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Univerzálna nádej
v dobrom stvorení
(Gn 1,1 – 2,3)
Jozef Jančovič
26.11. 2022, Badín
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Našu nádej (=trvalú dôveru v Boha) 
podporuje:

• Stvorenie - dobré svojou povahou, 

lebo je od Boha

• Božie vykúpenie, záchrana ľudí – z núdze

- fyzickej (židia z Egypta)

- duchovnej (všetci z hriechu a smrti Ježišom)
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Metóda Västerås (4 - kroková)

Označenie textu: Pri čítaní textu si čitateľ označí biblický text so značkami:
? = nechápem
! = je to dôležité
→ = osobne sa ma to dotýka

(iné možné symboly
↔ = veta vzbudzuje protirečenie;
↓ = obsahuje prísľub;
↑= požaduje sa odo mňa reakcia.
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Interpretácia, výklad

„Výklad je pokus o vyjadrenie toho,

čo text predkladá 

pomocou odlišných znakov (t.j. slov) a štruktúr“

(P. Pokorný)
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Prvá správa o stvorení Gn 1,1 – 2,3
Tento nevedecký, hymnický, optimistický a duchovný opis  stvorenia, utvorený v 
kňazských kruhoch Izraela (6. stor. pred Kr.), ponúka:

• „drzú“ odvážnu teológiu – o jedinom a večnom Bohu, čím sa vyvoláva
polemika voči iným božstvám pohanských náboženstiev (viazaných na slnko, 
mesiac, hviezdy…). Zdôrazňuje sa: Boh tvorí slovom (t.j. so zámerom); a teda všetko
má svoj zmysel a účel.

• trúfalú antropológiu – postavenie človeka je výsostné. Je blízky Bohu, totiž „je na Boží 
obraz“. Boh nechce, aby mu človek zadovažoval potravu jako v pohanských mýtoch, ale 
sám človeku zabezpečil veľa dobrej potravy.  
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Paralelizmus dní v Gn 1,1 – 2,3    (3 + 3 + 1)

úvod: Boh - chaos – tma – Duch

A svetlo
B obloha
C zemská súš a rastliny

A´ svetlá
B´ ryby, vtáky
C´ zvieratá a ľudia

D sobota
6
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Sedem ustálených formúl v Gn 1,1 – 2,3

(A) oznámenie príkazu: povedal Boh ~yhil{a/ rm,aYOw: (10 krát - vv. 3.6.9.11.14.20. 24.26.28.29)

(B) príkaz: nech je ... yhiy. (8 krát - vv. 3.6.9.11.14.20.24.26)

(C) formula splnenia: a bolo tak !ke-yhiy>w: (7 krát vv. 3.7.9.11.15.24.30)

(D) opis tvorivého činu: a Boh oddelil ... urobil (7 krát vv. 4.7.16.20.21.25.27)

(E) následné Božie slovo: meno alebo požehnanie (7 krát vv. 5bis.8.10bis.22.28)

(F) formula schválenia: A Boh videl, že je to dobré (7 krát vv. 4.10.12.18.21.25.31)

(G) spomenutie dňa: Bol večer a bolo ráno, deň jeden (7 krát vv. 5.8.13.19.23.31;2,2)
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Gn 1,1 
(7 hebrejských slov, na 3. mieste vety je meno Boh)

#r<a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a / ar"B' tyviarEB.

• Gn 1,1 a  zem - nebesia - Boh - stvoril - na počiatku

• LXX Gn 1,1 evn avrch/| evpoi,hsen o ̀qeo.j to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n
Na počiatku urobil Boh nebo a zem.

• VUL Gn 1,1 In principio creavit Deus caelum et terram
Na začiatku stvoril Boh nebo a zem.
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Teomachia - boj božstiev 
(v mýte Enuma eliš vznikol set tak, že Marduk roztne dračiu Tiamat

a z jej tela povstane nebo a zem)

9

Prvý deň: svetlo
účel svetla: na počítanie času

3Apovedal Boh: (1)
„Nech je svetlo!“ (2)

a bolo svetlo. (3)
4A videl Boh to svetlo, že je dobré; (4)
a oddelil to svetlo od tej hustej tmy. (5)

5ABoh dal meno tomu svetlu „deň“
a dal meno tej hustej tme „noc“. (6)
A bol večer a bolo ráno, deň jeden. (7)
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Staroveký kozmologický obraz (2., 3. a 4. deň) 
(nebesia - zemská platňa na pilieroch - podsvetie)
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Staroveká kozmológia verzus rozpínajúci vesmír
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Babylonská mapa sveta (600 pred Kr.)

Biblický koncept sveta bol veľmi podobný: rovnú okrúhlu zem obmýval svetový oceán 

s nádhernými ostrovmi alebo na „konci sveta“ boli vrchy

13

4. deň – Boh utvorí veľké a malé svetlo i hviezdy
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Stéla so slnečným božstvom Šamaš

Kamenná stéla zo Sipparu z obdobia kráľa Nabu-apla-iddina (888–855 pred Kr.). Boh Šamaš je zobrazený jednak 

ako sediaci na tróne v dome či chráme so symbolmi moci v pravej ruke a jednak cez slnečný disk na oltári. 

K nemu pristupuje kráľ v sprievode kňaza a ochrannej bohyne.
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Odtlačok pečate so symbolom boha Mesiaca - Sín

Odtlačok pečate Chašchamera, guvernéra mesta Iškun-Sín (cca 2100 pred Kr.). 
Boh Sín je zobrazený symbolom polmesiaca. Sediacou postavou je asi kráľ  Ur-Nammu, ktorý

stojacemu Chašchamerovi v sprievode kňaza a ochrannej bohyne dáva právomoc vazalskej vlády.

16



27.11.2022

9

Trúfalá antropológia

17

Šiesty deň (8. dielo: ľudia - hebr. ´adam)  
miesto činnosti:  zem

26 Nato Boh povedal: 
"Urobme ľudí na náš obraz a podľa našej podoby! 
Nech panujú nad rybami mora i nad vtáctvom neba i
nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, 
na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril.

28 Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! 
Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou
zverou, čo sa hýbe na zemi!"

29 Potom Boh povedal: 
"Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme
a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: vám to bude za pokrm,

30 a všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, 
v čom je dych života, (budú) všetky zelené rastliny za pokrm" 
A stalo sa tak.

31 A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. 
A nastal večer a nastalo ráno, ten deň šiesty.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
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Preklad Gn 1,26-27
Wnmel.c;B. ~d'a' hf,[]n: ~yhil{a/ rm,aYOw:

~Y"h; tg:d>bi WDr>yIw> WnteWmd>Ki

#r,a'h'-lk'b.W hm'heB.b;W ~yIm;V'h; @A[b.W

`#r,a'h'-l[; fmeroh' fm,r,h'-lk'b.W

Aml.c;B. ~d'a'h'-ta, ~yhil{a/ ar'b.YIw:

Atao ar'B' ~yhil{a/ ~l,c,B. 

`~t'ao ar'B' hb'qen>W rk'z"

Boh povedal: „Urobme ľudí na náš obraz, 

podľa našej podoby! Nech vládnu nad rybami 

mora i vtáctvom neba, nad dobytkom a celou 

zemou i nad všetkými plazmi, čo sa plazia po 
zemi!“

A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

na obraz Boží  ho stvoril,

muža a ženu ich stvoril.

19

Výklad plurálu urobme v Gn 1,26
(a) Filón Alexandrijský - Boh sa obracia na nebeský dvor t. j. na anjelov.

(b) Barnabášov list a sv. Justín (2. stor.) v pluráli videl narážku na Ježiša Krista, resp. Božiu
trojicu. Samotný autor to ešte tak nevnímal.

(c) Gunkel: „plurál môže odrážať polyteistické podanie, ktoré prebral kňazský pisateľ“.

(d) plurál vznešenosti (Driver a iní). Joüon: „plurál majestátu sa používa v zámenách“ (Gn
3,22 a Iz 6,8); tento postreh vylúčil populárny výklad

(e) Joüon tu vidí plurál uvažovania; Cassuto plurál sebapovzbudenia (porov. Gn 11,7; Ž 2,3).
Tento výklad je najviac zdieľaný.

(f) Clines a Hasel - plurál Božieho vedenia (Boh sa obracia na Ducha).
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Boží obraz v Gn 1,27

Stvoril a
Boh človeka b
na svoj OBRAZ,                     c

na OBRAZ c´
Boha ho b´

stvoril,                                       a´

ako muža a ženu ich 
stvoril.                                       a´´
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Čadičová 2m socha kráľa s menom Hadad-jisi
zo sýrskej Tell Fakharijah z 850 pred Kr.; nález 1979

Edward Lipinski, The Bilingual Inscription from Tell Fekheriye. In: Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics II (ed. E. Lipiski; OLA 
57). Leuven: Peeters, 1994), 19–81, 62.
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Interpretácia Božieho obrazu (=imago Dei)

• Substancialistická interpretácia (podstata človeka – duchovné kvality)
(Filón, Irenej, Klement Alexandrijský, Atanáz, Augustín, Tomáš Akvinský)

• Relacionistická interpretácia (vzťah, príbuznosť, lat. imago >> imitatio)
(Luther, Calvin, Brunner, Barth)

• Funkcionalistická interpretácia (úloha človeka je reprezentovať Boha;
ide tu o demokratizáciu funkcie kráľa)

(zdieľa ju väčšina SZ učencov)
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Nádej z Gn 1,1 – 2,3 
Svet je dobrý, stvorenia nie sú božstvami, 

no ľudia sú stvorení na Boží obraz 

„Boh stvoril všetkých ľudí tak, aby sa mu
podobali; teda chcel, aby sa medzi ním,
Stvoriteľom a stvorením niečo dialo.
Platí to bez ohľadu na akékoľvek rozdiely
medzi ľuďmi, presahuje to dokonca aj
všetky náboženské rozdiely, vieru aj
nevieru. Každá ľudská bytosť každého
náboženstva a na každom mieste, ba aj
tam kde už náboženstvá nie sú, bola
stvorená na Boží obraz.“ (C. Westermann)
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Ďakujem za pozornosť
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