
„Raj, rebro a regres“ 
Výklad Gn 2,4 – 3,24



Metóda Västerås (4 - kroková)

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

(iné možné symboly
↔ = veta vzbudzuje protirečenie;

↓ = obsahuje prísľub;

↑= požaduje sa odo mňa reakcia.



Otázky ku Gn 2,4 – 3,24
• Raj a lokalita ? (raj po hebr. gan, gréc. paradaisos z  perz. 

pardes ohradený park, slov. raj skrát. z gr. (pa)ra(da)j(sos) 
alebo z avestského ray - bohatstvo.

• človek – po zákaze jesť a žasne nad partnerkou?

• Eva, had – prečo skreslene diskutujú oni dvaja o zákaze?

• Jedenie plodu zo stromu poznania - jablko?

• Vyhnanie z raja a je trestom zákaz jesť zo stromu života

• Obraz Boha v príbehu: je to iba žiarlivý, prísny Boh?



Narácia Gn 2-3 v chiastickej schéme (A-B-C-D-C´-B´-A)
A Gn 2,4-17: človek (haadám) je vovedený do záhrady

Téma: stvorenie človeka (haadám)

Postavy: PÁN Boh (aktívny), haadám (pasívny)

Miesto: zem mimo záhrady, pohyb smerom do záhrady

B Gn 2,18-25: vzťahy postáv sú utvorené v súlade

Téma: stvorenie zvierat a ženy; vzťahy medzi stvoreniami

Postavy: PÁN Boh (aktívny), haadám (dáva mená), zvieratá a žena (pasívni)

Miesto: neurčité miesto v záhrade

C Gn 3,1-5: had vedie rozhovor so ženo

Téma: dialóg o jedení ovocia a dôsledkoch

Postavy: had („najľstivejší zo zvierat“) a žena

Miesto: v záhrade, ale nie v strede

D Gn 3,6-7: žena a jej muž jedia zo stromu

Téma: rozprávanie o jedení ovocia

Postavy: žena a jej muž

Miesto: stred záhrady

C’ Gn 3,8-13: PÁN Boh kladie otázky človeku (haadám)

Téma: dialóg o jedení ovocia a dôsledkoch

Postavy: PÁN Boh, haadám a žena

Miesto: v záhrade, ale nie v strede

B’Gn 3,14-21 vzťahy postáv sú opätovne utvorené, ale v nesúlade

Téma: potrestanie stvorení; nepriateľské vzťahy medzi nimi

Postavy: PÁN Boh (aktívny), haadám (dáva meno žene), žena a had (pasívni)

Miesto: neurčité miesto v záhrade

A’ Gn 3,22-24 človek (haadám) je vykázaný zo záhrady Téma: vyhnanie človeka (haadám)

Postavy: PÁN Boh (aktívny), haadám (pasívny)

Miesto: vo vnútri záhrady, pohyb smerom k zemi mimo záhrady



Naratívna analýza perikopy Gn 2,4-3,24

1) Dlhý úvod v Gn 2,4-16 je tzv. expozícia (informácie o mieste, čase, osobách a okolnostiach). 

2) Počiatok akcie (resp. moment rozbehu) je bod, kedy sa prvý raz nastolí v príbehu problém:

„zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla“ (Gn 2,17).

3) Zápletka vo forme etáp a pokusov rieši problém, postupne sa rozvíja v Gn 2,18 – 3,5.

Pán Boh hľadá pomoc pre človeka, stvorí zvieratá a medzi nimi ľstivého hada, úspešný bude až druhý pokus, keď
stvoril ženu. Ženu pokúša ľstivý had, s mužom sa priblíži k zakázanému stromu a spolu jedia z neho. Stvorenie
zvierat a ženy spadá do kontextu zákazu jesť zo stromu, avšak nie je nutnou príčinou pádu človeka, podobne ako
samotné stvorenie človeka nie je nutne príčinou jeho neskoršieho pádu.

4) Naratívny vrchol (resp. obrat v deji, klimax) sa dosahuje v Gn 3,6-7

Deje sa to v momente, keď žena a muž jedia zakázané ovocie. Dôsledkom toho nastáva zmena v poznaní tzv.
anagnorisis. Obaja spoznajú, že sú nahí (v. 7a), dovtedy nahota nebola problémom. Hanbu z nahoty odstraňujú
zošitím figových listov (v. 7b). Hriešne konanie vysvetľuje zmenu stavu človeka: dobrý stav sa zmení na zlý.
Zmena v príbehu od dobra k zlému stavu resp. opačne od zla k dobru sa volá peripetia.

5) Rozuzlenie nasleduje v Gn 8-24. V príbehu je podobne dlhý úvod a začiatok. 

Obsahuje popri tragických dôsledkoch a odplate za previnenie prvých ľudí aj prvky nádeje.



Narácie a genealógie v Knihe Genezis 
uvedené redakčným pojmom toledót (10x)

Rozprávania

Gn 2,4 pokolenia neba a zeme

Gn 6,9 pokolenia rodiny Noema

_________________________
Gn 11,27 pokolenia rodiny Táreho

Gn 25,19 pokolenia rodiny Izáka

Gn 37,2 pokolenia rodiny Jakuba

Rodokmene/genealógie

Gn 5,1 rodokmeň Adama

Gn 10,1 rodokmeň Noema
Gn 11,10 rodokmeň Sema

Gn 25,12 rodokmeň Izmaela

Gn 36,1.9 rodokmeň Ezaua



Svätosť Božieho mena Jahve - JHVH
(prvý krát z 6823 výskytov je použitý v hebr. Biblii v Gn 2,4)

Božie meno JHVH v protohebrejčine (hore)
a v neskoršej  hebrejskej abecede (dole)

Božie meno sa pôvodne čítalo Jahve, 

neskôr nahradilo uctivým Adonaj -Pán



Genezis 2,16b-17
prvý zákaz s odôvodnením človeku v raji

lkeaTo lkoa' !G"h;-#[e lKomi

Zo všetkých stromov raja môžeš jesť,

WNM,mi lk;ato al{ [r"w" bAj t[;D:h; #[emeW

zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! 

tWmT' tAm WNM,mi ^l.k'a] ~AyB. yKi

lebo keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš."



Prepojenie DOBRA a ZLA v Pentateuchu (Gn 2 - Dt 30):
„Vyvoľ si život“ v Dt 30,15-20

15 Hľa, dnes som predložil pred teba život i DOBRO a smrť i ZLO
16 a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a 

zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. 

Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do 
ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.  
17 Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa

klaňať iným bohom a uctievať ich,  18 tak vám dnes oznamujem, že istotne
zahyniete (Dt 4,26; 8,19) a nepobudnete dlho v krajine, do ktorej po prechode cez
Jordán vojdeš, aby ste ju zaujali.  

19 Za svedkov proti vám volám nebo i zem: 

Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu!

Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo,  
20 keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu;

lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, 

o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá." 





Prvé slová človeka v Písme  
sú slová radosti muža nad ženou (Gn 2,23)

slová

Táto (je) tentokrát ~[;P;h; tazO 2 (4 slabiky)

kosť z mojich kostí ym;c'[]me ~c,[, 2 (6 slabík)

a mäso z môjho mäsa; yrIf'B.mi rf'b'W 2 (7 slabík)

ona sa bude volať žena hV'ai areQ'yI tazOl. 3 (7 slabík)

lebo z muža bola vzatá ona taZO-hx'q\lu vyaime yKi 3 (7 slabík)



Hendiadys (gr. jedno cez dve /veci/)

Tu (Jakubovi) povedal Laban: "Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!" 

A ostal uňho na mesiac (Gn 29,14)

(Abimelech vravel Sichemčanom)

„Pamätajte tiež, že ja som vaša kosť a vaše mäso!" (Sdc 9,2c)

Všetky Izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: 

"Hľa, sme tvoja kosť a tvoje mäso!“ (2 Sam 5,1, par. 1 Krn 11,1)

(Dávid odkazuje starším): „Vy ste moji bratia, vy ste moja kosť a moje 
mäso... (2 Sam 19,13.14)



Chiazmus v Gn 2,23b

ona

sa bude volať

žena (hV'ai - ´iššá)

lebo z muža (vyai - ´iš)

bola vzatá 

ona



Funkcia poetických vsuviek v Gn 1–11

„Svätopisci a redaktori (pri písaní textov) postupovali tak, aby
sa dala poézia rozpoznať a oceniť v zhode s jej vlastnými
výrazovými prostriedkami a ovplyvnila čítanie okolitého
príbehu. Týmto spôsobom sa v hebrejskej próze využíva
literárny potenciál poézie pre tematické komentovanie,
emocionálnu reakciu a aktualizáciu bez toho, aby zmenil jej
vlastný základný charakter viazaný na rozprávanie v tretej
osobe“.

J.W. Watts, "This Song": Conspicuous Poetry in Hebrew Prose. In: J.C. de Moor - W.G.E.
Watson (eds.), Verse in Ancient Near Eastern Prose. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag,
1993, 345-358, 358



Gn 3,1-13 (prvý dialóg v Písme o Bohu)
1 No had bol ľstivejší (~Wr[' arúm) ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, 

a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: „Nejedzte z nijakého rajského stromu!?“ 

2 Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3 ale o ovocí stromu, 

ktorý je v strede raja nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ 

4 Tu povedal had žene: „Nie, (ne)zomriete, 5 ale Boh vie, že keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči 

a vy budete ako bohovia poznajúci (y[ed>yO ~yhil{aKe) dobro a zlo.“ -

6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho 

ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. 7 I otvorili sa obom oči a spoznali,

že sú nahí (~Miruy[e erumím zo sing. ~roy[eeróm). Zošili figové listy a urobili si zásterky. 

8 A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, 

skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.

9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ 

10 On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto 

som sa skryl.“ 

11 Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti  jesť zakázal?!“ 

12 Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo 

stromu a ja som jedol.“ 13 Potom povedal Pán, Boh, žene: „Čo si to urobila?!“ 

A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“



Plod stromu poznania dobra a zla
v lat. malum – zlo i jablko)



Prvotný hriech v Gn 3 ako vzor a etiológia hriechu

1) pokušenie (3,2-5)

2) váhanie ženy (3,6a)

3) skutok ženy a muža (3,6b)

4) hanba oboch (3,7-8)

5) uisťovanie o nevine (3,9.13)



Záver príbehu Gn 2-3 (Gn 3,7-21)

V strede záveru príbehu Gn 3,7-21 je predpoveď o víťazstve ľudského
potomstva /v osobe Mesiáša/ nad potomstvom hada (v. 15):

A človek si urobil pás z figových listov (v. 7b)

B strach a skrytie človeka pred Bohom (v. 8)

C Boh hovorí s mužom (v. 9-12)

D Boh hovorí so ženou (v. 13)

E Boh s hadom nediskutuje, ale preklína ho

a ohlási víťazstvo ľudstva nad ním (vv.14-15)

D’ Boh vysloví súd nad ženou (v. 16)

C’ Boh vysloví súd nad mužom (v. 17-19)

B’ nová nádej človeka v mene ženy Eva (v. 20)

A’ Boh urobil človeku kožený odev (v. 21)



Protoevanjelium „ohlásenie Mesiáša“ v Gn 3,15

Je to poetický verš v hebrejčine rozdelený na dva dvojstichy, kde 
predložka medzi je formálnou súčasťou výrazov, na ktoré sa viaže.

Nepriateľstvo ustanovujem

medzi tebou a ženou,

medzi tvojím potomstvom  a jej potomstvom,

ono (LXX on, Vulgata: ona) ti rozdrví hlavu 

a ty mu zraníš/rozdrvíš pätu.



Vyhnanie z raja



Záver (Gn 3,23-24)

A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol 
vzatý.

Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a 
vytasený 

ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.



Cheruby (okrídlené levy)



Trón cheruba (nález z Megidda 13. stor.)

„Pán sídli nad cherubmi“ (1 Sam 4,4) = nad archou



Na pozadí príbehu je i téma zeme a jej obrábateľa (zem; jesť)

17 A Adamovi povedal: 

"Preto, že si počúval hlas svojej ženy

a JEDOL SI zo stromu, o ktorom som ti prikázal: 

"NESMIEŠ z neho JESŤ!", 

prekliata je zem pre teba; 

s námahou z nej BUDEŠ JESŤ

po všetky dni svojho života.
18 Tŕnie a bodľačie (~krovie Gn 2,5) ti bude rodiť

a ty BUDEŠ JESŤ poľné byliny (~Gn 2,5).
19 V pote svojej tváre BUDEŠ JESŤ svoj chlieb !!!, 

kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, 

lebo prach si a do prachu sa vrátiš!"



Dve správy „dvojičky“ o stvorení SVETA a ĽUDÍ

Gn 1 – Boh sa dá nájsť v posvätnom čase človekom 
stvoreným na Boží obraz a povereným správou zeme.

 Rozprávanie v Gn 1 bolo o vzniku sveta je kozmogonický 
text (nie kozmologický). 

Gn 2–3 – Boh je v záhrade, človek je na zemi (na východ od 
raja), aby obrábal zem. 

 Rozprávanie v Gn 2-3 je o vzniku sveta a ľudí sa viac 
sústreďuje na človeka, má silný antropologický ráz. 



Zhnutie: opisy Pánovho stvorenia v SZ

1. Stvorenie pomocou jeho slova v Gn 1 – dôraz sa kladie na Boží 
zámer a jeho realizáciu

2. Stvorenie na spôsob formovania (tzv. formatio) v Gn 2–3 – dôraz 
sa kladie na činnosť a úzky vzťah so stvorením

3. Stvorenie ako výsledok jeho zápasu so silami chaosu tzv. 
Chaoskampf (Ž 68,31; 74,14 ale 104,26; 89,11; Hab 3,8; Iz 27,1; 
Am 9,2-3; Jób 40-41 sú to najstaršie poetické tradície) – dôraz je 
položený na moci a sile

4. Stvorenie pomocou múdrosti ָחְכָמה) chochmá v Iz 40,28; 45,7; 
Prís 8,22-31 vo v. 30 ָאמֹון majster, remeselník (sl. chovanka); Sir 24; 
sú to neskoršie tradície) – dôraz sa kladie na úlohu múdrosti v 
stvorení.


