
Gn 4,1 – 6,8 

S Bohom a predsa 
bez Boha 



Kain a Ábel 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 4,1 až 4,16 



Kain a Ábel 
Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a 
povedala: "Získala som človeka od Pána.“  2 A opäť porodila - jeho brata, 
Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. 



Kain a Ábel 
Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a 
povedala: "Získala som človeka od Pána.“  2 A opäť porodila - jeho brata, 
Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. 
Adam poznal svoju ženu… – tradičná fráza na označenie sexuálneho styku 
medzi mužom a ženou. Odráža v sebe ale aj chápanie slova „poznať“ v 
hebrejčine, kde niečo poznať neznamená mať len nejaké vedomosti, ale mať 
opravdivú, hlbokú a osobnú skúsenosť. 

Kain – meno „Kain“ znie podobne ako hebrejské slovo kaniti, získať. Odtiaľ 
odvodene význam tohto mena (poetický, nie doslovný, ten pochádza možno 
z hebrejského slova značiaceho kováč). 

Získala som človeka od Pána (JHWH) – Veta sa dá chápať buď v zmysle 
„získala som človeka s pomocou Pána“, ale aj „stvorila som človeka 
rovnako, ako Pán!“ – a tým chápať vetu od významu pokračujúcej vzbury a 
revolty (logickej vzhľadom na hriech) cez pokus o zmier (uznáva Boží diel 
na stvorení Kaina a dúfa, že sa tak stáva akoby spolupracovníčkou Boha) až 
po otvorené uznanie Boha ako Boha (od Boha som získala syna). 



Kain a Ábel 
Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a 
povedala: "Získala som človeka od Pána.“  2 A opäť porodila - jeho brata, 
Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. 
Ábel – meno sa vo forme slova abal vyskytuje v Biblii celkom často a 
zvyčajne označuje niečo pominuteľné, nestále… Na ňom ako na prvom sa 
tak ukáže, čím sa človek po opustení Boha stal: nepatrným, bezzmyselným 
prachom, ktorý dnes je a zajtra ho už nenájdeme…  

Pastier verzus roľník – prvé dva rozdiely medzi oboma bratmi: 

• Rozdiel v pôvode: Kain je PRVORODENÝ syn a teda v zmysle hebrejskej 
kultúry dedič svojho otca a pokračovateľ jeho rodu. Ábel ako druhorodený 
má právo na „výslužku“ (podiel z majetku) – ale nič viac. Fakticky je (má 
byť) podriadený staršiemu bratovi. 

• Rozdiel v kultúre: Jeden je pastier, druhý roľník. Pretože autor Genezis 
spracováva pre svoje účely už jestvujúce príbehy, rozdiel medzi bratmi 
môže v pôvodine odzrkadľovať konflikty medzi nomádskymi kočovnými 
kmeňmi pastierov (ako bol aj Izrael) a usadenými kultúrami, žijúcimi hlavne 
z poľnohospodárstva. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



bohoslužba 
3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj Ábel 
obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán 
zhliadol na Ábela a na jeho obetu. 5 Na Kaina však a na jeho obetu 
nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. 



bohoslužba 
3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj Ábel 
obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán 
zhliadol na Ábela a na jeho obetu. 5 Na Kaina však a na jeho obetu 
nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. 

obeta – hebrejské slovo mincha bežne označuje dar, určený na získanie 
priazne niekoho mocného. 

prvotina – Ábel obetuje prvotinu, čiže prvú časť toho, čo dochoval a 
súčasne najlepšiu časť tejto prvotiny. Mojžišov zákon stanovuje, že všetko 
prvorodené patrí Bohu a má byť obetované Bohu, okrem prvorodeného 
syna, ktorý ale má byť vykúpený inou obetou, obetovanou namiesto neho. 

obeta z poľných bylín – nespomína sa nijako ani ich kvalita (niektoré 
židovské komentáre z toho vyvodzujú, že to bola skôr podradná časť 
úrody), ani to, že by boli prvotinou. 

druhé dva rozdiely medzi bratmi: 

• rozdielna obeta a zrejme aj prístup k samotnému obetovaniu; 

• rozdielny úspech konania – jedna obeta je prijatá, druhá nie… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



prvá smrť 
 6 Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 
Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, 
číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš 
ovládať?“ 8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A 
keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. 



prvá smrť 
 6 Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 
Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, 
číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš 
ovládať?“ 8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A 
keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. 

prečo sa hneváš – niečo, o čom by nás dnes poučila moderná psychológia: 
že totiž hnev nie je zapríčinený niečím mimo nás (v príbehu Ábel, Boh,…), 
ale našim postojom a prístupom k danej veci. 

AK ZMÝŠĽAME KONÁME SPRÁVNE, potom môžeme byť v každej chvíli 
pokojní a s čistým svedomím; 

AK ALE ZMÝŠĽAME A KONÁME NESPRÁVNE, potom v nás samotných 
rastie konflikt, rozpor, vedomie nesprávnosti,… – a z neho sa potom rodí aj 
hnev, závisť, nenávisť,…: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, 
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.“ (Mt 15,19 SSV) 

žiadostivosť – je potom ovocím hriechu, kedy nám chýba spoločenstvo s 
Bohom a zúfalo hľadáme čokoľvek, čím by sme v sebe túto prázdnotu 
zaplnili… 



prvá smrť 
 6 Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 
Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, 
číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš 
ovládať?“ 8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A 
keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. 

… ty ju máš ovládať – žiadostivosť je silná a mocná vec, ale nič, čo by 
človeka beznádejne zotročovalo. Aj napriek hriechu a z nej zrodenej 
žiadostivosti človek je stále zvrchovaným a slobodným tvorom a môže v 
každej chvíli slobodne povedať „áno“, alebo „nie“ na hnutia svojich pudov, 
vášní, emócií,… – obzvlášť, ak Boh nie je skrytý, ale stále je blízko, pri nás a 
ako otec márnostratného syna túži po našom návrate k nemu. 

Je znakom slobodného, dospelého a zrelého človeka, že ovláda seba a 
sleduje dobro a spravodlivosť; a nie je ovládaný týmito hnutiami na svoju 
skazu. To platilo vtedy, to platí aj dnes. 



prvá smrť 
 6 Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 
Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, 
číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš 
ovládať?“ 8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A 
keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. 
na poli – je to skutok vopred pripravený: tam, kde sa Ábelovi nenaskytne 
žiadna pomoc, ďaleko od svedkov, premyslene a chladnokrvne zabíja Kain 
Ábela aby vyriešil to, čo považuje za svoj problém (zvrátenými slovami 
Stalina a tisícky rokov neskôr: „Za každým problémom je človek. Odstrániš 
človeka, odstrániš problém…“). 

zabil ho – je príznačné, že prvá telesná smrť v dejinách Biblie je vražda. 
Hriech prináša svoje ovocie a ukazuje, že oná Bohom predpovedná ôsmrť“ 
je omnoho viac, než fyzické zomretie. Je to rozklad človeka a následne 
rozklad vzťahov a celej spoločnosti…  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Následky 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 



Kain Bezcitný 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

Kde je tvoj brat? – Boh neprichádza ako sudca. Dáva možnosť kainovi 
urobiť reflexiu svojho konania. Je na Kainovi, či povie: „Bože, čo som to 
vykonal? Ach, odpusť mi, ak môžeš…!“, alebo nie. 

Či som ja strážca svojho brata? – táto veta ukazuje nulovú citovú 
zaangažovanosť Kaina. Jeho postoj je vskutku stalinský: má pocit, že si 
vyriešil svoj problém (nevyriešil, ako zakrátko zistí) a nič iné ho nezaujíma…  



ako sa do hory volá… 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

Buď prekliaty zo zeme… – dá sa chápať „budeš vyhnaný zo zeme“, ale aj 
„budeš prekliaty viac, ako zem (ktorú si poškvrnil preliatou krvou)“. Človek, 
ktorý koná zlo, sa dostáva do konfliktu nielen so sebou a s Bohom, ale aj so 
„zemou“, s ľudskou spoločnosťou. Stáva sa zločincom, ktorý je štvaný ako 
nebezpečné a besné zviera… Stáva sa „nestály a túlavý na zemi“, čiže 
vyhnaný z rodiny a spoločenstva. 



zničený život vraha 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený – to je jeden z možných 
prekladov. Veta sa dá preložiť aj ako „môj trest priveľký na to, aby som ho 
mohol zniesť / aby sa nejako dal zmierniť“ – pretože bolo povinnosťou 
blízkych príbuzných mŕtveho pomstiť sa na jeho vrahovi, Kain si uvedomuje, 
že ho čaká bezútešný osud vyhnanca, ktorý sa tak či onak skončí až jeho 
smrťou (prirodzenou, či násilnou) a niet ničoho, čo by ho nejako mohlo 
zmierniť, či odčiniť: Kain nedokáže stvoriť zmarený život, ako Boh! 



zničený život vraha 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený – to je jeden z možných 
prekladov. Veta sa dá preložiť aj ako „môj trest priveľký na to, aby som ho 
mohol zniesť / aby sa nejako dal zmierniť“ – pretože bolo povinnosťou 
blízkych príbuzných mŕtveho pomstiť sa na jeho vrahovi, Kain si uvedomuje, 
že ho čaká bezútešný osud vyhnanca, ktorý sa tak či onak skončí až jeho 
smrťou (prirodzenou, či násilnou) a niet ničoho, čo by ho nejako mohlo 
zmierniť, či odčiniť: Kain nedokáže stvoriť zmarený život, ako Boh! 

Znova je ale zaujímavé vidieť, že Kainov smútok 
a bolesť je spôsobená výlučne strachom a 
obavou o seba a o svoj život a osud. 

Znova nezaznieva ani stopa nejakého smútku, 
viny, či bolesti kvôli zabitému bratovi… 

Presne takto sa javí hriech, keď je obnažený: 
pýcha, vedúca k bezcitnosti sebectva. 



pod ochranou Boha 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie! – Vo svetle 
Ježišových slov „neodporujte zlému“ a Pavlových „dobrom premáhaj zlo“ – a 
vo svetle dejinnej skúsenosti so začarovaným kruhom krvných pômst a 
podobne – je jasné, že každý, kto pomstí zlo zlom, rozpútava ešte väčšiu 
špirálu zla, ktoré nakoniec zasiahne aj jeho samotného…  

znamenie – na znak toho, že aj zločinec je pod ochranou Boha, ktorému jedi-
nému prináleží súd, trest, – alebo (ako to Boh nakoniec urobil) odpustenie! 



desivá voľba Kaina 
9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. 
Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi 
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, 
ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš 
obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 
Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, 
ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; 
nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán 
mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú 
pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho 
nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na 
východ od Edenu. 

A Kain sa vzdialil od Pána – zlo však spoľahlivo oddeľuje aj Kaina od Boha. 
Kain svoje zlo neľutuje, stojí si za ním (a ľutuje len to, že vyšlo najavo). Tým 
buduje medzi sebou a Bohom priepasť. Musí voliť: alebo si ponechať svoju 
zlobu (hriech) a opustiť Boha, alebo zanechať zlobu a vrátiť sa k Bohu. Kain 
si ponecháva svoju pýchu a bezcitnosť – a definitívne opúšťa Boha… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



dedičný hriech poznámka 

tento text dobre ukazuje podstatu 
DEDIČNÉHO HRIECHU: 

• Adam a Eva sa rozhodli žiť bez Boha 
a ísť si svojou cestou – a následne 
opustili Raj (čiže stav dokonalej 
harmónie s Bohom, so sebou a so 
svetom). 

Tým ovplyvnili a predurčili aj časť 
osudu svojich potomkov: 

• Kain a Ábel sa rodia mimo Raja, 
mimo dôverného spoločenstva s 
Bohom a následne dedia po svojich 
predkoch už aj nesúlad so sebou, s 
ostatnými, so svetom…  

Ich život je tak poznačený voľbou ich 
rodičov. 

„Dedičný hriech nie je nejakou 
„pozitívnou kvalitou“, ktorú by 
každý človek zdedil po prarodičoch. 
Naopak, je to absencia istej kvality, 
ktorú sme mali zdediť. Touto 
chýbajúcou kvalitou je chýbajúca 
príslušnosť k nejakému 
spoločenstvu spásy. Zrodenie do 
ľudstva tak neznamená zrodenie do 
Božieho ľudu, ktorý je blaženým 
spoločenstvom. Kvalita príslušnosti 
… tak vôbec nemôže byť 
odovzdaná ďalej, ak takýto ľud 
vôbec neexistuje. Dedičný hriech 
by sa preto dal interpretovať ako 
stav pôvodnej nepríslušnosti k 
Božiemu ľudu.“ 

(Christoph kardinál Schönborn) 



„Dedičný hriech nie je nejakou 
„pozitívnou kvalitou“, ktorú by 
každý človek zdedil po prarodičoch. 
Naopak, je to absencia istej kvality, 
ktorú sme mali zdediť. Touto 
chýbajúcou kvalitou je chýbajúca 
príslušnosť k nejakému 
spoločenstvu spásy. Zrodenie do 
ľudstva tak neznamená zrodenie do 
Božieho ľudu, ktorý je blaženým 
spoločenstvom. Kvalita príslušnosti 
… tak vôbec nemôže byť 
odovzdaná ďalej, ak takýto ľud 
vôbec neexistuje. Dedičný hriech 
by sa preto dal interpretovať ako 
stav pôvodnej nepríslušnosti k 
Božiemu ľudu.“ 

(Christoph kardinál Schönborn) 

dedičný hriech poznámka 

tento text dobre ukazuje podstatu 
DEDIČNÉHO HRIECHU: 

• Adam a Eva sa rozhodli žiť bez Boha 
a ísť si svojou cestou – a následne 
opustili Raj (čiže stav dokonalej 
harmónie s Bohom, so sebou a so 
svetom). 

Tým ovplyvnili a predurčili aj časť 
osudu svojich potomkov: 

• Kain a Ábel sa rodia mimo Raja, 
mimo dôverného spoločenstva s 
Bohom a následne dedia po svojich 
predkoch už aj nesúlad so sebou, s 
ostatnými, so svetom…  

Ich život je tak poznačený voľbou ich 
rodičov. 

Teda nie hriech v zmysle ZLOČINU, ktorý by 
sme vykonali,  

ani hriech v zmysle VINY a odsúdenia, ktoré by 
sme niesli ako nejakú zodpovednosť za skutky 
našich predkov, 

ani POSTOJA, ktorý by sme si zvolil, 

ale STAVU, do ktorého sme sa NARODILI! 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• „Kresťania sú tí najzvrhlejší ľudia, lebo veria, že malé deti sa už 
rodia vinné „dedičným hriechom“ a ak nebudú pokrstené a 
nestanú sa kresťanmi, Boh ich bude naveky trestať a mučiť v 
Pekle za niečo, čo nikdy nespáchali…“ 

Odhliadnuc od naivnej predstavy o „trestaní Bohom“... 

1) Dedičný hriech nie je o vine, ale o STAVE. 

2) O spáse, alebo zatratení nerozhoduje tento stav, ale to, či v ňom 
dobrovoľne zotrváme, alebo či ho opustíme a naučíme sa od Boha 
byť a žiť Nový Život v Bohu a ako Boh! 

Adam a Eva preniesli na svoje potomstvo ľudskú prirodzenosť 
zranenú ich prvým hriechom, a teda pozbavenú prvotnej svätosti 
a spravodlivosti. Toto pozbavenie sa volá „dedičný hriech“.  

(KKC 417) 

„S Tridentským koncilom teda tvrdíme, že dedičný hriech sa 
prenáša spolu s ľudskou prirodzenosťou ,rozmnožovaním, nie 
napodobňovaním‘, a preto ,je každému vlastný‘.“ 

(KKC 419) 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• „Dedičný hriech je podľa Augustína a tým cirkvi sexuálne 
determinovaný a prenáša sa prostredníctvom pohlavného aktu na 
každého ďalšieho človeka. Nečudo, že sexualita a túžba po žene je 
považovaná za hriech a má sa potláčať...“ (Oľga Pietruchová) 

Ad. Augustín: Samozrejme, človek sa RODÍ do stavu dedičného hriechu, 
nepadá doň „z neba“…  – a pretože v tej dobe ešte „deti zo skúmavky“ 
nejestvovali, pre Augustína jestvovala len jediná možnosť, ako sa ľudia 
rozmnožujú: sexom...    

SAMOTNÝ SEX ale nie je ani podstatou dedičného hriechu a ani sám nie je 
hriešny a ani nie je predstavou kresťanstva, že by sa mal dokonca 
„potláčať“!  

Čo ale neznamená, že nie je STAVOM dedičného hriechu DOTKNUTÝ, ako 
všetko ostatné v živote človeka. Môže sa to prejaviť napríklad tým, že ho 
nedokážeme ovládať, mení sa na žiadostivosť, alebo zvrátenosť, zotročuje 
človeka a pod. Lenže to už nie je problém SEXU, ale HRIECHU, ktorý ho 
pokazil... Riešením nie je „potlačiť sex“, ale zanechať hriech...  

Sexualita je prameňom radosti a potešenia: „Sám Stvoriteľ… 
ustanovil tiež, aby manželia v tejto úlohe [plodenia] nachádzali 
rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto 
rozkoš hľadajú a tešia sa z nej.“ 

(KKC 2362) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



zrod náboženstva… poznámka 

… bez Boha! Adam ani Eva nie sú žiadni ateisti. Majú 
priamu skúsenosť Boha, „veria v Boha“, 
dokonca možno Evin výkrik naozaj znie 
„získala som človeka od JHWH“ a nie 
„stvorila som človeka rovnako, ako JHWH“. 

Kain aj Ábel sa s Bohom zhovárajú, majú 
osobnú skúsenosť Boha, konajú 
bohoslužbu a prinášajú obety. 

NAPRIEK TOMU ALE STÁLE žijú bez Boha a 
mimo Boha – v tom zmysle, že idú svojou 
vlastnou cestou, sledujú svoje vlastné 
záujmy, nemienia nasledovať Boha, ani nič 
podobné. 

TOTO JE ZROD „NÁBOŽENSTVA“ – čiže pokusu získať si nejako 
náklonnosť Boha bez toho, aby sme zanechali svoj hriech (čiže život 

nesmerujúci k Bohu a k zbožšteniu sa v Bohu) a dokonca aby sme nejako 
mohli Boha využiť a poslúžiť si Ním v tomto našom živote hriechu! 

Takéto náboženstvo je 
ponajviac zvykom a 
folklórom, kde konáme 
nejaké „magické úkony“ 
(„odbavujeme“ modlitby, 
„robíme si“ a „dávame na 
poriadok“ sviatosti,…), 
ktorými dúfame nejako 
získať náklonnosť Boha a 
presvedčiť Ho, aby žehnal a 
slúžil našim plánom a 
predstavám… 



zrod náboženstva… poznámka 

… bez Boha! ALE AK NEŽIJEME BOŽÍ 
ŽIVOT V JEDNOTE LÁSKY 
S BOHOM,… 
 
… potom je do veľkej miery srdečne jedno, 
či popri tom 

• „praktizujeme“ nejaké náboženské úkony, 
alebo nie;  

• „máme na poriadku“ sviatosti, alebo nie; 

• „chodíme“ do kostola, alebo nie; 

• „postíme sa v piatok“, alebo nie… 

• recitujeme modlitby ráno a večer, alebo 
nie… 

Adam potom poznal svoju 
ženu Evu a ona počala a 
porodila Kaina a povedala: 
"Získala som človeka od 
Pána."  

(Gn 4,1 SSV) 

Po nejakom čase Kain 
priniesol obetu Pánovi z 
poľných plodín. Aj Ábel 
obetoval podobne z prvotín 
svojich oviec, z tých 
najtučnejších.  

(Gn 4,3-4 SSV) 

Tu povedal Pán Kainovi: 
"Prečo sa hneváš a prečo sa 
ti zamračila tvár? …“ Kain 
povedal Pánovi: …  

(Gn 4,6-7.13 SSV) 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

• „Kresťanstvo – to je svetonázor. Hodnotový a morálny systém. 
Byť kresťanom znamená dodržiavať tieto kresťanské hodnoty, žiť 
podľa kresťanskej morálky a veriť Cirkvou predkladané pravdy 
viery.“ 

Nie, kresťanstvo nie je SYSTÉM, ani SÚBOR HODNÔT! Nie je ani 
svetonázorom, či etickým systémom. 

Kresťanstvo – to je ŽIVOTNÝ ŠTÝL, založený na SVÄTOSTI, ale 
hlavne na HLBOKOM VZŤAHU LÁSKY medzi nami a medzi živou a 
skutočnou osobou Boha! Je o bezvýhradnom nasledovaní Boha a 
o spolupráci na tom, aby sme boli pretvorení a stvárnení úplne 
podľa Boha, na Jeho podobu a žili v skutočnom spoločenstve s 
Ním účasť na jeho vlastnom živote a konaní! 

Je veľká snaha hovoriť len o hodnotách kráľovstva, ktoré sú 
najpopulárnejšie v svetskej spoločnosti a mlčať o ukrižovanom a 
zmŕtvychvstalom Kráľovi, ktorý je zdrojom a zárukou týchto hodnôt.  
(Ralph Martin)  
Niekedy dokonca aj katolíci stratili alebo nikdy nemali možnosť prežiť 
osobné stretnutie s Kristom – nie s Kristom ako obyčajným ,vzorom' 
alebo ,hodnotou', ale živým Slovom -, cestou, pravdou a životom! 
(pápež Ján Pavol II.) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Rodokmene 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 4,17 až 5,32 



pod ochranou Boha 
23 Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: "Počujte môj hlas, 
Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma 
poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 24 Sedem ráz pomstený bude Kain, 
Lamech však sedemdesiatsedem ráz." 

zabijem... 77 ráz... – Keď Boh hovorí o sedemnásobnej odplate u každého, kto 
by zabil Kaina, je to konštatovanie. Nehovorí „pomstím sa mu 
sedemnásobne“, ale „bude mu sedemnásobne odplatené“, resp. v LXX 
„zaplatí sedem pokút“ – čo sa dá chápať aj v zmysle prostej príčiny a 
následku v roztáčajúcej sa špirále zla 

Lámech ale vyhlasuje svoju osobnú pomstu. Neodmieta zlo, naopak, osvojuje 
si ho a vyhlasuje, že bude v tomto smere horší a násilníckejší a 
bezohľadnejší, než ktokoľvek iný a ešte sa tým aj chváli. Zámená „môj, moje“ 
ešte viac umocňujú Lámechovu krutú samoľúbosť, ešte prekonávajúcu 
Kainovu chladnú bezcitnosť… 

Lámech je tak symbolom a znakom narastajúceho zla na zemi. Odchod od 
Boha spôsobuje v človekovi postupne stále väčšie a väčšie odcudzenie sa 
Bohu a všetkému, čo s Bohom súvisí. 



930 rokov… 912 rokov… – V staroveku mali čísla úplne iný význam, ako majú 
dnes. Mali svoju symboliku a ako také sa aj používali na vyjadrenie 
symbolického významu. Pre čitateľov svojej doby bolo číslo najskôr niečo, 
ako naša krížovka : miesto, kde mohol podumať a vylúštiť z čísla skrytý 
význam a skrytú symboliku. 

Konkrétne v prípade veku praotcov dnes už nevieme s istotou určiť, čo 
presne mali tieto čísla vyjadrovať – okrem iného aj preto, že v rôznych 
prekladoch sa číselné hodnoty líšia, napríklad: 

V hebrejskom texte má Adam 130 rokov, keď sa mu narodí syn a potom žije ešte 800 
rokov až do 930 roku. V LXX je to 230 a 700 rokov, súhrn je stále 930. 

pod ochranou Boha 
3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa 
jeho obrazu, a nazval ho menom Set. 4 Po Setovom narodení žil Adam ešte 
osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 A všetkých dní Adamovho 
života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť 
rokov, narodil sa mu Enos. 7 A Set po Enosovom narodení žil ešte 
osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Všetkých Setových 
dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel. … atď. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Rozhodnutie k Potope 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 6,1 až 6,8 



pod ochranou Boha 
Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 



pod ochranou Boha 

Boží synovia – kto sú to? A kto sú „ľudské dcéry“? Možností je viac: 
• Termínom „Boží synovia“ sa chápu v Biblii anjeli a iné nadľudské bytosti. Staré židovské 
výklady v tomto texte videli anjelov (Flávius, kumránske texty), podobne aj niektorí raní 
cirkevní otcovia (Justín, Irenej, Tertulián, Origenes,…). Aj dnes je tento výklad 
najrozšírenejší. 

• Podľa druhého výkladu by to mohli byť vysokopostavení a mocní ľudia, ako sú králi, vladá-
ri, ktorí si násilne podriaďovali, zotročovali a zneužívali „ľudské dcéry“ – svojich poddaných. 

• Podľa tretieho výkladu sú to „Boží ľudia“ – čiže tí, ktorí sa úprimne usilovali žiť podľa 
Božích príkazov, resp. mali aspoň ešte nejaké poznanie Boha a Jeho vôle – na rozdiel od 
„dcér ľudských“, ktoré symbolizujú ľudí, ktorí na Boha a život podľa Boha úplne rezignovali 
a úplne sa oddali svojim pudom a vášňam. Efrém Sýrsky (a pred ním rabíni) ich napríklad (a 
aj obrov) stotožňoval s Bohom požehnaným pokolením Seta, na rozdiel od prekliateho (a 
preto vzrastom malého) pokolenia Kaina, z ktorého vzišli „dcéry ľudské“. 

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 



pod ochranou Boha 

Boží synovia – kto sú to? A kto sú „ľudské dcéry“? Možností je viac: 
• Termínom „Boží synovia“ sa chápu v Biblii anjeli a iné nadľudské bytosti. Staré židovské 
výklady v tomto texte videli anjelov (Flávius, kumránske texty), podobne aj niektorí raní 
cirkevní otcovia (Justín, Irenej, Tertulián, Origenes,…). Aj dnes je tento výklad 
najrozšírenejší. 

• Podľa druhého výkladu by to mohli byť vysokopostavení a mocní ľudia, ako sú králi, vladá-
ri, ktorí si násilne podriaďovali, zotročovali a zneužívali „ľudské dcéry“ – svojich poddaných. 

• Podľa tretieho výkladu sú to „Boží ľudia“ – čiže tí, ktorí sa úprimne usilovali žiť podľa 
Božích príkazov, resp. mali aspoň ešte nejaké poznanie Boha a Jeho vôle – na rozdiel od 
„dcér ľudských“, ktoré symbolizujú ľudí, ktorí na Boha a život podľa Boha úplne rezignovali 
a úplne sa oddali svojim pudom a vášňam. Efrém Sýrsky (a pred ním rabíni) ich napríklad (a 
aj obrov) stotožňoval s Bohom požehnaným pokolením Seta, na rozdiel od prekliateho (a 
preto vzrastom malého) pokolenia Kaina, z ktorého vzišli „dcéry ľudské“. 

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 

V tejto časti autor referuje o ďalšom zväčšení zla vo svete a nechal sa 
pravdepodobne inšpirovať nejakým starším mýtom o anjeloch a ľuďoch. Zdroj a 
forma tohto mýtu zostávajú záhadou. Najpravdepodobnejším prameňom tohto 
mýtu je mezopotámska mytológia. Podľa eposu Gilgamešovi zdrojom inšpirácie 
mohli byť „zmiešané bytosti" ako napr. Gilgameš, ktorý bol z dvoch tretín boh a z 
jednej tretiny človek (II,lln). Je tiež možné, že sa biblický autor inšpiroval gréckou 
mytológiou, ktorá hovorila o herosoch, titanoch a polobohoch. 

Neskorožidovskí exegéti, a aj kresťanskí autori prvých troch storočí, spoznávali v 
Božích synoch anjelov; zrejme na podklade knihy Jób 1,6; 2,1; 38,7. Takto to totiž 
prekladá aj ĽXX(v knihe Jób, nie v Gn). Verše 6,1-8 sú rozvinuté do legendy o 
padlých anjeloch, ktoré zvádzali ženy a učili ich necnostiam v 1 Henochovej knihe. 
Tento rozmer preberajú aj ranokresťanskí autori. Tertulián napr. preberá 
Henochovu ideu a používa ju ako podklad pre mravoučné ponaučenia pre ženy 
(Brodňanská, Dubovský a Panczová 2007, 17-51).  

Od 4. stor. po Kr., keď anjeli začínajú byť pokladaní za čistých duchov, vykladači 
Písma začínajú vidieť v Božích synoch aj Setových potomkov a v ľudských dcérach 
zas ženských potomkov Kaina (porov. patr. a rab. kom. k 6,2). 



pod ochranou Boha 

Je len telom – slovo „telo“ označuje v Biblii človeka (po páde) a zvieratá (na 
ktorých úroveň stratou spoločenstva s Bohom klesol). Vyjadruje 
pominuteľnosť a krehkosť človeka (ktorý je „len telom“ na rozdiel od Boha, 
ktorý je viac, je duch). Človek nemá v sebe vlastnú existenciu, je stvorený 
Bohom, závislý na Bohu a keď ho opustí Boží „dych života“, zaniká a rozpadá 
sa na prach. 

Neskôr – hlavne v NZ – slovo „telo“, „telesný“ vyjadruje aj človeka v stave 
hriechu, porušenosti hriechu. 

HEBREJČINA NEROZLIŠUJE TELO A DUŠU V GRÉCKOM ZMYSLE „HMOTNÝ 
– NEHMONÝ“, v hberejčine sú „telo“ a „duša“ do veľkej miery synonymá. 

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 



pod ochranou Boha 

Je len telom – slovo „telo“ označuje v Biblii človeka (po páde) a zvieratá (na 
ktorých úroveň stratou spoločenstva s Bohom klesol). Vyjadruje 
pominuteľnosť a krehkosť človeka (ktorý je „len telom“ na rozdiel od Boha, 
ktorý je viac, je duch). Človek nemá v sebe vlastnú existenciu, je stvorený 
Bohom, závislý na Bohu a keď ho opustí Boží „dych života“, zaniká a rozpadá 
sa na prach. 

Neskôr – hlavne v NZ – slovo „telo“, „telesný“ vyjadruje aj človeka v stave 
hriechu, porušenosti hriechu. 

HEBREJČINA NEROZLIŠUJE TELO A DUŠU V GRÉCKOM ZMYSLE „HMOTNÝ 
– NEHMONÝ“, v hberejčine sú „telo“ a „duša“ do veľkej miery synonymá. 

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 

Krátko a stručne: 

V gréčtine a v našej kultúre: 

• telesný = hmotný; 

• duševný (duchovný) = nehmotný; 

V hebrejčine a v biblickom chápaní: 

• telesný = ľudský, porušiteľný, krehký, ale aj hriešny; 

• duchovný = božský, neporušiteľný, dokonalý, ale aj svätý. 



pod ochranou Boha 

obri – hebr. há-nefilim („há“ je určitý člen, „tí“). Okrem tohto miesta sa toto 
slovo nachádza ešte v Nm 13,34, kde čítame: „Ba aj obrov sme tam videli, 
Enakových synov z rodu obrov.“ Okrem toho sa há-nefilim používa ešte na 
označenie padlých v boji (napr. Joz 8,25; Sdc 20,46 a pod.), či ľudí 
klesajúcich, upadajúcich (napr. Ž 145,14). 

Preto aj niektoré preklady prekladajú toto slovo ako „netvori“ (ČEP „zrůdy“), 
niečo neprirodzené, znetvorené,… Takto chápali pojem aj staré rabínske 
komentáre, kde odvodzovali slovo „obor“ od slova „padnúť“ – sú to teda 
„padlé“ bytosti, spôsobujúce aj pád iných, lebo v nich vzbudzovali ohúrenie 
svojim vzrastom, strach z ich moci,…  

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 



pod ochranou Boha 

obri – hebr. há-nefilim („há“ je určitý člen, „tí“). Okrem tohto miesta sa toto 
slovo nachádza ešte v Nm 13,34, kde čítame: „Ba aj obrov sme tam videli, 
Enakových synov z rodu obrov.“ Okrem toho sa há-nefilim používa ešte na 
označenie padlých v boji (napr. Joz 8,25; Sdc 20,46 a pod.), či ľudí 
klesajúcich, upadajúcich (napr. Ž 145,14). 

Preto aj niektoré preklady prekladajú toto slovo ako „netvori“ (ČEP „zrůdy“), 
niečo neprirodzené, znetvorené,… Takto chápali pojem aj staré rabínske 
komentáre, kde odvodzovali slovo „obor“ od slova „padnúť“ – sú to teda 
„padlé“ bytosti, spôsobujúce aj pád iných, lebo v nich vzbudzovali ohúrenie 
svojim vzrastom, strach z ich moci,…  

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 

Dôraz textu je na  

MOC – „hrdinovia dávnych čias, mocní mužovia“ 

ZVRÁTENOSŤ – sú padlí, zvrátení,…  

Nemusíme si pod tým predstavovať nejakých fyzických obrov – 
pokojne to môže byť hoci aj ozvena spomienky na mocnú, 
zvrátenú a časom (vari katastroficky) zaniknutú civilizáciu. 

Okrem zmienok (napr. Platón a jeho slávna Atlantída) existujú aj 
niektoré archeologické a historické náznaky, že podobná kultúra 
mohla niekedy v dávnej minulosti možno jestvovať – a potom 
tragicky zaniknúť v katastrofe, obdobnej konceptu Potopy v 
Biblii… 



pod ochranou Boha 

obri – hebr. há-nefilim („há“ je určitý člen, „tí“). Okrem tohto miesta sa toto 
slovo nachádza ešte v Nm 13,34, kde čítame: „Ba aj obrov sme tam videli, 
Enakových synov z rodu obrov.“ Okrem toho sa há-nefilim používa ešte na 
označenie padlých v boji (napr. Joz 8,25; Sdc 20,46 a pod.), či ľudí 
klesajúcich, upadajúcich (napr. Ž 145,14). 

Preto aj niektoré preklady prekladajú toto slovo ako „netvori“ (ČEP „zrůdy“), 
niečo neprirodzené, znetvorené,… Takto chápali pojem aj staré rabínske 
komentáre, kde odvodzovali slovo „obor“ od slova „padnúť“ – sú to teda 
„padlé“ bytosti, spôsobujúce aj pád iných, lebo v nich vzbudzovali ohúrenie 
svojim vzrastom, strach z ich moci,…  

Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, 
koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre 
ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ 4 V 
tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s 
ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni 
mužovia. 

SEX AKO „ĽADOBOREC HRIECHU“ 

SEX je dobrá, krásna a svätá vec.  

Na druhej strane jeho sila a krása je ľahko zneužiteľná – práve 
tým, že sa z aktu lásky a darovania sa muža žene a naopak 
zdegraduje na púhy zdroj rozkoše, kedy ten druhý (druhá) je len 
nástrojom na vyvolanie rozkoše, ktorý použijeme a potom ho 
dokonca len tak odhodíme (alebo ho úplne nahradíme 
vybrátorom, pornom, a pod.)… 

Čo, samozrejme, neznamená (ako sme už povedali v časti o 
dedičnom hriechu), že by bol zlý. Zlé je jeho zneužitie. 

Preto neprekvapuje, že dnes je „sexuálna revolúcia“ a rôzne 
„sexuálne výchovy“ a podobne opravdivým „ľadoborcom 
sekularizmu“ a baranidlom hriechu…  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



bezvýchodiskovosť 
5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na 
zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu 
ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo 
ľutujem, že som ich urobil." 



bezvýchodiskovosť 
5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na 
zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu 
ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo 
ľutujem, že som ich urobil." 
vyničím – doslova „zotriem ľudstvo z povrchu zeme“. Veta navodzuje obraz 
očistenia niečoho znečisteného, poškvrneného. 

naozaj ľutujem – antropomorfický výraz, vyjadrujúci fakt, že s opustením 
Boha ľuďmi stráca ľudstvo i svet zmysel. Už viac nie je nástrojom a 
prostriedkom zbožštenia človeka. Naopak, s každým ďalším človekom len 
rastiem množstvo bolesti a utrpenia a ľudia si budujú svoje peklo a utrpenie 
mimo Boha. 

Pretože človek je slobodný – a Boh nechce jeho slobodu nijako narušiť (a ani 
by to nemalo zmysel, pretože bez slobody nie je možné zbožštenie človeka), 
tak jediné, čo Boh môže voči tomu urobiť, je ukončiť to, aby tak zlo aspoň 
ďalej zbytočne nerástlo a nenieslo ďalšie a ďalšie utrpenie ďalším a ďalším 
zrodeným generáciám ľudí. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



beštiálny Boh? poznámka 

Rôzni nepriatelia 
kresťanstva často 
poukazujú na to, že 
Potopou sa vlastne Boh 
prezentoval ako obludný 
masový vrah a že veriť v 
takéhoto obludného 
masovo vraždiaceho 
Boha je zvrátenosťou. 
Čo by ste na to povedali? 



definícia zabitia poznámka 

V sekulárnom (resp. 
ateistickom) prostredí  

ZABITIE = 
KONIEC 
EXISTENCIE 
ČLOVEKA. 
Zabitím sa život 
človeka končí – končí 
akákoľvek jeho nádej, 
končia všetky jeho 
plány, jeho túžby, viac 
preň nejestvuje žiadna 
budúcnosť, okamihom 
zabitia človek 
definitívne zaniká, 
prestáva jestvovať. 

V TOMTO ZMYSLE ZABITIE ANI SMRŤ V BIBLII 
AKO TAKEJ A ANI V KRESŤANSTVE 
NEJESTVUJE. 

Fyzickou smrťou – a je jedno, či je prirodzená, 
alebo násilná – osud, ani život človeka nijako 
nekončí, len sa mení jeho forma. 

Ak chápeme NEBO ako splnenie túžby Božích 
ľudí po večnom a dokonalom živote s Bohom… 

… a PEKLO ako (bolestné) splnenie podobnej 
túžby bezbožných ľudí mať už raz a navždy 
pokoj od Boha a žiť si navždy a nerušene vo 
svojom hriechu,… 

tak potom SMRŤ NIELEN ŽE NIE JE KONCOM 
EXISTENCIE ČLOVEKA, ALE NIE JE ANI 
KONCOM JEHO TÚŽOB, skôr ich naplnením – či 
už k jeho konečnej radosti, alebo bolesti… 



otázka zabitia poznámka 

Ak je to tak – prečo je 
potom vražda odsúdená 
ako zlo? 
Prečo je človeku 
zakázané zavraždiť iného 
človeka? 
Čo by ste na to povedali? 



otázka smrti a zabitia poznámka 

Predstavme si náš svet ako DIVADELNÚ SCÉNU: 

ŽIVOT TU NA ZEMI je ako 
vystupovanie na scéne. 

SMRŤ je potom niečo 
podobné, ako keď režisér 
odvolá herca zo scény do 

zákulisia. 

O
dvolaním

 herca do zákulisia a 
skončením

 jeho role v príbehu nekončí 
ani jeho osud, ani jeho existencia. • Má režisér právo odvolať herca zo scény? Ak to urobí, je to 

zločin? 

• Má iný herec právo vyhnať svojvoľne iného herca zo 
scény? Ak to urobí, je to v poriadku? 



otázka smrti a zabitia poznámka 

BOH je vzhľadom na nás v postavení REŽISÉRA 
a my „hráme“ v Jeho hre. 

Je iste plne v kompetencii Boha určiť kedy, kto a 
ako scénu a „hru“ opustí – čiže povedané 
pozemsky: „zomrie“. 

Neprestáva tým ale existovať, ani sa jeho osud 
nekončí – len skončila jeho „rola“ v príbehu a 
nastáva čas „výplaty“ a jej užívania si na 
„dôchodku“ v Nebi, alebo v Pekle, podľa toho, čo 
si dotyčný človek slobodne vybral. 

Ak vezmeme do úvahy, že Boh v tomto vždy koná 
tak, aby to bolo na maximálny osoh jednotlivca i 
celého ľudstva, môžeme sa s dôverou spoľahnúť 
na to, že ono „kto, ako a kedy“ bude mať vždy 
svoj zmysel…  

Preto Boh v žiadnom prípade nie je (vo svetskom 
zmysle tohto slova) žiaden „masový vrah“. 

ČLOVEK je v situácii herca v 
hre, ktorá nie je jeho. 

Hrá v nej spolu s inými 
„hercami“ (= ľuďmi) a v tomto 
sú si navzájom všetci „herci“ 
rovní. 

Zabiť iného človeka síce 
neznamená zničiť jeho 
existenciu, ani jeho osud (ale 
môže ho to ohroziť a tento jeho 
ďalší osud veľmi neblaho, až 
tragicky ovplyvniť!) – je to ale 
obdobný akt, ako keby počas 
divadelnej hry jeden herec 
vyhodil zo scény iného herca. 
Je to niečo, na čo nemáme 
žiadne právo. 

Z tohto dôvodu je vražda 
človeka človekom vždy zločin! 



otázka smrti a zabitia poznámka 

BOH je vzhľadom na nás v postavení REŽISÉRA 
a my „hráme“ v Jeho hre. 

Je iste plne v kompetencii Boha určiť kedy, kto a 
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nekončí – len skončila jeho „rola“ v príbehu a 
nastáva čas „výplaty“ a jej užívania si na 
„dôchodku“ v Nebi, alebo v Pekle, podľa toho, čo 
si dotyčný človek slobodne vybral. 

Ak vezmeme do úvahy, že Boh v tomto vždy koná 
tak, aby to bolo na maximálny osoh jednotlivca i 
celého ľudstva, môžeme sa s dôverou spoľahnúť 
na to, že ono „kto, ako a kedy“ bude mať vždy 
svoj zmysel…  

Preto Boh v žiadnom prípade nie je (vo svetskom 
zmysle tohto slova) žiaden „masový vrah“. 

ČLOVEK je v situácii herca v 
hre, ktorá nie je jeho. 

Hrá v nej spolu s inými 
„hercami“ (= ľuďmi) a v tomto 
sú si navzájom všetci „herci“ 
rovní. 

Zabiť iného človeka síce 
neznamená zničiť jeho 
existenciu, ani jeho osud (ale 
môže ho to ohroziť a tento jeho 
ďalší osud veľmi neblaho, až 
tragicky ovplyvniť!) – je to ale 
obdobný akt, ako keby počas 
divadelnej hry jeden herec 
vyhodil zo scény iného herca. 
Je to niečo, na čo nemáme 
žiadne právo. 

Z tohto dôvodu je vražda 
človeka človekom vždy zločin! 

Dobre to vyjadruje aj Božie rozhodnutie k Potope, vyjadrené 
slovom „zotrieť“, čiže v podstate „očistiť“ svet od niečoho, čo sa 
nepodarilo: 

Je to konanie v záujme ľudstva, i každého jednotlivca. V analógii s 
divadlom by sme to mohli symbolicky vyjadriť takto: 

• Boh napísal divadelnú hru (= stvoril svet). 

• Najal na ňu herecký súbor (= Adam, Eva a ich potomstvo). 

• Súbor bol ale z Ruska a celý sa úplne spil litrami vodky  (= 
hriech, zlo) a úplne celú hru dovrzal a je jasné, že ďalej hrať 
nedokáže. 

• Preto Boh hru zastavil, súbor prepustil (= Potopa), v zákulisí 
každému z nich vyplatil gážu, ktorú si zaslúžili (= Nebo, Peklo), 

• a potom začal nanovo s novým hereckým obsadením (= Noe a 
jeho potomstvo). 
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… na dnes všetko! 


