
Genezis 4-9 

Hriech ľudstva v otcovi ľudského kmeňa
• Hriech praotca Adama?
• Hriešnosť ľudstva
• Gn 3 - hriech jedinca voči Bohu
• Gn 4 - hriech jedinca voči bratovi
• Gn 6 - hriech skupiny - spoločenstva proti skupine
• Gn 11 - hriech skupiny proti Bohu
• Dve generácie: Adam a Eva + Kain a Ábel.
• Motívom hriechu je rivalita dvoch bratov → násilie.
• Podobnosť medzi Gn 4 a 3.

Gn 4
Eva ako matka. (1n)
Kain bol obrábateľom zeme. (2)
V tebe je žiadostivosť a ty ju môžeš (máš) ovládať. (7)
Povedal Pán Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? (9)
Povedal mu: čo si urobil? (10)
Buď teraz prekliaty zo zeme (11)
Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu... (12)
Ty ma dnes odháňaš (14)
A budem sa skrývať pred tvojou tvárou (14)
Pán urobil Kainovi znak. (15)
Východne od Edenu... (16)

Gn 3
Eva ako matka. (20)
Zem na obrábanie. (23)
A hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.
Povedal mu: Kde si?
Povedal Pán žene: Prečo si to urobila? (13); Pretože si to urobila (14).
Prekliaty si... medzi všetkými živočíchmi (14) Nech je prekliata zem pre teba (17)
Aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý (23)
A vyhnal ich... (24)
Skryl sa Adam pred Pánom... Bál sa  (8 a 10)
Pán urobil ľuďom odev... (21)
Východne od záhrady Edenu (16)

Rozprávanie o potope
• Epos o Gilgamešovi
• Mýtus o Atramchasis
• v rozprávaní sa dôležité okamihy opakujú dvakrát
• rozprávanie obsahuje protirečenia
• skazenosť ľudí
• rozhodnutie zničiť svet
• predpovedanie potopy
• príkaz vstúpiť do Archy
• príkaz zobrať určené zvieratá v určenom počte
• záchrana života zvierat
• vstup zvierat do archy
• začiatok potopy
• vystúpenie vôd a začiatok plavby
• zničenie všetkého živého
• koniec potopy



• opadnutie vôd
• pokus o východ z archy
• záruka Boha neopakovať potopu

Protirečenia
• Počet zvierat, ktoré sa mali vziať do archy
• Spôsob katastrofy (pramene potopy; dážď)
• Dĺžka trvania potopy
• Koniec potopy (Noe musí sám na to prísť; Boh)

Kompozičná štrukúra
• Rozprávanie o potope má tri časti.
• Poznávacími znakmi rozdelenia sú striedanie sa rozprávania s konaním: reč pred - konanie počas - 

reč po potope
• Predtým, ako sa začína samotné rozprávanie o potope, predstavujú sa negatívne predpoklady

Chiastická štruktúra
Chronologické údaje (7, 11a)
1 vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty (7, 11b)
2 vody veľmi stúpali (7, 18a)
3 koráb však plával na vodách (7, 18b)
4 zaliali všetky, aj vysoké vrchy (7, 19b)
5 a zahynulo každé telo (7, 21)
Tu si Boh spomenul na Noeho a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe (8, 1)
1 zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty
2 a prestal pršať dážď z neba (8, 2b)
3 koráb zastal na vrchu Ararat (8, 4)
4 zjavili sa temená vrchov (8, 5b)
5 vyschli vody na zemi... a zemský povrch bol suchý (8, 13a.14)
Chronologické údaje (8, 13a.14)

Obrazná reč v rozprávaní o potope
• Metafory života a smrti
• Človek po potope ako „pán zvierat“
• Dúha a jej význam v rozprávaní
• Epos Enuma-Eliš
• Znak zmluvy


