A je nutné zdôrazniť, 

                                                 
61 САЛЬВИАН П.: О правлении Бога 1.6.29 Cl. 0485, 1.6.29.31 (SC 220: 126) podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 130. Pozn. aut. – Presbytér 
Salvian žil (ok. 400-480) bol latinským cirkevným spisovateľom z mesta Marsei 
(Francúzko). 

62 WESTERMAN, C.: Tisíc let a jeden den, Kalich 1972, s. 19. 
63 PETER, M.: Cit. dielo, s. 102. 
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že pradávne mezopotámske zachované texty spomínajú, že sa démoni 
nachádzali pri bráne, čím chceli autori varovať pred hroziacim 
nebezpečím64. Hebrejské sloveso „ravác“, ktoré označuje slovo ležať, 
sa v hebrejčine používa iba pri vyjadrení ležania zvieraťa, ale nikdy 
nie pri ležaní človeka.  

Celý siedmy verš je v podstate o nabádaní Kaina, aby zmobili-
zoval všetky svoje sily na odrazenie zlých myšlienok pokušiteľa. Ide 
o psychologickú analýzu, umelecky podanú, dramaticky skrytý pro-
ces, odohrávajúci sa vo vnútri človeka65. Ak sa človek zabúda obracať 
k Bohu o pomoc, nekoná dobré skutky, zabúda na Božie prikázania, 
vtedy pociťuje, že pri jeho srdci sa objavuje hriech – pokušenie. Už 
v raji bolo dané Bohom prikázanie66 aby človek panoval nielen nad 
zvieratmi a svetom, ale aj nad samým sebou a ovládal svoje myšlienky 
a city. Mal panovať nad každým prejavom surového zverstva67. Boh 
opätovne pripomína prostredníctvom svedomia prikázanie, aby sa 
Kain ovládal a nepustil hriech do svojho srdca, pretože ak toto urobí, 
bude to mať pre neho nedobré následky. Metropolita Filaret68 vysvet-
ľuje slová z konca siedmeho verša, pretože niektoré preklady69 ho 
podávajú „ale ty ho opanuj“. Z textu akosi nie je jasné hovorí sv. Ján 
Zlatoústy, či slová sú adresované Kainovi ako prvorodenému, ktoré-
mu akoby Boh dovolil zotročiť si Ábela, alebo je to panovanie nad 
vlastným hriechom, k čomu sa prikláňa blaž. Augustín. Išlo o opis 
duchovného zápasu ktorý sa odohráva v každom človeku predtým, 
než vykoná hriech. Vnútorný boj prestáva okamžite po tom, čo človek 
odvrhne možnosť zhrešiť a stáva sa víťazom, alebo je premožený 
hriešnou myšlienkou, ktorá zotročí jeho srdce. Tento problém 
duchovného boja je názorne a veľmi detailne rozpracovaný v aske-
tickej svätootcovskej literatúre a to duchovnými osobnosťami, ktoré sa 

                                                 
64 LACH, S.: Cit. dielo, s. 227.  
65ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия T 1.,, s. 33. 
66 „Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa, a naplňte zem, podmaňte si 

ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým 
živočíchom, čo sa hýbe na zemi!“ 1Mjž 1, 28. 

67 CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I.-III. Kapitola, Prešov 2000, s. 35, ISBN 80-88885-73-6 
68 Cit. dielo, c. 130. 
69 1Mjž 4, 7 pozri Biblia –Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy, Evanjelická Cirkev 1990. 
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usilovali pracovať na svojom duchovnom raste70, kde sa zdôrazňuje 
očisťovanie srdca prostredníctvom neustálej Isusovej modlitby71. Kain 
odmietol Božie varovanie a úplne sa oddal závisti. 

Tak, ako cez porušenie prvého prikázania nejesť zo stromu 
poznania dobra a zla nastáva okamžite duchovná smrť prarodičov, 
tak sa teraz, ešte pred ustanovením Božieho prikázania: „Nezabiješ“ 
hriech prejavuje druhykrát a nastáva zavraždenie vlastného brata 
a okamžitá telesná smrť. Jeruzalemský targum72 svedčí o tom, že tesne 
pred vraždiacim aktom došlo k sporu medzi bratmi, o ktorom sa 
biblický text nezmieňuje. Išlo o spor a vyznanie viery, v ktorom Ábel 
jasne vyznal vieru vo večný život, Boží plán spásy realizovaný cez 
Mesiáša – prisľúbeného potomka. Bolo to v čase 229 rokov od 
stvorenia sveta a 5279 do príchodu Christa73 . O tomto spore svedčí aj 
dávna kresťanská tradícia, ktorá sa zachovala aj v Novom Zákone74 
a to, že Ábel bol prvý spravodlivý potomok, ktorý vyznával vieru 
v Boha-Stvoriteľa a Jeho Syna – Spasiteľa, za čo položil svoj život. 
Podľa tradície po prinesení obetí oboch bratov prešiel dlhý čas, kedy 
Boh požehnával Ábelovi v jeho práci a ten mal v tomto roku obrovský 
prírastok jahniat, avšak Kain nezozbieral takmer žiadnu úrodu, preto-
že mal veľmi neúrodný rok, čo ho ešte viac nahnevalo.75 Kain, aby 
mohol realizovať svoj plán na likvidáciu človeka, úmyselne vylákal 
dôverčivého brata na osamelé miesto - i keď zem nebola husto 
osídlená, pretože na zemi žili v tom čase iba štyria ľudia. Po vykonaní 
svojho hrozného skutku vraždy vlastného brata, o ktorom nie sú 
známe bližšie skutočnosti (ako sa to presne odohralo, aké vraždiace 
nástroje použil), sa Kain vracia naspäť. Starozákonný apokryf76 hovo-
rí, že vraždiacim nástrojom bol kameň a že Kain zomrel tiež vďaka 
kameňu77 , keď sa na neho zrútil kamenný dom r. 930. Telo podľa 
všetkého bolo pochované a hrob Ábela sa nachádza neďaleko Da-

                                                 
70 Pozri NIKODÉM, S.: Neviditeľný boj, Prešov 1996, ISBN 80-7097-347-1 porovnaj CAP, 

A.: Asketické učenie sv. Gregora Palamu, Prešov 2001, ISBN 80-88885-02-7. 
71 CAP, A.: Teologia sv. Gregora Palamu, Prešov 2004, s. 15-19, ISBN 80-8068-264-X.  
72 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия T 1., c. 33.  
73 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 198.  
74 Mt 23, 31-35; Lk 11, 49-51; Hebr 12, 24. 
75 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 71.  
76БЕРСНЕВ, П. – ЕРШОВ, C.: Cit. dielo, , s. 165.  
77 Porovnaj: „Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú“ Mt 26, 52. 
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maska pri rozvalinách mestečka Avily. Tento názor nachádzame 
u blaženého Hieronýma v jeho komentári na knihu proroka Eze-
chiela.78 

V kresťanskej tradícii je Ábel považovaný za prvého prenasle-
dovaného spravodlivca, ale tiež za prvého mučeníka, ale aj proroka. 
Práve jeho usmrtením sa začali dejiny prenásledovania spravodlivcov. 
Spasiteľ predpovedal súd nad farizejmi a zákonníkmi a zodpovednosť 
za preliatú krv spravodlivcov od „Ábela do Zachariáša“.79 Blažený 
Augustín sa vyjadril, že Ábel bol na počiatku dejín prvým prorokom, 
ktorý zomrel za pravdu, pretože prorokoval o Christovi nie slovom, 
ale svojou smrťou. Pamiatka Ábela ako mučeníka sa uchovala v by-
zantskej a cirkevnoslovanskej hymnografii:  

„Áveľa dáry prinésšaho dušéju blahoródnijšeju, prijat vsich Boh 
i Hospoď: sehó že páki skvernoubíjstvennoju rukóju umerščvléna, prinesé 
k svítu, jako božéstvenna múčenika“80  

Ábel je prototypom kresťana81, ale aj vzorom spravodlivosti ku 
ktorému sa máme usilovať v našom duchovnom napredovaní: „Áve-
levi Isuse, ne úpodobichsja právdi, dára tebí prijátna ne prinesóch kohdá ni 
dijánija božestvenna, ni žértvy čístyja, ni žitijá neporóčnaho“82 Ábel je tiež 
predobrazom Christa, pretože83 jeho krv volá84 po vykúpení, avšak 
Isusova krv ľudské vykúpenie realizuje85 A taktiež je prototypom 

                                                 
78 ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 13. 
79 „A preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi 

spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili 
medzi chrámom a oltárom“ Mt 23, 35. „Aby na tomto pokolení bola pohľadávaná krv 
všetkých prorokov, vyliata od stvorenia sveta, od krvi Ábelovej až po krv Zacha-
riášovu, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom“ Lk 11, 51 „Nie ako Kain, ktorý bol 
z toho zlostníka a zabil si brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale 
bratove spravodlivé“ 1 Jn 3, 12. 

80 Tropar prvej piesne kanonu v Nedeľu sv. praotcov. 
81 TЕРТУЛЛИАН,: Против Евреем 5, Mocва 1898, с. 54 
82 Velíkij Sbórnik, Pravoslávna Cirkev v Československu, Bratislava 1974, s. 543 pozri 

Tropar prvej piesne kanonu sv. Andreja Kritského. 
83 „A k Prostredníkovi novej zmluvy Isusovi a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnej-

šie ako Ábelova“ Hebr 12, 24. 
84 „Nato Boh riekol: Ćo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne“ 1Mjž 

4, 10. 
85 „Ale chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv 

Isusa, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu“ 1Jn 1, 7 
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dobrého Pastiera, ktorý priniesol spravodlivú obeť. Aj svojou smrťou 
je predobrazom Christa 86 V islámskej tradícii87 je vyzdvihnutá bázeň 
pred Bohom a neprotivenie sa bratovmu násiliu.  

„V Kainovi sa skazenosť nezrodila vtedy, keď zabil svojho brata, 
ale prejavila sa len jeho zloba navonok. Veď Boh, ktorý pozná ľudské 
srdcia nevzhliadol na Kainovu obeť“88. „Kaina zarmútila obeť, ktorú 
prijal Hospodin. Zarmútilo ho, že oheň zišiel z neba a tým bola jedna 
obeť odlišená od druhej. Zamračila sa mu tvár, pretože sa bál, že bude 
vysmiatý svojimi rodičmi a sestrami89, ktorí videli, že obeť bola 
pripravená ako celopal, ale ostala nedotknutou“ 90.  

Na sektu Abelitov, alebo Abelonitov, ktorá vznikla v Severnej 
Afrike v druhej polovici 4. storočia poukazuje blaž. Augustín v diele 
O herézach. Stúpenci tejto sekty sa považovali za pokračovateľov 
čistého a cnostného života praotca Ábela. Žili v rodinách, ale mali 
zakázané telesné manželské súžitie, pretože Ábel bol panicom a nemal 
potomstvo. Rodiny, aby sekta nezanikla, si brali na výchovu chlapca 
a dievča a po smrti „svojich“ rodičov si brali na adopciu ďalšie deti. 

                                                                                                         
„Ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou vydobyl večné vykúpenie. 

Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje 
k telesnej čistote. O čo viac krv Christa, ktorý mocou večného Ducha samého seba 
obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme 
slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, 
smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní 
zasľúbenie večného dedičstva“ Hebr 9, 12-15 „Keďže teda, bratia, máme dôveru, že 
vojdeme do svätyne skrze krv Isusovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril 
cez oponu, to jest cez vlastné telo. A keďže máme aj veľkého kňaza nad domom 
Božím, pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce 
očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou“ Hebr 10, 19-22. 

86 IZIDOR, S.: Allegoriae quaedam sanctae Sripturae // PL 83.Col.99 a Gregor Teológ: 
Moral. in Job// Pl 76.Col.515.  

87 Korán, Sura 5. 30-33. 
88 OРИГЕН.: O молитве 29, 18 TLG 2042.008.29. 18.5.-29.18.9 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 127. 
89 Pozn. aut. – O tom, že prarodičia mali aj dcéry sa Sväté Písmo priamo v 4. a 5. 

kapitole v prvej knihe Mojžišovej nezmieňuje. V šiestej kapitole sa však už hovorí 
o skazenosti ľudstva ako si Boží synovia brali ľudské dcéry. Starozákonné rodo-
kmene vždy poukazovali iba na mužské pokolenie. To isté poukazuje aj evanjelista 
Matúš 1, 1-17, ktorý adresoval svoje dielo kresťanom z židovstva ibaže tu už sa 
spomínajú aj niektoré významnejšie ženy.  

90 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия 3.3 CSCO 152: 48: Tvorenija 6. 253 podľa 
LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 127. 
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Miestni obyvatelia radi dávali svoje deti na výchovu do ich rodín. 
Sekta91 rýchlo zanikla v prvej polovici 5. storočia.  

 V súčasnosti je moderné zdôrazňovať príčinu tejto prvej vraždy, 
ktorá mala náboženský podtón. Avšak táto biblická udalosť nehovorí 
o tom, že viera ako taká je prameňom extrémizmu, ale poukazuje na 
to, že vzťah s Bohom je rozhodujúci k správnemu vzťahu k ľuďom. 
Viera v čokoľvek bez lásky vedie k fanatizmu a ten je škodlivý 92 vo 
všetkých sférach politických, ale aj v náboženských.  

  
9 A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: 
„Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: „Čo si to 
urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď 
teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho 
brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú 
úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“  

 
„Boh sa zjavuje Kainovi bez hnevu, aby ak učiní pokánie, jeho 

ústami vyrieknutá modlitba by zahladila vlastnoručne vykonanú 
vraždu. Ak by nečinil pokánie, bude prísne potrestaný, pretože to, čo 
vykonal bol veľký hriech. Avšak Kain je namiesto pokánia naplnený 
nespokojnosťou. Vševediacemu, ktorý sa vypytuje na jeho brata preto, 
aby opäť získal – pritiahol Kaina k sebe, odpovedá s hnevom. “Či som 
ja strážca svojho brata?“93 Bude pomstený Božím spravodlivým 
súdom, ktorý je pozdržaný iba preto, aby si mohol učiniť pokánie. Či 
nie preto vševediaci Boh sa ťa pýta, aby si sa vyspovedal a vyznal zo 
svojho hrozného skutku? Budeš prekliaty zemou, pretože si zarmútil 
Adama a Evu, prarodičov celej zeme. Prekliaty budeš zemou, pretože 
po celej zemi si otvoril dvere šeolu (pekla)“94. „Samozrejme, že krv 
nevydáva žiadny hlas, avšak hovorí sa, že nevinne preliata krv kričí 
k Bohu, pričom je to hlas vlastného svedomia. Každý zločin môže byť 
slovami ospravedlnený, avšak preliata krv, ktorá volá k svedomiu, to 

                                                 
91 Православная энциклопедия, ВАСИЛИК, В., Moсква 2000, с. 123-124, ISBN 5-89572-

006-4. 
92 ЕГОРОВ, Г.: Священное Писание Ветхаго Завета, Moсква 2004, с. 25. 
93 1Mjž 4, 9. 
94 ЕФРЕМ, С.: Cit. dielo, 3, 6 CSCO 152: 49 Tворения 6:254 – 3.6-7 CSCO 152:49-50, 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 130. 
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už sa nedá ospravedlniť. Svedomie súdi a obviňuje toho, ktorý učinil 
priestupok“ 95 . 

„Vieme, že povedané o Ábelovi, ktorý bol pochovaný nečistým 
Kainom sa vzťahuje ku všetkým, ktorí boli nespravodlivo zabití. 
Pretože slová „hlas krvi tvojho brata zo zeme sa pozdvihuje ku Mne“ 
treba chápať, že sa to vzťahuje na všetkých mučeníkov, ktorých hlas 
krvi kričí zo zeme k Bohu“96.  

„Kto by sa chcel pozamýšľať nad spôsobom trestu, ten by 
pochopil, že je to spôsob, ktorý nás môže odvrátiť od hriechu. Ak by 
Boh okamžite usmrtil Kaina a ten by zomrel, jeho hriech by bol 
zabudnutý pre tých čo žili neskôr. A tak bol Kain odsúdený žiť 
v strachu mnoho rokov. Stal sa učiteľom pre ostatných, kvôli svojmu 
trasúcemu sa telu97 aby nikdy sa neopovážili robiť podobné skutky, 
aby netrpeli ako Kain. Aj samotný Kain sa trocha zlepšil, pretože 
strach, bolesť a nespokojnosť ho sprevádzali a slabosť tela ho 
zväzovala a nedovoľovala mu padnúť do podobného hriechu, pričom 
mu pripomínala to, čo kedysi vykonal. Všetko toto mu pomohlo 
urobiť jeho dušu trochu rozumnejšou“ 98. „Chceš uvidieť ľudomilnosť 
a zhovievavosť Božiu? Tak počúvaj, čo sa stalo s Kainom...Prvorodený 
Kain sa stal vrahom vlastného brata, vykonavateľom zla, začiatoční-
kom – vrahom a prvým závistlivcom. Po tom, čo usmrtil brata, ako 
bol odsúdený? „Budeš nestály a túlavý po zemi“99. Sv. Cyril Jeru-
zalemský sa vyjadril, že za veľký hriech je potrestaný mierne 100 . 

                                                 
95 Maксим, T.: Проповеди 88.1. Cl. 0219a, 88.14 (CCSL 23: 359, podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 131. Pozn. aut. -Maxim Turínsky žil okolo 
r. 380-465. Latinský cirkevný kazateľ. Ako biskup pôsobil v Taliansku v meste 
Turíno. 

96 OРИГЕН.: Увещания к мученичеству 50.1 TLG 2042.007, 50.1-50, podľa LOUTH, A. - 
CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c.131. 

97 Pozn. aut. - na trasenie tela u Kaina po vykonaní hriechu poukazuje aj sv. Gregor 
Palama v jednej zo svojich kázni. 

98ЗЛАТОУСТ, И.:Против иудеев 8.2.10 TLG 2062.021,48.93.40-58 podľa LOUTH, A. - 
CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c.132. Poz. aut.- sv. Ján Zlatoústy napísal 
osem slov proti Židom.  

99 1Mjž 4, 12. 
100 Огласительныя слова для просвещаемых 2.7. TLG 2110.003, 2.7.1-3: 9-13, podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -it. dielo, c.132. pozri CYRIL, J.: 
Mystagógické katechéze, Velehrad 1997, prekl. Milko P., ISBN 80-86045-09-9. 
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 Po tom všetkom sa vševediaci Boh obracia, podobne ako to 
urobil po páde prarodičov101 v snahe priviesť zhrešiaceho človeka 
k pokániu, ku Kainovi so slovami, ktoré navonok vyzerajú „akoby 
Boh nevedel“, kde je Ábel. Kain zatemnený hriechom si myslí, že 
nikto nevidel to, čo urobil a preto reakcia na otázku Boha ho priviedla 
k akémusi arogantnému, hrubému a neslušnému odvrknutiu na 
otázku Stvoriteľa. Zatvrdilý hriešnik namiesto toho, aby sa priznal, 
obviňuje Boha za nemiestnu otázku a dovoľuje si robiť žarty zo 
Stvoriteľa. Revolúcia proti Bohu postupne graduje. Milujúci Boh chce 
priviesť človeka k pokániu podobne ako otec svoje dieťa, na ktoré, ak 
nezaberá dobré a mierne slovo, použije prísnejšie slová. Odsudzuje 
ho, prejavuje svoju vševedúcnosť, spravodlivý súd, ale aj milosr-
denstvo. Ťažké priestupky sú Bohom trestané, pretože Jemu patrí 
odplata. Boh si nepraje smrť hriešnika a je zaujímavé, že Kain po 
vykonaní hriechu, podobne ako Adam a Eva102, opäť zabúda na to, že 
jeho Stvoriteľ je Vševedúci. Vražda je hriech volajúci do neba. O tom 
svedčí aj Evanjelista Ján103. Preliatie krvi na poli104 sa považovalo za 
obetovanie démonom a niektorí exegéti (M.Bič, J.B.Souček)105 v tom 
vidia silné stopy okultizmu a mágie. Vrah žije s presvedčením, že 
preliatou krvou dosiahne vytúženého cieľa, alebo odstrání prekážky 

                                                 
101 „Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si?“ 1 Mjž 3, 9. 
102 „Keď začul kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade 

skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. 
Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som 
ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i skryl som sa. Nato Boh riekol: Kto ti 
oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek 
odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. 
Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma 
podviedol, nuž jedla som“ 1Mjž 3, 8-13. 

103 „A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše pomordovaných pre slovo 
Bože a pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý 
a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme?“ Zj 6, 9-
10. 

104 „A to preto, aby Izraelci prinášali svoje obete, ktoré zabíjajú na šírom poli, nech ich 
prinášajú Hospodinu ku vchodu do svätostánku ku kňazovi a obetujú Hospodinu 
ako obete spoločenstva. Kňaz nech pokropí krvou oltár Hospodinov pri vchode do 
svätostánku, tuk nech spáli na príjemnú vôňu Hospodinu. Nech neprinášajú viac 
svoje obete kozlovitým démonom, ktorých smilne nasledujú. Toto nech im je večným 
ustanovením z pokolenia na pokolenie“ 3Mjž 17, 5-7. 

105 GENESIS, Starý Zákon – výklad s překladem, Praha 1968, s. 46. 
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na ceste za vysnívaným šťastím. Jeden zo starozákonnych apokryfov, 
Kniha Enocha106, hovorí o patriarchovi, ktorý žil pred potopou a bol 
anjelom uchvátený107 do vyššieho - duchovného sveta, hovorí o danej 
problematike nasledovné: „Videl som duchov synov ľudských, ktorí 
zomreli a ich hlas bolo počuť vysoko v nebi. Vtedy som sa spýtal anjela 
Rafaela, ktorý bol pri mne. Čo je to za duch, ktorého hlas počuť až tak 
vysoko? A on mi odpovedal: Je to duch, ktorý vyšiel zo zavraždeného Ábela, 
keď ho zabil brat Kain. Žaluje sa na celé pokolenie Kainovo, pokiaľ nebude 
zničené z tváre zeme. Prikázanie „Nezabiješ“ dal Boh prostredníctvom 
Mojžiša na hore Sinaj, ale ľudia vďaka svojmu svedomiu mali od 
počiatku vedieť, že je to čosi neprirodzené. Niektorí autori poukazujú 
na to, že prinesenie obetí Bohu svedčí o tom, že od počiatku ľudia 
mali istý religiózny kalendár, podľa ktorého prinášali v istý čas Bohu 
svoje obete. V hebrejskom origináli sa hovorí o konci roka – „mikec 
jamím“, kedy prví ľudia na jeseň sviatkovali108 tieto náboženské 
sviatky. Hriešny človek si svojím činom privolal na seba prekliatie. Pri 
prvom odsúdení bol prekliaty diabol a zem109. Teraz je prekliaty už 
človek, ku ktorému sa samotná zem začína správať nepriateľsky 
a odmieta mu dávať svoje prirodzené dary110. Hriech narušil vzťah 
medzi človekom a prírodou. Do pádu sa príroda poddávala úsiliu 
človeka, ktorý ju rozumne využíval a obrazne sa dá povedať, že mu 
išla v ústrety. Človek vtedy mohol pociťovať svoju spätosť s prírodou 
a zo strany prírody neexistovalo nejaké protivenie sa (zemetrasenia, 
tajfúny, povodne, tsunami, negatívny vplyv rastlín, zima. Existujú 
názory, že k zmene klímy došlo po potope). Všetko sa však zmenilo 
po páde, keď sa človek vzdialil od Boha. Zo slobodnej, radostnej 
a vždy plodnej a prirodzenej práce sa stalo čosi ťažké. Ťažký boj so 
surovou, krutou a nepriateľskou prírodou sa stal každodennou zále-
žitosťou. Boží „zákon o práci“ zaznel: „A Adamovi riekol: Pretože si 
poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: 
Nebudeš jesť z neho! – pre teba pôda prekliata bude, s námahou sa 

                                                 
106 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 72.  
107„Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal“ 1Mjž 5, 24. Podľa 

učenia pravoslávnej Cirkvi prídu Enoch spoločne s prorokom Eliášom hlásať 
Evanjelium vyvolenému národu.  

108 3Mjž 23, 24-44. 
109 1Mjž 3, 14-17. 
110 3Mjž 18, 28; 5Mjž 28, 39-42; Job 31, 38-40. 
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z nej budeš živiť. Ba tŕnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny 
budeš jedávať. V pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do 
zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš“111. 
Inými slovami hovoriac práca, ktorá bola prirodzenou, slobodnou 
a tvorivou aktivitou človeka v raji do pádu sa po páde stala 
výchovným prostriedkom vďaka ktorému sa človek aktívne priúča 
k užitočným dobrým skutkom. Ľudia začali čoskoro zneužívať 
prácu112, ktorá im mala napomôcť stať sa lepšími pretože ju smerovali 
ako udáva arcibiskup Michal (Muďjugin) – svojvoľne, pyšne a na-
myslene proti Bohu napr. stavba Babylónskej veže113. Nie náhodou má 
pravoslávna Cirkev modlitby na požehnanie každého dobrého diela114 
a učí veriacich s vierou a modlitbou pristupovať k akejkoľvek práci. 

 I napriek tomu, že sa človek bude namáhať v práci pri obrábaní 
pôdy, tá mu už nevydá toľko plodov ako predtým. Kain, ktorý bol 
spätý so zemou ako roľník, je zrazu potrestaný na túlanie sa po svete. 
To znamená, že roľník, ktorý je zvyknutý prebývať na jednom mieste, 
sa zrazu stáva kočovným nomádom115. Zem, ktorá je pre človeka 
zároveň prameňom potravy, ale aj miestom príbytku sa stala menej 
štedrou a plodnou, rodí viac bodliakov a buriny a Kain už na nej 
nenachádza pokoj pre seba tak ako predtým, keď nachádzal uspo-
kojenie a potešenie zo svojej práce116 . 

Podľa všetkého Kain zabil Ábela tesne pred narodením Séta, keď 
mal Adam približne 230 rokov. V tom čase už mal Adam veľa synov 
a dcér, o ktorých sa v Svätom Písme menovite nehovorí 117. V sumer-
skej histórii118 je podobný konflikt opísaný medzi pohanskými bohmi 
pastierov – Dumuzi proti bohu roľníkov – Endimdu Mojžiš, ktorý 
tieto scény z iných náboženstiev určite dobre poznal, pretože ako 
synovi faraóna sa mu dostalo toho najlepšieho vzdelania, snažil sa 

                                                 
111 1Mjž 3, 17-19. 
112 Pozn aut. - urobili si z nej fetiš-modlu viď Lk 10, 38-42 porovnaj s workoholizmom – 

úchylkou, ktorá sa dnes lieči potrebou neustále pracovať, človek nevie relaxovať. 
113 МИХАИЛ, А.: Введение в основное богословие, Москва 1995, с. 207, ISBN 5-87507-006-4. 
114 NIKOLAJ, K.: Trebník, Bratislava 1984, s. 307-310 pozri Čin prizyvanija pomošči 

blahodati i dara Presvjataho Ducha, v načale vsjakaho dobraho dela. 
115 PETER, M.: Cit. dielo, s. 103.  
116 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 137.  
117 ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 14. 
118 PETER, M.: Cit. dielo,c. 10.   
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podobne „vedecky na vtedajšiu dobu“ opísať to, čo mu Boh vnukol, t. 
j. spôsobom, ktorý sa vtedy bežne používal. Mojžiš písal knihu pod 
inšpiráciou Svätého Ducha, ale spôsob podania bol ponechaný na 
neho ako na autora. Keďže vedel, že takýto podrobný spôsob opisu sa 
vtedy bežne vo vedeckých kruhoch používal, použil tú istú formu 
opisu len s iným, kvalitatívne odlišným a teologickým obsahom. 
Existuje však aj názor119, že Mojžiš prevzal epos o Gilgamešovi, ktorý 
je jednou z najstarších písomných pamiatok ľudstva o potope a upra-
vil ho pre Židov. Netreba však zabúdať na to, že od Adama do Moj-
žiša sa Božie zjavenie nezapisovalo, ale odovzdávalo sa z pokolenia 
na pokolenie a to ústne. Až neskôr bolo toto všetko zapísané Bohom 
inšpirovanými ľuďmi a to patriarchami, kráľmi, prorokmi, kňazmi 
a kodifikátormi posväných kníh 120. Otec Alexander Meň121 poukazuje, 
že jedenie zo stromu poznania, bratovražda, alebo postavenie Baby-
lonskej veže sú iba rôzne spôsoby toho istého faktu a to povstania 
človeka proti Bohu a tento fakt sa odzrkadlil aj v starobylých 
legendách. Ako konštatuje archimandrita Augustín122, vo všetkých 
starobylých, ale aj novodobých národoch s rôznymi tradíciami (mýty, 
ságy) sa uchovali pôvodné informácie o prvopočiatočnom šťastnom 
stave prvých ľudí a následne o strate tohto stavu a o páde do hriechu. 
Preto v tradíciach národov Ázie, Európy, Afriky a Austrálie 
nachádzame toto biblické učenie vo väčšej alebo menšej miere zacho-
vané, hoci s určitými nepodstatnými odlišnosťami. Je pozoruhodné, 
že aj u nedávno objavených civilizáciach123 sa tiež objavili dávne 
správy o raji a páde do hriechu. Ako je to možné? Vysvetliť tento 
vzájomný súlad medzi tradíciami rôznych národov je možné iba tak, 
že všetky čerpali z jedného pôvodného a čistého prameňa, ktorý sa 
zachoval v Biblii. Prvoprameň je charakteristický biblickou zvesťou, 
v ktorej nachádzame odraz vznešenej prostoty, nenachádzajú sa v nej 
fantastické zveličovania a nie je tu nadmerná idealizácia v zobrazení 
prvotného stavu ľudí. 

                                                 
119 DENIKEN, E.: podľa DIAMOND, Z.: Praotac Noje i stara predanja o potopu, Teološki 

pogledi 4, Beograd 1985, s. 241-245. 
120 СНИГИРЕВ, P.: Священное Писание ВетхагоЗзавета, Сарaтов 2006, с. 5, ISBN 5-

98599-017-6. 
121 Maгизм и единобожие, Moсква 1991, с. 292. 
122 Cit. dielo, c. 176- 177. 
123 Obyvateľov Ameriky, Mexika a Paraguaja a ďalších. 
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V rámci konštruktívnej biblickej kritiky sa v niektorých prílišne 
racionalistických dielach objavujú také názory, ktoré i pri najlepšej 
snahe nie je možné akceptovať. Je nutné poukázať na to, že biblickí 
kritici124 často ako necirkevní ľudia odmietajú názor, že Sväté Písmo je 
dielo bohoľudské a že je Božím zjavením125. Zakladatelia tzv. „vyššej“ 
biblickej kritiky, racionalisti akými boli Strauss, Renan a Wellhausen 
našli nových a vďačných pokračovateľov v svoje práci. Napr. Zenon 
Kasidowski126 je pravdepodobne jedným z mnohých. Dielo bolo 
vydané za čias totalitného režimu pretože vyzdvihuje jednú základnú 
myšlienku a to, že celý Starý Zákon bol dielom židovských kňazov 
kompilátorov v pobabylonskom období, obsahujúci povesti, legendy, 
anekdoty, a báje, ktoré hebreji prevzali od sumerčanov, babylončanov, 
asýrčanov, chetitov. Autor pritom ukazuje dobré znalosti z arche-
ológie a veľmi detailne ovláda báje z pohanských mytológii, ktoré 
porovnáva s biblickým textom. A.L. Kovarskij 127 tvrdí, že do 13. 
storočia pred Christom je ochotný akceptovať biblické dejiny 
vyvoleného národa. Všetko to, čo je predtým a dotýka sa dávnych 
časov je pokryté hustou hmlou legiend a mýtov, ktoré sa nedajú 
potvrdiť hodnovernými historickými prameňmi, alebo ide iba 
o čiastočne hodnoverné pramene. Inými slovami povedané, podľa 
názoru posledne menovaného autora by veriaci mali začať Bibliu čítať 
od knihy Sudcov. To znamená 5 kníh Mojžiša a kniha Jozue sú vlastne 
pre veriacich nečitateľné. Pritom kánon Starozákonnych kníh je 
Pravoslávnou Cirkvou stanovený na počet 45128 a to 2. pravidlom 
piatošiesteho všeobecného snemu , 85. pravidlom Svätých apoštolov, 
24. a 32. pravidlom Kartagenského snemu, 60. pravidlo Laodicejského 
snemu a pravidlami Atanáza Veľkého, Gregora Teológa a Amfilochija 

                                                 
124 naturalisti, racionalisti. 
125 MAKAPИЙ, M.: Введение в православное богословие, Tутаев 1999, с. 47.  
126 Cit. dielo. 
127 Герои Ветхаго Завета, Moсква 2001, с. 11, ISBN 5-93348-037-1. 
128 Podľa katedry Biblických náuk na PBF PU je počet Starozákonných kníh 

v Pravoslávnej Cirkvi stanovený na 50. Novozákonných kníh je 27. Celkový počet 
kníh Starého a Nového Zákona je 77. Pozri článok GERKA, M. a kol.: Sväté Písmo 
a skratky biblických kníh z pohľadu pravoslávnej a nepravoslávnej biblistiky na Slovensku, 
alebo aké názvy biblických kníh by mala používať Pravoslávna Cirkev v Českých krajinách a 
na Slovensku. IN: Pravoslávny teologický zborník, roč. XXXIII/19, Prešov 2009, s. 5-18. 
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Ikonického129 a neboli nikdy Cirkvou spochybnené ako knihy pochyb-
ného pôvodu. Pritom definícia svätých a Bohom inšpirovaných kníh je 
jasná: „Sväté sa nazývajú všeobecne tie knihy, ktoré sú neomylné, sú 
napísané pod svätým dozorom. Snáď sú napísané iba na základe 
logického myslenia, na základe vrodeného morálneho zákona alebo 
na základe existujúcich informácií, avšak počas ich písania pôsobil 
Svätý Duch (Boh) a pomohol autorom, aby sa nedopustili chýb. 
Bohom inšpirované sú tie knihy, ktoré obsahujú Božie slová, pravdy, 
ktoré zjavil Boh ľuďom, ako tie isté, ktoré ich inšpirovali pod vedením 
Svätého Ducha130. Samozrejme, že aj počas písania týchto právd 
pôsobil Svätý Duch, aby nenastali chyby. Tieto pravdy (tie písma) 
však ešte môžu inšpirovať aj ostatné znalosti a skúsenosti pravdy. 
Cirkev pod vedením Svätého Ducha oddelila knihy, ktoré nosili 
falošné meno proroka alebo apoštola od tých, ktoré boli originálnymi 
knihami Bohom inšpirovaných mužov. Cirkev oddelila originálne a 
pravdivé od nepravých a polopravdivých, kánonické od apokryfov. 

V ZSSR existovala napr. špeciálna komisia financovaná štátom, 
tzv. Vivsekcia – skrátka z plného názvu Vivlejskaja sekcia, čiže 
Biblická sekcia - komisia, špecialisti na prácu s Bibliou, úlohou ktorej 
bolo nachádzať protirečenia a spochybňovať výklad na základe vedy, 
archeológie a najmodernejších vedeckých objavov... Jeden z mesač-
níkov, ktoré vychádzali v bývalom ZSSR bola napríklad Veda a Biblia, 
ktorý bol vo veľkom počte výtlačkov distribuovaný po celom štáte. 
Častokrát sa v nich objavovali slová, že biblické správy sú legendy či 
mýty, čím sa chcelo povedať, že to bola viera vo vymyslené udalosti, 
neopierajúca sa o žiadné argumenty. Niet divu, že sa slovo legenda131 
objasňovalo ako rozprávka o neobyčajnej, vymyslenej, neskutočnej 
udalosti. Rozprávanie nepodložené skutočnosťou o historickej, popu-
lárnej osobe. Literárne išlo o prozaické alebo veršované rozprávanie 
príbehov, ktorých námet je vzatý najmä z kresťanskej náboženskej 
oblasti. Slovo mýtický bolo v totalitnom režime objasňované ako 
vybájený, bájny, vymyslený, neskutočný, tajuplný. Takáto interpre-

                                                 
129 Viď kapitolu Sväté Písmo BOUMIS, P.: Kanonické právo pravoslávnej cirkvi Prešov 1997, 

s. 29-30, preklad KOUNTOURIS, G., ISBN 80-8885-21-3. 
130 „Duchom Svätým vedení hovorili svätí Boží ľudia“ 2Pt 1, 21. 
131 Pozri Slovník cudzích slov, M. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, - MANÍKOVÁ, Z.: Bratislava 

1979, s. 515-599. 
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tácia pojmov mýtus a legenda je pre kresťanov neprijateľná. Ak by 
sme sa v súčasnosti zaoberali problémom sv. mučeníka Václava kráľa 
českého, ktorý je v Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na 
Slovensku uctievaný ako svätý tiež by sme sa pri svojom historickom 
bádaní stretli so starými latinskými i slovanskými legendami o sv. 
Václavovi. To, že sa nezachovali a nenašli záznamy z čias, kedy žil 
tento svätec (9.-10. stor.), a najstaršie zachované správy sú z 13.-14. 
storočia, to neznamená, že nežil a že si ho ľudia alebo Cirkev 
vymysleli. Podobne a o to zložitejšie je nachádzať fakty, svedectvá, 
historické dokumenty, o dobe niekoľko tisícročí pred narodením 
Christa, k čomu nám najviac napomáha biblická archeológia, ktorá 
posilňuje našu vieru vo Sväté Písmo a duchovné osobnosti, ktoré sú 
na jej stránkach zobrazené. Tvrdenia kritikov132 o tom, že biblické 
príbehy o stvorení sveta a človeka sú zjednodušenou a skrátenou 
verziou babylonského stvorenia sveta nemajú opodstatnenie, pretože 
pravidlom ako vznikali mýty na Blízkom Východe bolo to že, 
z prostého a jednoduchého vznikali zložitejšie a často umelecky 
bohatšie opisy a nie naopak 133.  

 
13 Kain povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol 
odpustený. 14 Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať 
pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma 
nájde, zabije ma.“ 15 Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto 
zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil 
Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil 
od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.  

 
Výkrik zúfalého hriešnika134 je taký veľký, že neverí, že by mu 

Boh mohol jeho čin odpustiť. Nevie niesť svoj kríž bez reptania, aby 
aspoň takýmto spôsobom odčinil to, čo vykonal a znášal zaslúžený 
„trest“. Padlí prarodičia si na rozdiel od Kaina po určitom čase 
a vyhnaní z raja uvedomili svoj priestupok a činili pokánie. Vrah je 

                                                 
132 Ako napr. Z. Kasidowski, E. Däniken. Posledne menovaného autora by som však 

skôr nazval „vedeckofantastickým exegétom“, ktorý napr. vystúpenie proroka Eliáša 
na ohnivom koči vysvetľuje kontaktom mimozemských civilizácii. 

133 ВАСИЛИAДИС, Н.: Cit. dielo, c. 10.  
134 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, c. 35.  
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vyhnancom na zemi a pociťuje nepokoj, strach o vlastný život. Bojí sa, 
že ho ľudia zabijú. Objavujú sa u neho paranoidné príznaky choroby. 
Kain sa vzdiaľuje od svojho Boha oveľa viac ako prarodičia a nena-
chádza si pokojné miesto na zemi. Ten, kto spácha smrteľný hriech, 
pred ním sa akoby skrýva duchovný svet a Stvoriteľ. Znak, ktorý 
dostal Kain od Boha, aby ho nikto nezabil, niektorí považovali za 
odev, ktorým sa odlišoval od ostatných ľudí a iní za znak na čele, 
ktorý sa prejavoval akousi triaškou tela. Časť prekladu v cirkevnoslo-
vančine hovorí: „steňja i trasyjsja budeši na zemli“135. Metropolita 
Filaret136 nesúhlasí s takýmto interpretovaním a poukazuje, že tento 
znak dostal už v čase, keď sa mu zamračila tvár. Išlo vlastne o zmenu 
zovňajška, ktorá odrážala vnútorný a duchovný stav človeka. Bola to 
pečať zavrhnutia- odvrhnutia, ktorá z neho urobila živý pamätník 
Božieho súdu. Išlo o znak utrpenia, strachu (úžasu) a zúfalstva, ktoré 
dovtedy ľudstvo nepoznalo137. Ako udáva Lopuchin 138 existujú rôzno-
rodé exegetické interpretácie, ktoré zdôrazňujú to, že Kaina každý 
vedel rozpoznať podľa zovňajška ale nezdôrazňuje to, že kvôli tomu, 
aby ho nemohli zabiť. Protestanskí exegéti poukazujú na isté teto-
vanie, alebo kmeňový znak v podobe kríža139 , ktorým mohol byť 
označený ako Boží otrok, ktorý bol odsúdený, ale zároveň omi-
lostený140. Niektorí exegéti tvrdia141, že išlo o znak lásky a nie znak 
prekliatia. Išlo o istý znak azylu, ktorý mal Kaina ochrániť, aby ho 
nikto nezabil podobne ako boli neskôr Mojžišom zriadené útočištné 
mestá, kde vrah nachádzal ochranu do času, keď bola udalosť riadne 
prešetrená a bol stanovený výsledok súdu. Blažený Teodorit pouka-
zuje na to, že znak na čele bol zvláštnym Božím prejavom, ktorý 
zabraňoval usmrtenie Kaina, istý spôsob imunity a nedotknutosti. Išlo 

                                                 
135 1Mjž 4, 12. 
136 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 140.  
137 ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 14.  
138 Toлковая Библия T 1., c. 35. 
139„Hospodin mu riekol: Prejdi mestom, stredom Jeruzaléma a označ znakmi čelá 

mužov, ktorí vzdychajú a stenú pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom.“ Ez 9, 4 
„Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepoznačíme na čelách služobníkov 
nášho Boha“ Zj 7, 3 „Bolo im však povedané, aby neškodili tráve na zemi ani nijakej 
zeline ani nijakému stromu, ale len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie“ Zj 
9, 4. 

140 GENESIS, Cit. dielo s. 47.  
141 LACH, S.: Cit. dielo, s. 230.  
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o analógiu, ktorá sa neskôr použila napr. pri potope sveta, keď dúha 
na oblohe mala byť znakom toho, že už nikdy nebude svet potrestaný 
potopou. Je možné, že dlhý čas života Kainovi dáva Boh preto, aby 
mal dostatočný čas na pokánie, ktoré aj tak napokon nevyužil 
a pokánie z hriechu neučinil. Prekliatie Kaina bolo vyzvané prvo-
rodným, ale aj jeho osobným veľkým hriechom. Dotklo sa nielen 
zeme, ktorá prestala človeku dávať toľko plodov ako dovtedy v raji, 
ale aj jeho vonkajšieho výzoru. Preto musel Kain opustiť kolísku 
civilizácie a odísť preč 142.  

Sv. Ambróz Milánsky hovorí: „Nie náhodou bol Kainovi daný 
znak, aby ho nikto nezabil. To znamenalo, že zlo nie je vykúpené a nie 
je odstránené z tváre zeme. Kain sa bál, že ho zabijú a nevedel kde má 
utiecť. Keď niekto vykoná zlo, to sa v ňom zväčšuje do veľkých 
rozmerov, nemá žiadné hranice, vyzbrojuje sa chytrosťou a klam-
stvom a je obviňovaný svojimi skutkami preliatím krvi ako bol 
obvinený Kain“ 143. „ Kain rozpráva ako otrok: „budem sa skrývať 
pred tvojou tvárou: nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma 
nájde, zabije ma“. Hoci Kain mal znamenie, to otrokovi nepomohlo, 
aby sa vyhol trestu. Tak hriešnik je zotročený strachom a slúži svojim 
túžbam, žiadostivosti, vášni, zlobe a hnevu a myslí si, že je slobodný, 
avšak čoraz viac je zotročovaný, ako keby bol zotročený nejakým 
tyranom“144.  

„Niekto môže povedať, že vyznal svoj hriech a vyspovedal sa 
z neho a nič nezatajil. No žiaden úžitok z toho nemal, pretože išlo 
o vyznanie v nepravý čas. Bolo to treba urobiť avšak v správny čas 
a tým by možno si naklonil Sudcu a ten by ho omilostil“145. Nie je 
celkom jasné, prečo si Kain, ako bývalý roľník, ktorý bol za hriech 
odsúdený na túlanie sa svetom, organizuje na konkrétnom mieste, 
ďaleko od svojich rodičov a najbližších príbuzných, akýsi svoj štát – 
svoju vlastnú spoločnosť. Hebrejský termín „šiv atájim“ znamená 
sedemnásobne. Je možné ho chápať aj ako „v siedmom pokolení“, 

                                                 
142ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история Ветхаго Завета, Изд. 1. Монреаль 1986, c. 14. 
143 AМВРОСИЙ, M.: O бeгстве oт мира 7.39 Cl. 0133, 7.39.194.5 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 132.  
144 AМВРОСИЙ, M.: Пoслания 2.7.31 Cl. 0160, 2.7.31.82/1.58.308 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 132.  
145 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 19.3 TLG 2062.112.53.163.3-7 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 132.  
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pretože Kaina zavraždil Lamech, práve siedmy potomok z jeho 
rodokmeňa. (K danej problematike sa vrátime neskôr). Kain sa od 
Boha vzdialil tak ďaleko, že vôbec nečinil pokánie, čiže ocitol sa 
v stave duchovnej smrti, necitlivého – bezcitného človeka, keďže 
necítil žiadnu potrebu vyznať a oľutovať svoj hriech. Jeho hriešny 
a bezbožný život videlo na vlastné oči sedem pokolení, keďže v tom 
čase sa ľudia dožívali oveľa vyššieho veku ako teraz.  

Hebrejské slovo „nod“- znamená blúdiť, túlať sa alebo vandrovať 
a v 16. verši sa podobným slovom označuje krajina, kde bude Kain 
prebývať ako kočovník, vo vyhnanstve ako bezdomovec. Hriech pri-
nútil Kaina, aby opustil svojich rodičov. Na novom mieste sa usídlil 
s ďalšími pokrvnými bratmi a sestrami, ktorí ho následovali do 
vyhnanstva 146. Jozef Flávius – židovský historik, udáva, že Kain 
násilne nútil súrodencov, aby s ním odišli od rodičov a žili na 
určenom mieste. Okrem toho svoje vlastníctvo – majetok zväčšoval 
krádežmi, klamstvom, podvodom a bol vlastne počiatkom a príčinou 
tých najhorších zvráteností, ktoré svet ešte nepoznal. Bol 
zakladateľom istého obchodného a hospodárského života. Nezištnosť 
v jeho vytvorenej spoločnosti nemalo miesto. Podľa vyššie spomenu-
tého autora išlo vlastne o akýsi druh prvotného otrokárstva alebo 
totalitného režimu. 

Sv. Klement Alexandrijský 147 hovorí: „Nód označuje „nepokoj“ 
a Edem – „blaženosť“. Viera, poznanie a pokoj je blaženosť od ktorých 
odpadol nepokorný človek. Taktiež ten, kto si namýšľa o sebe, že je 
rozumný...dobrovoľne sa od toho vzdiaľuje a hádže sa do vĺn 
rozbúreného mora. Tak aj ten, kto nevie vďaka Komu sa narodil, ako 
človek sa vrhá do oblasti smrti a neustále mení svoje názory...“  

Niektorí autori148 majú názor, že išlo o severnú Indiu alebo Čínu, 
resp. Tibet. Vyššie spomenuté teritória sa oddávna považovali za 
miesta, kde sa na počiatku ľudskej éry pestoval satanizmus149. Sv. 

                                                 
146ПУШКАР Б.: Cit. dielo, c. 42.  
147 КЛИМЕНТ, А. Строматы 2. 11.51 TLG 555.004, 2. 11. 51.5.-6.1 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 134.  
148 ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история..., с. 15 – porovnaj СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 

203, pozri kapitolu Pozemské mesto. 
149 SOLOVJOV, V.: Vybrané stati I. Čína a Evropa. Mohamed, Olomouc 2006, překlad: 

ČERNOHOUS, A.:ISBN 80-867115-62-0, pozri Oběti predkum. Kanibalismus a lidské 
oběti v Číne, s. 39-46. 
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Efrém Sýrsky pri objasňovaní krajiny Nód poukazoval na trasenie sa 
zeme150 v súvislosti so samotným Kainom, pretože hovorí, že zem 
takto stonala (horekovala) spoločne s Kainom. Pritom u Kaina neišlo 
o plač pokánia, ale o slzy zúfalstva. „Kresťania to chápu tak, že Kain 
vrah – to je vierolomnosť Židov, zabitie Ábela – utrpenie Spasiteľa, 
zem, ktorá sa otvorila a prijala krv Ábela preliatu rukou Kaina – je to 
Cirkev, ktorá prijala ako tajomstvo obnovenia Christovu krv, ktorú 
preliali Židia“ 151.  

 
Kainovi potomci. - 17 A Kain poznal svoju ženu a ona počala 
a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom 
svojho syna Henocha 18 Henochovi sa narodil zasa Irad; Iradovi 
Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. 19 Lamech si 
vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. 20 Ada 
porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú 
dobytok. 21 Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo 
hrajú na citare a na flaute. 22 Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, 
ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra 
bola Noema.  

 
Hlavnou úlohou nebolo podať rodokmeň Kaina, ale poukázať na 

líniu začínajúcu bratovrahom a končiacu Lamechom – samozvaným 
pomstiteľom, ale charakterizovať duchovné dedičstvo tohto pokole-
nia. Z vyššie uvedeného vzniká otázka, prečo si Kain zobral za ženu 
pokrvnú sestru. Sv. Ján Zlatoústy ale aj blaž. Teodorit odpovedá, že na 
počiatku bolo dovolené ženiť sa s vlastnými sestrami, pretože to bolo 
nutné z dôvodu rozmnoženia sa ľudstva. Pritom na počiatku ľudské 
pokolenie ešte nebolo tak veľmi morálne skazené i keď na druhej 
strane vidíme tu veľkú náklonnosť k zlu. Neišlo teda o hriech krvi-
smilstva. V tom čase ešte nehrozilo nebezpečenstvo genetických 

                                                 
150 Nevieme, či mal na mysli časté zemetrasenia. 
151 БЕДА, Д.: Гомилии на Евангели,я 1.14 Cl. 1367, 1.14.145 (CCSL 122: 99 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 130. Pozn. aut.-Beda 
Veľmictený žil okolo r. 672-735. Išlo o britského autora, ktorý písal diela z dejín, 
exegézy a chronológie.  
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onemocnení 152. Neskôr, keď Boh ustanovil cez Abraháma obriezku 
a cez Mojžiša prostredníctvom desatora jasne prikazuje: „Nezosmilníš 
a Nepožiadaš nič, čo je blížneho tvojho“ sa takéto sobáše považovali 
za nezákonné. Podľa všetkého v manželskom zväzku žil Kain ešte do 
zabitia Ábela, pretože asi ťažko by sa niekto vydal za vraha vlastného 
brata. V rabínskej tradícii 153 sa jej meno udáva ako Azura, alebo Sáva 
iní zasa poukazujú, že sa volala „Kalmana“. Apokryfná literatúra 154 
spomína jej meno ako Avan.  

Hebrejské meno „Chanoch“ t.j. Henoch znamená „vychovaný“ 
v duchu Kaina, pretože každý otec sa usiluje vychovať syna podľa 
seba. Prvé mesto bolo vybudované vrahom, kvôli tomu, aby sa 
ochránil pred zvieratami. Dovtedy zvieratá neboli agresívne a neúto-
čili na ľudí. Kain má strach z každého človeka, ktorého stretne, pre-
tože si myslí, že ho zabije155. Bojí sa nielen človeka, ale aj zvierat156. 
Niektorí exegéti poukazujú na to, že nemohlo ísť o stavbu mesta 
v našom chápaní, ale iba zvláštne drevené ploty – múry. Arche-
ologické vykopávky 157 svedčia o tom, že najstaršie mesta vznikli 
v čase 4000 rokov pred Christom. Kain a jeho rodina pritom žili 
zväčša v provizórnych chatrčiach, ktoré si postavil a nekočovali 
z miesta na miesto. Názorným príkladom sú posledné archeologické 
objavy, ktoré hovoria o stabilných usadlostiach v podobe dedín alebo 
mestečok, ktoré boli objavené na úsvite dejín ľudstva na území 
Mezopotámie v mestečku s názvom Arpačije,niekoľko kilometrov 
severne od Ninivie. Ako poukazuje archeológ T.J. Meek 158 ide 

                                                 
152 Bližšie o súčasnej praxi do akého pokolenia nie je možné medzi príbuznými 

vstupovať do manželského zväzku viď BOUMIS, P.: Cit. dielo, s.126-129 pozri 
kapitolu: Počítanie stupňov príbuzenstva. 

153 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T. 1, s. 36. 
154 БЕРСНЕВ, П.- .ЕРШОВ, C.: Cit. dielo, c. 25. 
155 Pozn.aut. - Slovenské príslovie podľa seba súdim teba poukazuje na psychológiu 

hriešného a egoistického zmyšľania človeka voči blížnemu, ktoré sa odohráva 
v každodennom živote. Ak je vnútro človeka dobré, pozitívne premýšľa aj o každom 
človeku. Pre čistého je všetko čisté. Preto hriešny Kain sa obáva ľudí. 

156 ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история..., с. 15.  
157 PETER, M.: Cit. dielo, s. 107 – porovnaj ВАСИЛИAДИС, Н.: Cit. dielo, , c. 14.  
158 HAVEN, N.: The Present of Mesopotamian Studies// Heverford Symposium on 

Archaeology and the Bible. American Schools of Oriental Research, 1938, p. 158), 
HAVEN, N.: The Present of Mesopotamian Studies// Heverford Symposium on 
Archaeology and the Bible, American Schools of Oriental Research, 1938, p. 158. 



 33

o dedinu, nie staršiu ako 4000 rokov pred Christom, ktorá bola chro-
nologicky a synchronne porovnávaná s ďalšími pradávnymi kultú-
rami, ktoré objavili v západnej časti Mezopotámie a zvlášť s kultúrami 
dávneho Egypta. Kultúra z obdobia približne 4000 pr. Chr. sa nazýva 
termínom Chalafská a trochu staršia je kultúra Protochalafská. Ľudia 
týchto kultúr žili v chatrčiach alebo domčekoch, pričom základy 
prvotných príbytkov boli z akejsi hlinenej zmesi a neskôr z tehál. 
V mestečku Tell –Chassuna (na severe Mezopotámie), podľa názvu 
ktorej sa tiež pomenuváva chasunská kultúra, boli nájdené zbrane 
z kremeňa, príbytky a dokonca už v tom čase vyrábali keramické 
nádoby. Niektorí autori159 poukazujú na možnosť bezbožných Kaini-
tov vo vyššie spomenutých mestách, kde tvorilo základ domu akési 
vyschnuté blato uctievania Ea - božstva vôd a priepastí.  

Prvý Kainov syn dostáva meno Henoch, čo znamená ten, čo 
začína, obnovuje, zasväcuje, ako iniciátor novej formy a spôsobu 
života tzv. mestskej a na počesť neho pomenoval Kain aj svoje novo 
postavené mesto. Tak dochádza k prvému rozdeleniu ľudskej vetvy 
na rodokmeň Kaina a neskôr aj na pokolenie Séta, ďalšieho syna 
prarodičov Adama a Evy. Pokolenie Kaina bolo také, ktoré nečinilo 
pokánie a rodilo sa s väčšou náklonnosťou k zlu a hriechu. Kainov 
rodokmeň je pokolením hriešnym, nečistým, morálne skazeným. To 
bude zrejmé aj z výkladu veršov, ktorých sa onedlho dotkneme. Nie je 
celkom jasné, keďže Kain bol odsúdený Bohom na kočovný – 
nomádsky spôsob života, vzdialený od spoločnosti, prečo zrazu 
pristupuje k tomu, že stavia mesto a chce žiť ako usadlík160. 
Pravdepodobne sa bojí o svoj život a chce žiť v bezpečí. Odišiel preč 
z miesta, kde Boh zjavoval svoju prítomnosť a rozprával s ľuďmi161, 
ďaleko od svojich najbližších, na opustené, ešte nezaľudnené miesto, 
aby si vytvoril vlastných bohov. Človek je spoločenským tvorom 
a možno práve život v samote bol onen trest, ktorý podstúpil Bohom 
odsúdený hriešnik. Nie náhodou niektorí svätí otcovia hovoria o pek-
le ako o duchovnom stave samoty. „Očakával totiž mesto, majúce 
pevné základy, ktorého tvorcom je Boh“162. Svätý Ján Zlatoústy 

                                                 
159 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 207. 
160 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия T 1.,,c. 37.  
161 БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 9.  
162 Hebr 11, 10. 
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vysvetľuje tieto verše následovne: Či azda terajšie mestá nemajú 
základy? V porovnaní s tým, čo hovorí apoštol Pavel nemajú. Pretože 
slávu a chválu si zasluhuje také mesto, ktorého Umelcom a Budo-
vateľom je Boh163. Blažený Augustín vo svojom významnom diele 
o Božom meste poukazuje na to, že existujú dve mestá. Prvé mesto je 
Nebeské, ktorého obyvatelia milujú Boha viac ako seba, a preto sú 
schopní potlačiť svoje priania a túžby, ak je potrebné, aj nenávidieť 
seba v zmysle osobných hriechov a nedostatkov podľa slov 
Spasiteľa164, kto miluje viac seba, svoju manželku, deti, rodičov nie je 
ma hoden. Druhé mesto je pozemské, avšak obyvatelia priveľmi 
milujú samých seba a svoju nenávisť obracajú voči Bohu.  

Pod mestom treba chápať v pôvodnom zmysle slova miesto, 
ktoré bolo ohradené akýmsi dreveným oplotením a slúžilo ako obrana 
pred agresivnými divokými šelmami165. Ako udáva metropolita 
Filaret166, je možné, že Mojžiš informáciu o budovaní miest hovorí 
preto, aby poukázal na to, že Božie požehnanie na vyvolenom národe 
predsa len ostalo, nepozerajúc na ich morálne nedostatky, čím chcel 
poukázať na náboženskú poverčivosť Egypťanov, ale aj ich budova-
teľskú namyslenosť, vynájdenie hudobných nástrojov, dokonalosť 
spoločenského života, čo pripisovali bohom, alebo polobohom. 

Henochovi sa narodil syn Irad, pričom meno znamenalo „mesto“. 
Hebrejské slovo Irad znamená „bdelý v úpadku“, sloveso „jarad“ – 
upadať sa v duchovnom zmysle môže pochopiť ako „ten, ktorý du-
chovne upadá stále nižšie a nižšie a prináša viacej zla. Tým je pouká-
zané na duchovnú degradáciu, alebo degeneráciu prekliateho pokole-
nia. Na východe od Edenu sa začína rozvíjať ľudská civilizácia. Išlo 
o najstaršiu ľudskú civilizáciu, ktorá žila vo východnej Mezopotámii – 
medzi dvoma riekami Eufrat a Tigris. Najstaršie dokumenty, ktoré 
boli zapísané klinovým písmom v Sumerskej ríši, svedčia o meste 
Iridu iní udávajú Eridu (sú názory, že práve toto mesto je jedno 
z najstarších miest na svete), ktoré je veľmi podobné menu, ktoré dal 

                                                 
163 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 3, , выпуск 14, Петербург 1911-1913, с. 477, 

второе издание Институт перевода Библии Стокголь. 
164 Lk 14, 26. 
165 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, с. 42 – porovnaj PETER, M.: Cit. dielo, s. 104, ФИЛАРЕТ, Д.: 

Cit. dielo, c.. 144. 
166 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 143. 
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Henoch svojmu synovi. Išlo o prvé osídľovanie miest na brehoch 
Perzského zálivu, ktorý siahal pôvodne bližšie k spomenutému 
mestu. Obyvatelia Sumeru zanechali zmienky o tom, že ich predkovia 
prišli z východu167. Sumer, jedna z najstarších ríš na zemi. Dolná 
oblasť starovekej Mezopotámie, alebo južný Irak medzi dnešným 
Bagdadom a Perzským zálivom. Pôvodne sa jeho južná oblasť nazý-
vala Akkad. Dejiny Sumerov sa delia na tri obdobia: 1. Ranné 
sumerské obdobie -3000-2700 pr. Chr. 2. Klasické sumerské obdobie 
2700 - 2250 pr. Chr. 3. Novosumerske obdobie 2100-1960 pr. Chr. 
Najznámejší panovníci Enmerkar, Lugalbanda a Gilgameš a najväčšie 
a najstaršie mestá Uruk, Aratta a Kiš. Sumerom sa pripisuje vynález 
písma, ktoré rovnako ako literárne žánre (oslavné hymny, žálospevy, 
múdroslovná literatúra, eseje, bájky, príslovia a hádanky preberali 
a rozvíjali neskôr Babylončania, Asýrčania, Chetejci, Churrijci, 
Kenaanci a Elamci. Mestské štáty sa skladali z miest a dedín168. Arche-
ologické nálezy však poukazujú aj na náboženské dôvody organi-
zovania prvých miest. V prospech tohto názoru hovoria fakty, že 
v najstarších mestách boli hroby priamo v domoch, veľmi často 
priamo pod podlahou a taktiež to, že väčšina stavieb mala zjavne 
náboženský význam. Napr. v starodávnom meste Lepensky Vir169 
zo 147 stavieb bolo okolo 50 z nich posvätných“170. Źeby išlo o mesto 
potomkov Séta, alebo sa isté formy religiozity uchovali aj v Kainovom 
pokolení, ktoré sa usmernili k pohanstvu-polyteizmu? Aj to by bolo 
možné. 

Pokolenie Kaina sa rýchlo rozrástlo a medzi človekom a prírodou 
sa začína veľký boj. V boji s prírodou si ľudské pokolenie začína 
dobíjať meď a železo, ktoré využili na výrobu zbraní a pracovných 
i hudobných nástrojov. Zaoberali sa čisto materiálnymi záležitosťami, 
kládli dôraz na bezpečnosť, pôžitok, jedlo, pozemské radovánky 
a najmenej sa zaoberali duchovným životom. To však malo za 
následok, že sa medzi nimi veľmi rozšíril hriech. Židovská tradícia 

                                                 
167ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 74.  
168 Nový biblický slovník , DOUGLAS, J.-HILLYER, N.-BRUCE, F.-GUTHRIE, D.-

MILLARD, A.-PACKER, J.-WISEMAN, D., Praha 1996, s. 878-979, ISBN 80-85495-65-1 
– porovnaj ZAMAROVSKÝ, V.: Na počiatku bol Sumér. 

169 Počiatok 7. stor. pred Chr. 
170 ЗУБОВ, A.: История религий, Т.1 Moсква 1997, с. 111. 
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pripisuje Kainovi vynález miery a váhy, ktoré sa využívali, ale 
pravdepodobne aj zneužívali kvôli nízkym morálnym hodnotám 
obchodníkov pri obchodovaní171. Meno Maviel (Mechujáél), syn Irada, 
znamená „zničený, porazený Bohom“. Podľa všetkého išlo o spomien-
ku na bližšie neidentifikovanú prírodnú katastrofu, ktorá postihla 
potomkov Kaina, keď začali zabúdať na Boha. Čosi podobné ako 
dnes, keď posledný hurikán, ktorý vyčíňal v USA, spôsobil obrovské 
škody na životoch i majetku, bol pomenovaný podľa prísneho 
ruského panovníka Ivana Hrozného. Spomenutú katastrofu pova-
žovali za Boží trest, preto si ju pripomínali týmto menom172. Dodnes 
veriaci ľudia považujú katastrofy za zdvihnutý Boží prst, ktoré sú 
dopustené na to, aby sa ľudia duchovne prebudili z nesprávneho 
života. Ľudia v tom čase upadli do zúfalstva a vôbec neverili, že by im 
niekto – nejaký Spasiteľ - mohol pomôcť. Vďaka svojej nízkej 
duchovnej úrovni začali komunikovať s nečistými padlými duchmi 
a začali, ako sme už skôr spomenuli, vytvárať božstvá – modly.  

 Matusael (Metušáél) znamená „človek, muž Boží“ t. j. vyprosený 
a daný Bohom. Svetlá výnimka v pokolení namyslených a pyšných 
Kainitov, ktorí sa kvôli Božiemu trestu dočasne obracali k Bohu. 
Poniektorí toto meno prekladajú ako „mot“ – smrť, „šaál“ – prosiaci, t. 
j. prosiaci Boha o smrť, čiže opovrhujúci darom života. V dnešnom 
ponímaní je samovražda hriech proti Svätému Duchu, pretože človek, 
ktorý ju spácha, hreší proti Božej milosti a tento hriech mu bráni ďalej 
činiť pokánie. Ide o duchovnú biografiu potomkov Kaina, ktorá sa 
odráža v menách, ktoré dávali mužským potomkom.  

Meno Lamech znamená „zoslabnúť, slabosť“173, upadať do sla-
bosti, nemajúci žiadnu duchovnú silu, ale iní174 to vysvetľujú ako 
silný, mocný v zmysle fyzickom alebo ako nepriateľ a ničiteľ všetké-
ho. Všetky predchádzajúce mená Kainovho pokolenia hovoria nie 
o duchovnom, ale telesnom človeku, ktorý dochádza až k tomu, že 
túži po smrti. Nechce sa mu žiť, stráca chuť do života, cíti skleslosť, 
depresiu. Pokolenie Kaina svojím hrubým každodenným materializ-
mom a bezbožnosťou odvracalo ľudstvo od viery v príchod Mesiá-

                                                 
171 ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 14. 
172 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 37 – porovnaj СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c.207. 
173 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 74. 
174 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 37. 
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ša175. O morálnom úpadku padlého pokolenia svedčí fakt, že Lamech 
je v dejinách ľudstva prvým predstaviteľom bigamie-mnohoženstva, 
pretože mal dve ženy, narušil posvätnosť a zmysel manželstva danú 
Bohom v raji prarodičom176 Mená žien Ada, hebrejsky „Adá“, „zna-
mená útočiť a svedčiť“, alebo „skrášlenie, upútanie pozornosti“177. 
Sela, odvodené od hebrejského „calá“ (v niektorých prekladoch Cila) 
znamená – piecť, alebo tieň. Mená v podstate mali poukazovať na 
vonkajšiu krásu týchto žien, ktoré zvádzali svojim pôvabom váš-
nivého a žiadostivého Lamecha. Prvá žena svedčila o nesprávnosti 
smerovania svojho muža ako svedomie, ktoré sa v ňom vždy ozývalo 
a druhá žena sa snažila tento hlas svedomia zahlušiť, priviesť za-
budnutie.  

Jeho synovia Jabel (v niektorých prekladoch Jábal) je predstaviteľ 
hospodárstva ako bača - pastier. Abel ako pastier bol predstaviteľom 
usadlíka, na rozdiel od Jábela, ktorý je predstaviteľom kočovného 
spôsobu života so stádom oviec v stanoch a šiatroch. Kain vytvoril 
istý druh trhového mechanizmu s predajom zvierat. Názor o postup-
nom progrese človeka a jeho prechode z kočovného spôsobu života 
k usadlému, je v rozpore s tým, o čom svedčí Sväté Písmo.  

Jubal (Júbal) – predstaviteľ a vynálezca dychových a strunových 
hudobných nástrojov. Hudobné umenie v tom čase malo vyplniť 
duchovnú prázdnotu človeka, ktorý sa prestal obracať k Bohu pros-
tredníctvom modlitieb, prinášania obetí a aspoň čiastočne sa nasýtiť 
čímsi nehmatateľným, krásou tónov a harmóniou akordov. Išlo 
o náhradu anjelského spevu, ktorému sa prarodičia tešili v raji. Ako 
udáva znalec cirkevného spevu V. I. Martynov: „Ak v anjelskom spe-
ve (napr. v chráme) cítime nadbytok Božej milosti, tak príčina vzniku 
hudby sa ukrýva v strate tejto milosti... Hudobné zvuky privádzajú 
zvláštnym spôsobom ľudskú dušu do istého pozdvihnutého stavu, 
ktorý v mnohom pripomína rajský a blažený stav a v istej miere nás 
môže do neho priviesť na krátky čas, keď dokážeme zabudnúť na 
všetky ľudské starosti. Takýmto spôsobom môže hudba byť akousi 
náhradou neporušenej rajskej potravy, no mohla vzniknúť a stať sa 

                                                 
175 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, с. 44. 
176 1Mjž 2, 24. 
177 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 75. porovnaj . ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 

1., с. 37. 
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nevyhnutnosťou iba kvôli strate rajskej blaženosti a vo všeobecnosti 
kvôli nemožnosti počuť anjelský spev“178. Žiaľ, hudba, ktorú pro-
dukoval potomok Kaina, mala magickú príťažlivosť. Pôsobila po-
dobne ako narkotikum, privádzala človeka do extázy, pričom poslu-
cháč pociťoval schopnosť vládnuť svetu alebo prírode, či schopnosť 
dosiahnuť telesnú nesmrteľnosť bez Boha. Muzika sa v tom čase 
zneužívala na podnecovanie nižších pudov a vášní pri spoločných 
rituálnych orgiách v čase pohanských sviatkov. Išlo o zneužívanie 
hudby, podobne, ako dnes v satanistických alebo neonanicistických 
kluboch, kde je mládeži servírovaná tvrdá agresívna metalová hudba 
typu Death a Black metal. Hlavný hudobník, ktorý hrával na týchto 
pohanských slávnostiach, bol Jubal179. Hudba v tom čase nepribli-
žovala človeka k Bohu, ale k neviditeľným padlým duchom. Jubalovo 
meno bolo odvodené od slova jobel, ktoré označovalo dlhší hudobný 
nástroj, podobný trúbe (baraní roh), ktorý sa používal na trúbenie 
u Židov na začiatku nového roka. Najstaršie hudobné nástroje, ktoré 
ľudstvo pozná sú lýra alebo harfa, citara a flauta, píšťala. Svedectvá 
archeológov jasne dosvedčujú, že tieto nástroje sa používali v kra-
jinách, ktoré sa v Svätom Písme spomínajú 180 . 

Oveľa neskôr vidíme zbožťovanie vyššie spomenutého Jabela 
v antickej mytológii pod božstvom Pan. Ako udávajú svätí otcovia 
pravoslávnej Cirkvi, mnoho pohanských modiel, ktoré boli zbožňo-
vané, boli pôvodne vo svete preslávení ľudia. Prostí ľudia sa k nim 
začali obracať ako k ľuďom obdareným nadprirodzenými silami. 
Mnohé z týchto „darov“ ako vidíme neboli darmi Sv. Ducha, ale dané 
protiprirodzenými181 a neprirodzenými silami. Pohanské zbožňovanie 
cisárov poznáme z dejín182, kde bol panovník častokrát už počas 
života, alebo hneď po svojej smrti183 184.  

                                                 
178 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 209. 
179 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 75. 
180 ВАСИЛИAДИС, Н.: Cit. dielo , c. 15.  
181Démonskými. 
182 Z Antiky a Veľkého Ríma... 
183 V podobe napr. sôch, alebo obrazov uctievaný ako Boh. 
184 Pozn. aut.- Stredná a najmä staršia generácia mala možnosť čosi podobné zažiť tiež 

v totalitnom režime, aby si uvedomila, že história sa opakuje. Kult osobnosti, portréty 
veľkých politických vodcov, klaňanie sa v mauzóleu telesným pozostatkom „veľkého 
vodcu“ V.I. Lenina (idol VOSR podľa najnovších poznatkov odborníkov zomrel na 
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Kainovo pokolenie si za základný a hlavný cieľ života postavilo 
princíp bohatstva a získavania majetku.  

Tretím synom Kaina bol Tubalkain (Túbal-Kain), kováč, ktorý 
spracovával meď i železo. Túto zmienku považujú niektorí autori 185 
za vážny fakt prechodu z doby kamennej do doby železnej, pričom je 
správne poukázané podľa súčasnej vedy aj na to, že najprv bola doba 
medená, bronzová až potom doba železná. Tubalkain vyrábal všetky 
úžitkové predmety potrebné pre človeka na chov oviec, lov, vojnu, 
alebo pre potešenie (hudobné nástroje). Potomkovia Kaina sa začínajú 
ozbrojovať a prvá bratovražda prerastá do neustálych bojových 
konfliktov a vojen. Vôbec neprejavovali záujem o normálny duchovný 
život, ani o vyšší zmysel ľudskej existencie. V takomto prostredí 
duchovného vákua mali najlepšie podmienky na vznik rôznorodé 
druhy hriechov. Kainovo pokolenie bolo svojím hrubým materia-
lizmom a bezbožnosťou schopné zvrátiť historický vývoj ľudstva, kto-
ré pôvodne malo a chcelo očakávať prisľúbeného Mesiáša.186 Potom-
kovia Kaina sú vo Svätom Písme zobrazení ako tvorcovia ľudskej 
civilizácie a výdobytkov techniky, organizátorov a staviteľov prvých 
miest a dedín, ktoré vytvorili sami svojimi silami, bez toho, aby sa 
obracali k Bohu o pomoc. Tvorcovia ľudskej civilizácie pochádzali aj 
zo Sétovho pokolenia (ním sa budeme zaoberať trochu neskôr), ale 

                                                                                                         
syfilis) na Červenom námestí, alebo aspoň sochám „významných“ osobností. Sú nám 
dobré známe z nedávnej minulosti. V týchto prípadoch svojím spôsobom išlo 
o usmernenie úcty, ktorá sa má vzdávať Bohu – pozemským, smrteľným ľuďom. 
Takto vznikajú modly, ktoré si môže vytvoriť človek ešte aj v 21. storočí, ak nechce 
počuť o pravom Bohu.  

V súčasnosti aj politologovia tvrdia, že totalitný režim, ktorý odmieta pravú vieru 
v Boha, si vlastne vytvára zo svojej politickej ideológie istý druh pseudonáboženstva. 
To vidíme aj v nemeckom fašizme, keď v ňom bádame prvky okultizmu a germán-
skeho neopohanstva, návratu k prírode, ohňu, ktorý všetko očisťuje a čistej árijskej 
rase. Paradoxom bol tiež záujem ruskej znudenej inteligencie o okultizmus pred 
revolúciou a tiež v boľševický satanizmus, ktorý veľmi kruto bojoval proti Ruskej 
pravoslávnej cirkvi a proti Bohu, a jeho prikázaniam a všetkým kresťanským hodno-
tám a tradíciam, ktoré sa usilovali nahradiť morálnym kódexom budovateľa komu-
nizmu a procesie s ikonami a krížmi nahradili prvomájovým sprievodom s transpa-
rentmi. V ZSSR bolo hrubým spôsobom zneužité náboženské cítenie pravoslávneho 
národa a úcta k ostatkom svätých bola zamenená a nahradená „zbožňovaním 
a klaňaním sa“ mumifikovanému vodcovi VOSR v mauzóleu.  

185 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 37-38.  
186 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, с. 44.  
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všetko robili s vierou v Boha, s modlitbou, usilujúc sa všetko robiť na 
slávu Božiu. 

Všetky tri mená Kainových synov majú v sebe koreň hebrejského 
slova „bu(a)l“, ktorý znamená napredovať, rozširovať a narastať, čím 
poukazujú na šírenie sa prvého nimi vytvoreného istého typu nedu-
chovnej technokratickej spoločnosti 187.  

Tubalkainova sestra Noema (Naáma), čo v preklade znamená 
„prekrásna-nádherná“ v zmysle žiadostivosti, rozkoše a telesnej krá-
sy. Význam jej mena, ako udáva metropolita Filaret188 je zároveň jej 
obvineným. Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že jej meno je zvlášť zdô-
raznené z dôvodu zvádzania, že išlo o prostitútku, ktorá veľmi napo-
mohla k zvráteniu Kainovho pokolenia. Rovnakého názoru sú aj ďalší 
exegéti, pričom zdôrazňujú to, že práve ona stála na čele „dcér 
ľudských“189, o ktorých budeme hovoriť neskôr a zvádzali k hriechu 
„synov Božích“. Poniektorí190 exegéti jej pripisujú spracovanie ľanu, 
tkanie látok na výrobu šiat, ale aj výrobu ozdôb - prsteňov, náušníc, 
príveskov, spon do vlasov, ktorými chceli prirodzenú krásu danú 
Bohom ešte umelo vylepšiť a skrášliť. Iní191 zasa poukazujú, že prvou 
predstaviteľkou výroby kozmetiky bola Sela, kým Ada zasa 
výrobkyňou ženskej bižutérie. Noema bola zakladateľkou „posvätnej“ 
prostitúcie a neskôr ju uctievali ako bohyňu Aštartu-Afroditu 
a Veneru. Feničania uchovali jej pôvodné meno a to Naáma. Okrem 
svojho hlavného „remesla“ si tieto ženy privyrábali predajom ručných 
výrobkov.  
 
23 Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: „Počujte môj hlas, 
Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý 
ma poraní,a mládenca, ktorý ma udrie. 24 Sedem ráz pomstený bude 
Kain,Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“  
 

Lamechová pieseň je najstaršou pamiatkou semitskej poézie, 
v ktorej nachádzame literárny útvar tzv. paralelizmus membrorum 

                                                 
187 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 76. 
188 Cit. dielo, c. 146. 
189 1Mjž 6, 2-4. 
190 ПОПОВ Н.: Cit. dielo, c. 14. porovnaj БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 9. 
191 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 208. 
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(myšlienok) a strof, kde sa viackrát rôznymi slovami autor pokúša 
zvýrazniť tú istú myšlienku. Sv. Efrém Sýrsky vysvetľujúc slová 
o sedemnásobnej odplate konštatuje, že Lamech bol zavraždený rok 
po smrti Adama, keď mal praotec 931 rokov od stvorenia sveta a teda 
4577 rokov pred Chr.192. Známy ruský filozof a teológ Vladimír Solo-
vjev však poukazuje na obsah vytvoreného umelecké diela, pretože 
ide o krvavú pieseň Kainovho vnuka Lamecha, z ktorej cítiť divokú 
zlobu a krutú namyslenosť. Väčšina súčasných exegétov, ktorí rozo-
berajú vyššie uvedené verše, sa zamýšľa nad tým, či je to konšta-
tovanie po vykonanom diele, alebo príprava na akt. Podstatné z toho 
je to, že ide o drzé a vystatovačné (chválenkarske) výroky. Podľa 
všetkého pieseň spieval pred svojími ženami, mávajúc hroznou 
zbraňou, pravdepodobne po zabití Kaina, pričom demonštroval novú 
kultúru, opierajúcu sa o násilie, vyzdvihujúc svoje postavenie despotu 
a vlastníka. Celá pieseň je vlastne oslavou meča, ktorým vraždil. 193 Iní 
hovoria, že to bol pravdepodobne luk alebo kuša. Metropolita Fila-
ret194 poukazuje na židovskú tradíciu (spomína ju aj Dimitrij 
Rostovský.195) Tá hovorí o tom, ako slepý – krátkozraký Lamech, ktorý 
veľmi rád poľoval, sa v doprovode sluhu (honca) vydáva na lov. Na 
jeho povel strieľa do lesnej húšťavy, kde sa pohli vetvy a pritom zabije 
svojho praotca Kaina, ktorý odpočíval v tieni. V zlosti nad tým, čo sa 
stalo, zabíja mládenca, ktorý ho pri poľovačke sprevádzal. V takomto 
prípade sa dopustil dvojnásobnej vraždy, pričom sa ku skutku 
priznáva svojim ženám, ale to, čo urobil, neľutuje. Jeho vnútorný stav 
je podobný vrahom, ktorí bez akýchoľvek výčitiek v súčasnosti za 
peniaze dokážu zlikvidovať kohokoľvek. A ak je im súdne dokázané 
to, čo urobili, necítia sa byť vinnými. Lamech sa akoby vysmieval 
Božím slovám o hroznej odplate za smrť tomu, kto zabije Kaina. To, že 
iní poukazujú na jeho porušovanie Božích prikázaní ohľadne zákon-
ného manželstva, jeho ako mocného a nového zákonodarcu neza-
ujímalo. Pred ostatnými sa tento žiadostivý pôžitkár vôbec nemieni 
ospravedlňovať z toho, že zabil dvoch ľudí. Kráľ Dávid sa prorocky 
obracia k dnešným potomkom Kaina, ktorí sú nadchnutí - uchvátení 

                                                 
192 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c. 206.  
193 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 38-39.  
194 Cit. dielo, c. 145-149. 
195 РОСТОВСКИЙ, Д.: Синопсис или Летопис, T 8, Moсква 1998 с. 98-100. 
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progresom, mysliac si, že ich pamiatka bude trvať naveky: „Hroby sú 
naveky ich domami, ich príbytkami z pokolenia na pokolenie, i keď 
si zeme svojím menom pomenovali. Ani človek neostáva v nádhere, 
podobný je statku, ktorý hynie. Taký je osud tých, čo bláznivo si 
dôverujú a koniec tých, čo v svojich ústach majú záľubu“.196 
Významný pravoslávny teológ Justin Popovič197 má názor, že na 
každý ľudský, ale aj vedeckotechnický progres je potrebné pozrieť sa 
bližšie z hľadiska vlastnej smrti. Kvalita života z takéhoto uhla 
pohľadu bude oveľa vyššia. Pretože robiť čosi pre vlastnú slávu, alebo 
pre slávu Božiu, to sú dve veľmi odlišné kvality. Presláviť seba v pros-
tredí sveta alebo Cirkvi, alebo nech cez moju prácu bude oslávený 
Boh - je dilema, na ktorú si musíme odpovedať sami. „Načo mi je 
progres, na čo sú nekonečné muky a utrpenie, ktoré znášam na svojej 
prekliatej ceste od kolísky až k vlastnej smrti? Na čo mi je moja práca, 
radosť, povinnosti, láska, dobrota, kultúra, civilizácia, všetky tieto 
falošné cennosti, ktoré sú úpírmi stále a stále pijúcimi moju krv...?!“  

Biblický vzťah k vyššie uvedenému ľudskému civilizačnému 
progresu bol u potomkov Kaina postavený na egoizme, namyslenosti 
a na strachu o vlastný život, na strachu pred trestom a utrpením. 
Pričom Boh ako tvorca povoláva ľudí k tvoreniu z lásky a na základe 
slobodnej vôle. Preto prichádzame k ďalšiemu potomkovi Adama, 
ktorý bude so svojím pokolením akousi protiváhou na svete proti už 
rozšírenému hriešnemu pokoleniu Kaina. Odplata Kaina nastala 
v siedmom pokolení a odplata za vinu Lamecha bude v 77 pokolení. 
V evanjeliu podľa Lukáša198 nachádzame rodokmeň od Christa po 
Adama, v ktorom sa nachádza presne 77 mien. To znamená, že 77 
pokolení prešlo, pokiaľ prišiel na svet Isus Christos, aby priniesol 
vykupiteľskú obeť za každého človeka činiaceho pokánie. Ako udáva 
sv. Efrém Sýrsky, Lamech chcel zmiešať obe ľudské pokolenia 
Kainitov a Setitov, kvôli tomu, že v Kainovom pokolení sa rodilo málo 
potomkov mužského pohlavia.  

                                                 
196 Ž 49, 12-14. 
197ПОПОВИЧ, Ю.: Филoсoфские пропасти, Moсква 2004. c.32-59, ISBN 5-94625-082-5, 

Pozri kapitolu Progres v mlyne smrti. Kedže ctihodný Justín Popovič sa vyjadroval 
ako mních je charakteristické, že na akýkoľvek progres pozerá z pohľadu smrti. 

198 Lk 3, 23-28. 
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Rodokmeň Setovcov. - 25 Adam opäť poznal svoju ženu a ona 
porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac: „Veď Boh mi nahradil 
iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“ 26 Aj Setovi sa 
narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno 
Pánovo 

 
Tretí syn, ktorý sa narodil prarodičom, bol Set. Starohebrejské 

meno – „Šet“ znamená daný, utvrdený, základ pevnej viery. Svojim 
spôsobom to bola odmena - náhrada za strateného Ábela. Eva dúfala, 
že bude základom pre nové pokolenie a nie také, aké videla u Kaina. 
Už samotné meno, ktoré mu bolo dané, do určitej miery bolo istým 
prorockým videním do budúcna199. A skutočne Set stál na čele boha-
bojných patriarchov pred potopou, tzv. setitov. Set sa stal stĺpom 
počiatočného pravého náboženstva a starozákonnej Cirkvi. V tomto 
vzťahu bol Set prototypom – predobrazom samotného Isusa Christa200 
, ktorý je základom Cirkvi201. V Septuaginte je jeho meno preložené 
tiež ako vzkriesenie, pretože mal byť predobrazom Vzkrieseného 
Christa, ktorý bol zakladateľom novozákonnej Cirkvi. Práve, ako 
hovorí docent Puškar202, toto pokolenie bolo tým koreňom, z ktorého 
mal vyrásť „strom ľudstva“, pretože išlo o ľudí silných duchovne 
i telesne, ktorí boli povolaní dlhoročnou námahou chrániť duchovné 
princípy, ktoré mali poslúžiť za základ pre morálny život všetkých 
ďalších pokolení. Svätý Gregor Palama 203 vo svojej kázni hovorí: „Set 
jeden z počtu Adamových detí, ako muž nádherný, dobrých mravov, 
zdržanlivých zmyslov, krásny cnosťami, pretože bol oduševneným 
nebom, bol vyvolený Bohom a z jeho pokolenia mala prísť Panna, 
ktorá ako Nebo, alebo Povoz204 nebeského Boha povoláva ľudí 
k nesmrteľnému synovstvu. Kvôli tomu bol celý rod Seta nazvaný 
„synmi Božími“. Pretože z jeho pokolenia sa mal narodiť Syn Človeka 
– Syn Boží. 

                                                 
199 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 150-151 pozri kapitolu: Rozšírenie bohabojného 

pokolenia. 
200 1Kor 3, 11. 
201ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 39. 
202ПУШКАР Б.: Cit. dielo, с. 45. 
203ПАЛАМА, Г.: Беседы, T 3, Moнрeaл 1984, с. 169 перевод ПОГОДИН, A., pozri 

Kázeň na nedeľu Praotcov. 
204 Pozn. aut.- v cirkevnoslovančine použitý termín „kolesnica“. 
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Tak bolo na zemi Setom založené Božie mesto, ktoré chápeme ako 
počiatky starozákonnej Cirkvi205. U blaženého Augustína206, v jeho 
eschatológii nájdeme myšlienky, že osou svetových dejín je vznik, 
vývoj a definitívne rozdelenie dvoch miest – Mesta pozemského 
(civitas terrena) a Mesta Nebeského (civitas caelistis), Mesta diablovho 
(civitas diaboli) a Mesta Božieho (civitas Dei), Mesta bezbožných 
a Mesta spravodlivých. V tomto kontexte je jasné, prečo vyššie spo-
menutý autor hovorí o Božom meste, ktoré budovalo pokolenie Seta.  

Bohabojné pokolenie sa usilovalo, ako poukazujú otcovia a učite-
lia Cirkvi, rozvinúť tvorčí dar pod vplyvom Logosa a vyvíjať umenie, 
kultúru s Božím požehnaním v Cirkvi207. Enos bol prvým a boha-
bojným potomkom Seta. V hebrejčine jeho meno označovalo slabý, 
nemocný, smrteľný, čo jasne svedčilo o duchu pokornosti pred 
Bohom, pretože v porovnaní s Hospodinom človek naozaj takým je. 
Práve pokora bola charakteristickým znakom bohabojných setitov, 
ktorí boli protikladom pyšných a namyslených kainitov. Ako prvý je 
Mojžišom spomenutý rodokmeň kainitov, ktorý pozostával len zo 
siedmych potomkov a to z toho dôvodu, že sa na svete rýchlo začalo 
šíriť zlo a hriech 208 . 

V časoch, keď žil Enos, sa slávnostne začalo vzývať meno Boha – 
ahveho (Jehovu), čiže došlo k ustanoveniu spoločných bohoslužieb 209. 
Svätí otcovia210 sa zhodujú, že bohabojní potomkovia Séta, vďaka 
svojej horlivosti a oddanosti Bohu Ho slávnostne spoločne oslavovali 
a začali sa nazývať „v mene Jahveho – Jehovu“ - Božími – Jeho-
vovými211 stúpencami. Práve títo biblickí Jehovoví horlivci mali 
morálne právo nazvať sa „synmi Božími“. S týmto pomenovaním sa 
stretávame212 o trochu neskôr. Pokolenie Kaina cez zakladanie miest, 

                                                 
205 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo c.216, viď kapitolu 4., Cesty do Božieho mesta. 
206Православная энциклопедия, T 1.,ФОКИН, A., Mocква 2000, с.104, ISBN 5-89572-006-

4, pozri Blažený Augustín. 
207 Pozri Церков и проблемы экологии, с. 137 In: Oсновы социяльной концепции 

Русской православной церкви, Aлфа и Oмeгa Н 4, Moсква 2000. 
208 LACH, S.: Cit. dielo, s. 235.  
209 1Mjž 34, 5; 3Kr 18, 24 (1Kr 18, 24) ; Jer 10, 25. 
210 Sv. Ján Zlatoústy, blaž. Teodorit, sv. Efrém Sýrsky. 
211 Pozn. aut.- Sekta Svedkov Jehovových ľudovo nazývaných jehovistov vznikla r. 1880 

v USA.  
212 1Mjž 6, 2. 
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vynájdenie svetských remesiel a umenia položilo základný kameň pre 
vybudovanie svojej svetovlády. Pokolenie Séta, ktoré vzývalo Boha, 
položilo základ Božiemu kráľovstvu na zemi v Cirkvi ako spolo-
čenstvu ľudí, ktorí sa zjednotili vďaka viere vo Vykupiteľa Jehovu 
a v nádeji na spasenie213. Aj známy ruský kresťanský filozof Vladimír 
Losský konštatuje: „S pokolením Kaina sa objavuje civilizácia, pričom 
išlo o obrovskú snahu vyplniť duchovné vákuum keď ľudia prestali 
cítiť prítomnosť Boha. Ľudia sa usilovali zabudnúť na Boha, alebo 
lepšie povedané nahradiť Ho prácou alebo inou ušľachtilou činnos-
ťou“ 214. Je veľmi otázne či je možné duchovné nahradiť materiálnym, 
ale aj novozákonné podobenstvo o svadbe kráľovského syna215 pouka-
zuje na to, že pozvaní ľudia išli radšej na pole, za obchodom, než na 
svadbu t. j. za Christom.  

Ak by sme sa chceli podľa Vojtecha Zamarovského216 stotožniť 
s názorom, že z pohľadu vedy Mezopotámia, ktorá kedysi ležala 
medzi Eufratom a Tigrisom, ktorá tvorí jadro dnešného Iraku, je 
„kolískou ľudskej civilizácie a z pohľadu Svätého Písma to bol „po-
zemský“ raj, napadá nás otázka: Kto bol onen vyspelý národ Sume-
rov, ktorého vyspelú kultúru preberali neskôr Babylončania, Asýr-
čania? Boli to potomkovia hriešného Kaina alebo bohabojného Seta? 
Na to je jednoznačne odpovedať veľmi ťažké. Pretože, ak by sme sa 
priklonili k názoru, že išlo o Kainovo pokolenie, ktoré sa venovalo iba 
materiálnym veciam, dostávame sa do rozporu s tým, čo dal Boh 
každému človeku v obraze a podobe217 a to tvoriť. To znamená, že 
Setovo pokolenie, i keď prvoradým pre nich bol duchovný život, 
pracovali tiež telesne a vytvárali aj materiálne hodnoty218.  

                                                 
213 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 39. 
214 СОКОЛОВ, H .: Ветхий Завет I, Moсква 2002, с. 36. 
215 Mt 22, 5. 
216 ZAMAROVSKY, V.: Gilgameš, Praha 1976, s. 8. 
217 1Mjž 1, 27. 
218 Pozn. aut. - Aktívny duchovný život v súčasnosti vedú aj pravoslávni mnísi na Svätej 

hore Athos, napr. monastier Karakalu. Hlavnou myšlienkou celého ich života 
zasväteného Bohu je modlitba a práca. (Heslo „Modli sa a pracuj“ zachovalo sa aj 
v západnom mníšstve v známom prísloví lat. „Ora et labora“), preto zhruba je ich 
celý deň rozdelený na tri časti: modlitba (v chráme, osobné pravidlo), práca (rus. 
послушание – práca na poli, v záhrade, v kuchyni, v dielňach, upratovanie...), 
odpočinok. Poslušnosť starcovi, duchovnému vodcovi je v mníšskom živote 
najdôležitejšia. Je viac dôležitá ako modlitba a pôst. 


