
Genezis 2-3 

Božia záhrada a Eden
• V mýtoch Blízkeho východu sa viackrát spomína miesto, ktoré sa spája s prítomnosťou Boha. 
 eden sa podobá hebrejskému slovu „pôžitok, slasť“. LXX ho prekladá ako παρα´δεσοις’ּגן
parádeisos raj.

• Krása stromov záhrady sa dá porovnať so stromami, ktoré predstavujú v epose o Gilgamešovi 
sídlo boha.

• Rieka, ktorá vytvárala 4 toky. Mená riek poukazujú na snahu umiestniť záhradu na konkrétne 
miesto na zemi. Pišón je hapax legomenon, t.j. iba raz použitý výraz v celom Písme.

Strom života a strom poznania
• Strom života a strom poznania dobra a zla majú v rozprávaní Gn 2-3 dôležité postavenie. Sú 

umiestnené v strede záhrady a je zakázané jesť ich ovocie

Strom života:
• život stromu života znamená nesmrteľnosť; dych života חיים נׁשמת   nišmat chajjím a živé bytia, 

duše נפׁש חיה néfeš chajáh

• ξύλων xylon drevo - v gréčtine používa na označenie mŕtveho dreva; v NZ sa na označenie živého 
stromu používa výraz δένδρων dendron stromy

Strom poznania:
• podobný obraz sa v mimobiblickej oblasti vyskytuje zriedkavo; znamená prístup k univerzálnemu 

poznaniu

• „dobro a zlo” - merizmus - v západnej kultúre „všetko”

• vzbudzoval túžbu po poznaní - להשכיל lehaškíl

Štruktúra Gn 2, 18-24
• Úmyslom krátkeho rozprávania o stvorení ženy je vysvetliť vzájomnú príťažlivosť muža a ženy a 

tajomstvo ich spoločenstva lásky.

A: Úvod: Uvažovanie Boha (18)

B: Jadro:
1a Stvorenie zvierat a ich predstavenie človeku (19.20a)
1b Negatívny výsledok (20b)
2a Stvorenie ženy (21n)
2b Pozitívny výsledok (23)

C: Záver: Komentár (24)

• Človek žije v záhrade, kde má všetko čo potrebuje. A predsa mu chýba čosi dôležité: spoločenstvo 
s niekým, komu môže hovoriť „Ty”. Uvažuje o tom samotný Boh.

•  amar - rozprávať alebo rozmýšľať; podobne ako pred stvorením človeka v prvej kapitole Gn' וַּיֹ֨אמֶ֙ר
sa rozhodoval: „Urobme človeka” (1, 26), tak aj v prípade druhého opisu stvorenia sa Boh zamýšľa

• Kaz 4, 9-12: „Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu 
odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe 
druha, čo by ho zodvihol…”



•  taredema - spánok; ťažký spánok, ktorý Boh dopúšťa na Adama, je príležitosťou Božieho ּתְַרּדֵמָ֛ה
zjavenia. Stvorenie ženy z rebra poukazuje na podstatnú odlišnosť jej pôvodu od pôvodu zvierat.

• Radosť, extáza, ktorú Adam pri stretnutí s Evou prežíva, je vyjadrená vynikajúcou poéziou (tri 
dvojstichy a dva trojstichy):

Tentokrát je to זֹ֣את הַּפַ֗עַם

kosť z mojich kostí עֶ֚צֶם מֵֽעֲצָמַ֔י 

.a mäso z môjho mäsa ּובָׂשָ֖ר מִּבְׂשִָר֑י

Ona sa bude volať žena לְזֹאת֙ יִּקֵָר֣א אִּׁשָ֔ה

lebo z muža bolá vzatá ona ּכִ֥י מֵאִ֖יׁש לֻֽקֳחָה־ּזֹֽאת

• „Budú jedno telo” poukazuje v prvom rade na plný osobný vzťah medzi mužom a ženou. Muž a 
žena sú „jedno srdce a jedna duša”. Ako sa v slovenčine hovorí o pokrvnom príbuzenstve, tak sa v 
semitských jazykoch používa spojenie jedna kosť a jedno telo.

• וְָדבַ֣ק  dábaq priľnutie (prilepiť) muža k žene: muž nemá opustiť manželku. Ide to tak ďaleko, že 
opustí otca i matku, korene svojej existencie, aby sa neoddeliteľne pripojil k manželke. Je to 
jednoduchá, ale veľmi výrečná definícia lásky medzi mužom a ženou – lásky, ktorá má svoje 
korene v stvoriteľskom poriadku a ktorá je daná a chcená samým Bohom. Takéto hodnotenie ženy 
vo vzťahu k mužovi je jedno z najvyšších v SZ.

Gn 3, 15 „lebo ty mu zraníš pätu”
• Podľa cirkevnej tradície obsahuje Gn 3, 15 tzv. protoevanjelium.

• TM: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a medzi ženou, (a) medzi tvojim potomstvom a medzi 
jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu napadneš pätu.

• LXX: a nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a medzi ženou, (a) medzi tvojím potomstvom a 
medzi jej potomstvom. On ti šliapne na hlavu a ty mu šliapneš na pätu.

• Vg: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou a medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. 
Ona ti rozšliape hlavu a ty jej napadneš pätu.

• ebah nepriateľstvo; označuje v tomto kontexte dlhotrvajúce nepriateľstvo' וְאֵיבָ֣ה

•  zera' - semeno, potomstvo, pokolenie sa v Biblii obyčajne používa v kolektívnom význame; je זרע
len niekoľko málo miest, kde sa vzťahuje na konkrétneho potomka

• Slovo, ktoré vytvára pri výklade textu najväčšie problémy, je ָ֣  V Biblii sa vyskytuje .ּתְׁשּופֶּ֥נּו a יְׁשּוְפ
iba veľmi zriedkavo (Gn 3, 15; Ž 139, 11; Jób 9, 17). Posledné dve miesta sú ťažké poetické texty. 
Aj staré preklady poukazujú na nejasnosť pojmu (slovesá ׁשּוף šúf rozdrviť, rozšliapať alebo ׁשאף šáf 
číhať, útočiť). Najpravdepodobnejší význam slova je: rozšliapať, napadnúť, uhryznúť. Pretože text 
má mytologické pozadie, je možné hľadať aj vysvetlenie obrazov - symbolov. Had môže 
prestavovať symbol anti-boha. V takomto prípade môže vyjadrovať smrť, moc zla, hriech. Kliatba v 
tomto zmysle poukazuje na neustály boj medzi dobrom a zlom – s možnosťou, že človek môže 
zvíťaziť.

• Palestínske targumy: Pseudo-Jonatán, Neofiti, Onkelos predstavujú hada ako symbol Satana, 
ktorý má byť porazený v dňoch kráľa Mesiáša.


