
Genezis 1-2 

• berešit - na počiatku בראשית
Genezis je kniha o počiatkoch - vesmíru, človeka, hriechu a spásy - čo je hlavná téma celej 
Biblie. Len Boh nemá počiatok, jednoducho, Boh je.

• prvá kniha Pentateuchu

• 3 teologické prúdy („pramene“): 
jahvistické alebo nekňazské texty „J“
kňazské texty „P“
deuteronomistické texty „D“

• prvých jedenásť kapitol sa v exegéze bežne označuje ako protohistória

• prvý opis stvorenia: Gn 1, 1 - 2, 4a (mladší)

• druhý opis: Gn 2, 4b - 3, 24

Štruktúra Gn 1, 1 - 2, 4a
Nadpis (1, 1)
Negatívne pra-predpoklady (1, 2a)

1. Deň (1, 3-5)
1. dielo: Deň a noc

2. Deň (1, 6-8)
2. dielo: Nebo

3. Deň (1, 9-13)
3. dielo: Z mora suchá zem
4. dielo: Zem plodiaca rastliny

4. Deň (1, 14-19)
5. dielo: Slnko a mesiac

5. Deň (1, 20-23)
6. dielo: Voda a zvieratá žijúce vo vode

6. Deň (1, 24-31)
7. dielo. Suchozemské zvieratá
8. dielo: Človek

7. Deň (2, 2-3)
Dokončenie diela

Podpis (2, 4a)

• ברא  bárá - stvoriť - v SZ sa používa v dvojakom význame: 1. utvoriť niečo živé, nové, alebo 
vytvoriť niečo, čo umožňuje život, pritom sa používa skoro výlučne v  súvislosti s  Bohom; 
nehovorí sa pritom z čoho Boh tvorí, ale nehovorí sa ani to, že by Boh stvoril niečo z ničoho (ex 
nihilo); 2. druhý význam sa nachádza v neskorších knihách SZ, napr. v Iz 40-55. Používa sa na 
vyjadrenie nového stvorenia, záchrany a spásy v dejinnom zmysle.



• הארצ ואת  הׁשמים   haššamáim we ’et ha ’árec - nebesia a zem - vesmír, univerzum; použitím 
dvoch extrémov (nebo a zem) sa chce vyjadriť aj všetko, čo sa medzi nimi nachádza

•  - néfeš chajáh - živé duše, tvory נפׁש חיה

• požehnanie - „Ploďte sa množte sa a naplňte…”

• človek je stvorený na Boží obraz, ako pastier stvorenstva

Siedmy deň
• Často sa odpočinok Boha v siedmom dni stotožňuje so šabatom (v správe o stvorení sveta však 

nejde o etiológiu šabatu).
• 3 významy:

Boh končí s prácou - deň pokoja!
Boh siedmy deň žehná -  posväcuje ho a vyníma z profánneho chápania
nie je dokončená formula dňa („a bol večer…“)

Jahvistická správa o stvorení sveta Gn 2, 4bn
• tetragramaton יהוה  - čítame Adonaj - Pán alebo môj Pán (pôvodne sa čítal Jahve, nikdy sa v 

staroveku nečítalo Božie meno Jehova!)

• odvtedy v Písme 6823-krát

• elohím - Boh - pôvodné apelatívum vo forme mn. č. - používal sa v kňazskom prameni אֹלהים

•  adamáh - zem; pochádzajú z koreňa toho istého slova, koreň slova’ אדמה ádam - človek a’ אדם
znamená „koža“, „poťah“ a v arabčine a hebrejčine sa používa vo význame „človek”

• עפר  ‘áfar - prach - naznačuje obmedzenosť a ohraničenosť ľudského bytia: je pozemský; 
stvorením, ktoré patrí zemi; je celkom možné, že aj v  tomto prípade ide o vyjadrenie vzťahu 
medzi človekom a zemou (podobný vzťah človeka k  zemi sa neskoršie vyjadroval podobnou 
slovnou hračkou v latinčine humus - homo)

• v. 19 opisuje schopnosti človeka, ktorý je schopný dať zvieratám mená, v Mezopotámii existovali 
už v r. 3000 pred Kr. tzv. onomastikony - zoznamy mien

•  išáh - mužena (žena) - jemu rovnocenná partnerka, akú medzi zvieratami’ איׁשה  ,iš - muž’ איׁש
nemohol nájsť

• spánok, ktorý Boh zoslal na človeka, je obraz, ktorým chce byť vyjadrená skutočnosť, že človeku 
musia zázraky Božie - stvoriteľské zázraky ostať tajomstvom

• nahota je biblický pojem, ktorý vyjadruje otvorenosť, pravdivosť, bezprostrednosť vzťahu, 
v ktorom je všetko odokryté a nič sa nezatajuje, neprekrúca ani nezahaľuje do horšej či lepšej 
formy

•  ézer kenegdô - jeho pomocnica (doslovne „pomoc pred ním“) - týmto výrazom sa často‘ עזר כנגדו
dokazovala podriadenosť Evy Adamovi a odtiaľ podriadenosť ženy mužovi, avšak slovo ‘ézer 
„pomocník“ neobsahuje v sebe známky podriadenosti

•  chavváh - Eva, v sumerčine dva významy: dávať a žiť, preto sa už v Gn vykladá meno prvej חוה
ženy ako „matka  všetkých žijúcich”


