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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.
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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.



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.) videli v pluráli narážku na Ježiša
Krista, resp. Božiu trojicu. Samotný autor to ešte tak nevnímal.

(c) H. 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), čo viedlo k opusteniu tejto interpretácie.

(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).



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´´



Etymológia ~l,c, (celem) - obraz
• Zriedkavosť výrazu ~l,c, obraz v Písme je problém.

• Zo 17 výskytov sa 10 vzťahuje na hmotné vyobrazenia
napr. model vredov a myší (1Sam 6,5.11); obrazy mužov
(Ez 16,17; 23,14) modiel (Nm 33,52; 2 Kr 11,18); v
žalmoch sa výraz vzťahuje na ľudskú existenciu: je
tieňom, vidinou (Ž 39,7; 73,20).

• Päť výskytov nájdeme v Gn 1,26, 27.27; 5,3; 9,6.

Etymológia:

(1) z arab. slovesa rezať, osekávať

(2) z akkad. slovesa stmavnúť.



Etymológia tWmD> (demút) - podoba
• Hebr. výraz má koncovku abstr. mena a vzťahuje sa na sloveso 
hmd podobať sa, ponášať sa. 

• označuje postavu, model alebo plán (1 Kr 16,10). Väčšina z 25 
výskytov je u Ezechiela vo videniach. 

• Vnáša ideu odlišnosti popri podobnosti, ale aj blízkosti
a príbuzenstva (Gn 5,1 kde sa ním opisuje vzťah otca a syna).

• Najstarší aramejský nápis z IX. stor. pred Kr. z Tell Fakharijah
(bývalý Sikkan) v Sýrii na 2 m čadičovej soche kráľa Hadad-jisi
(dolu na tunike spredu 38 riad. asýrskeho klinopisu a vzadu 23 
riad. aramejského textu). Aramejský nápis obsahuje dva výrazy 
synonymicky zamienané: socha (ṣlm v 12. a 16. riadku) a podoba
(dmwt v 1. a 15. riadku). Nález 22. 2. 1979 vystavený v 
národnom Damaskom múzeu



Čadičová 2m socha kráľa Hadada-Jisi-ho zo sýrskej 
Tell Fakharijah (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.



Prepis aramejského nápisu



Recepcia a interpretačná tradícia
imago Dei

• Substancialistická interpretácia (podstata človeka – duchovné kvality)

(Filón, Irenej, Klement Alex., Atanázius, Augustín, Tomáš Akv.)

• Relacionistická interpretácia (vzťah, príbuzenstvo, lat. imago >> imitatio)

(M. Luther, J. Calvin, E. Brunner, K. Barth)

• Funkcionalistická interpretácia (úloha človeka; demokratizácia kráľovskej 

idey reprezentovať Boha)

(zdieľa ju väčšina SZ učencov)



Imago Dei vo zvyšku Písma (okrem Gn 5,1.3; 9,6)

V neskorých deuterokánonických spisoch SZ: 

Múd 2,23 εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀϊδιότητος - obrazom vlastnej nepominuteľnosti; 

Sir 17,1 κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς – na svoj obraz ich stvoril

V Pavlovom epištolári a v Jakubovom liste:

Rim 8,29 προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ - (tých) predurčil, aby boli 

podobnými obrazu jeho Syna

1 Kor 11,7 ἀνὴρ ... εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων - muž ... je obraz a sláva Boha

2 Kor 3,18 τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου 

πνεύματος - Duch Pána nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz; 

2 Kor 4,4 τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ - slávy Krista, ktorý je obrazom Boha; 

Ef 4,24 ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα - obliecť si nového človeka, 

ktorý je stvorený podľa Boha; 

Kol 1,15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου – (Kristus) je obraz neviditeľného Boha (por. Hebr 1,3) 

Jak 3,9 τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας - ľudí stvorených na podobu Božiu. 





Nádej z Gen 1: Človek na Boží obraz 

„Boh stvoril všetkých ľudí tak, aby sa mu
podobali; teda chcel, aby sa niečo medzi ním
ako Stvoriteľom a stvorením. 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 náboženstvá
už nie sú, bola stvorená na Boží obraz“

(C. Westermann)





Čo znamená pojem obraz?

1) termíny obraz a podoba významovo odlišné (Irenej cca. 180 po Kr.).

Obraz - prirodzené ľudské vlastnosti (rozum, osobnosť) ktorými sa
človek podobá Bohu;

Podoba - nadprirodzenú Božiu milosť, ktorá robí vykúpeného človeka
podobného Bohu.

Toto však nevyjadruje pôvodný význam slov kvôli vzájomnej zámene
výrazov obraz a podoba (porov. Gn 5,3; Ez 23,14-15) - významové
odlíšenie termínov Gn nepozná.

Podoba je asi na určenie významového odtieňa pojmu obraz v kontexte.



2) Rozumové a duchovné schopnosti, ktoré človek zdieľa so Stvoriteľom.

Ktoré? Ľudský rozum, osobnosť človeka, slobodná vôľa, ľudské vedomie alebo
inteligencia. Moderní komentátori opúšťajú snahu presne zadefinovať Boží obraz (jeho
povaha bola až príliš známa).

3) Telesná podobnosť človeka na Boha, ktorý sa telesným výzorom a vzpriamenou
postavou podobá na Boha. V prospech tohto výkladu by bola skutočnosť, že telesná
zhoda stojí na pozadí termínu obraz, pričom v Gn 5,3 sa hovorí o Adamovom synovi
Setovi, že bol na jeho podobu a obraz, čo sa vzťahuje v prvom rade na rovnakú telesnú
zhodu medzi otcom a synom, v druhom rade sa pridružuje celková zhoda medzi otcom
a synom.

Písmo však kladie veľký dôraz na duchovnosť Boha a nemožnosť vidieť ho a preto sa
tento pohľad stáva problematickým (Dt 4,15–16).

Mettinger cez pojem obraz porovnáva človeka s anjelmi, ktorí si uctievajú Boha v nebi. 
Ľudská podobnosť s nimi je vo funkcii chváliť Boha na zemi.



4) Boží obraz robí z človeka predstaviteľa alebo zástupcu Boha na zemi – základ predstavy
je v starovekých pohľadoch Blízkeho východu na kráľa. Egyptské aj asýrske texty opisujú
kráľa ako Boží obraz (sochu). V Písme je demokratizácia tejto predstavy

• Faraón píše synovi Merikareovi (ca r. 2000 pred Kr.) : ľudia sú obrazy boha, ktoré vzišli
z jeho údov, čím sa to vzťahuje na všetkých ľudí, podobne v Gn.

• V XIII. stor. pred Kr. dal Ramses II vytesať do skaly svoju podobu v delte rieky na S od
Bejrútu. Duch boha obýval modlu alebo sochu, čím sa tvorila úzka jednota medzi
božstvom, respektíve kráľom a jeho obrazom. V stvorení človeka v Gn 2,7 sa hovorí
o vdýchnutí dychu života zo strany Boha, aby sa tak človek stal živou bytosťou. Tým sa
naznačuje, že Boh zostáva pánom nad stvorením, pritom však človek zastupuje Boha, ako

ním poverený správca stvorenia. Lohfink ponúkol tézu, že výraz ~l,c, treba prekladať nie
ako obraz, ale ako socha.

• Obrazy bohov a kráľov reprezentujú božstvo a kráľa. Socha kráľa v SBV ohlasovala jeho
vládu v oblasti, kde bola postavená (Dan 3,1.5).

• Muž a žena majú vládnuť hd'r' (kráľovské sloveso Ž 72,8; 110,2; Iz 14,6 Ez 34,4)
a podmaniť si stvorenie (1Kr 5,4 [4,24]). Žalm 8,6-7 hovorí jasne o človekovi utvorenom
o niečo menšieho od anjelov (v LXX) alebo od Boha (hebr.).



5) Schopnosť človeka nadviazať vzťah s Bohom
(Westermann na podklade Bartha) a schopnosť
posväcovať sa

- Boh môže vstúpiť do vzťahu s človekom, prehovárať
k nemu a uzatvoriť s ním zmluvu.

- spojenie na náš obraz modifikuje sloveso urobme, a nie
podstatné meno človek.

- iba pár úryvkov hovorí o stvorení človeka, kde je náš obraz
v úzkom vzťahu so stvorením človeka na Boží obraz.

- v Gn 5,3 a Ex 25,40 na obraz opisuje skôr samotné dielo
ako činnosť pri ňom.

- sem by však mali spadať aj reálne schopnosti podobať sa
Bohu vo svätosti (Lv 11; 17n Buďte svätí...), v požehnávaní
(Noe, Jakub, Mojžiš) atď.


