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Séria 

Ženy v Biblii  

Úvod - EVA 

Mená Adam a Eva nedal ľuďom Boh. Meno Adam sa používa v našich prekladoch pre 
naše  lepšie pochopenie. Až do 4 kapitoly, 25 v. 1M sa Adam v pôvodnom hebr. spise 
nazýva len „muž.“  

Nikde sa nehovorí, že Boh pomenoval Evu Evou. Ale v 1M 3,20 sa hovorí: „Adam 
pomenoval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých“  EVA – 
CHAVVÁ (heb.) = život 

Je ľahké poukázať na zlyhanie Adama v Genezis 3:1-12. Bol mlčky prítomný pri 
rozhovore svojej ženy s hadom. Dovolil, aby bolo Božie slovo spochybnené. Zdá sa, že 
neurobil nič pre to, aby jej zabránil ohroziť svoj život svojvoľnými slovami nejakého 
tvora. Svoje zlyhanie zavŕšil tým, že sám jedol z ovocia a keď sa ho jeho Stvoriteľ 
pýtal, pokúsil sa vinu za hriech zvaliť na svoju ženu. „To žena, ktorú si mi dal...“ 

Boh potom vyriekol prekliatie nad hadom, ženou a Adamom, ale nie bez zasľúbenia 
požehnania. (čítajme 1M 3,14-19 vo v. 15. Je zaujímavé, že katolícke preklady 
namiesto zámena ONO používajú ONA, teda Mária porazí diabla.) V prekliatí hada 
Boh zasľúbil semeno ženy = potomstvo, ktoré rozdrví hadovi hlavu. Nastane konečné 
víťazstvo nad nepriateľom. Boh sa sám zaviazal svojím sľubom – budúce semeno 
definitívne porazí toho, ktorého úklady viedli prvého muža a ženu k pádu do hriechu.  
(Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej 
potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!) 

Boh vyslovuje prekliatie nad ženou aj Adamom: 1.)Žene rozmnoží bolesť pri rodení 
detí a 2.) bude zápasiť o svoje manželstvo, muža. Muž bude drieť v bolesti a pote, a 
spolu s celým svojím pokolením zahynie. Dokonca bude prekliata zem a ľudia budú 
musieť „zápasiť“ o potravu. 

Po vypočutí Božieho prekliatia vedel, že ho čaká ťažký život. Bude v konflikte so 
svojou ženou, jeho práca bude ťažká, a určite zomrie.  

A predsa pomenoval svoju ženu „život“. Možno nám tento krátky verš hovorí tak 
hlasno o moci Božej milosti meniť zlomené srdce ako ktorýkoľvek iný v Písme. Keď 
Adam počul v Božom slove hadovi zasľúbenie nádeje, ktorá príde skrze jeho ženu, 
zámerne na ňu nehľadel podľa jej skutkov, ani následkov jej konania. Namiesto toho 
jej dal meno, ktoré odrážalo jeho dôveru v Boha, dôveru v zasľúbené dobro, ktoré 
zvrhne toho (diabla) nepriateľa, ktorý ho do tohto stavu dostal. Ak si nejaká žena, 
ktorá kedy žila, zaslúžila meno „smrť,“ bola to práve táto prvá žena. Ale Adam sa 
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rozhodol pozerať na veci inak. Adam sa rozhodol nazvať svoju ženu „život“, pretože 
ona bude matkou živých. 

 !!Je dobre si všimnúť: Prvý muž, ktorý bol uzdravený z pádu do hriechu milosťou 
Boha, okamžite reagoval vľúdnym skutkom na svoju ženu. Ak o tomto píše Biblia ako 
o dobrom skutku, tak  môžeme prijať tri poučenia, ktoré mužom dnes pomôžu držať 
sa „biblickej mužskosti“, ako ju prejavil náš prvý otec Adam:  (1) veriť Bohu, (2) 
očakávať a (3) prehovoriť prvý. 

Žena matka, je spasená rodením detí (1Tim.2,15) 

Pavel hovorí, že toto je hlavné miesto pre ženu, teda je to naplnením jej túžob ako 
matky a zároveň je to splnenie božej vôle: byť dobrou, zbožnou matkou a ženou. 1Tim 
5.9  a ďalej hovorí o úlohe ženy. 

Veriaci muž a veriaca žena hľadajú svoje miesto v rodine podľa božích princípov: muž 
ako hlava, zodpovedný za dom aj za smerovanie domácnosti ako celku, milujúci otec 
a manžel. Žena: ako dobrá matka, vychovávateľka, podpora manžela. Nerobia to pre 
to že musia, ale že hľadajú božiu vôľu a boží plán pre ich život a chcú im byť 
poslušnými, lebo Boh to tak nariadi.  Ak plníme svoje postavenie a poslanie, či muži, 
alebo ženy  takto, tak môžeme očakávať aj požehnanie svojich rodín, detí... 

ALE ak manželia, manželky, matky znevažujú a spochybňujú autoritu jeden druhého, 
autoritu a opodstatnenosť rodiny, pohŕdajú výchovou k viere svojich detí,  títo 
zakúšajú rozpad svojich rodín, sklamanie z detí, partnerov : 

(2Tim 3,1-7 „ Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú 
sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči 
rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, 
bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci 
rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto 
sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké 
ženy, obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy 
nemôžu spoznať pravdu.“) 

Všetko konanie muža a ženy, ako bolo predstavené Bohom v Genezis má byť v súlade 
s Jeho vôľou aj v našom živote. Od oboch, od muža aj ženy to vyžaduje podriadiť sa 
Božiemu slovu. Bez toho to nejde.  

Môžeme sa modliť za to, aby nám Boh ozrejmil naše pozície a utvrdil nás, hoci okolitý 
svet a spoločnosť tvrdia niečo iné, najlepšie a najbezpečnejšie je dôverovať 
Hospodinovi ako tvorcovi, ktorí presne vie, čo potrebujeme. Modlime sa za svoje 
manželstvá, deti, za partnerov konkrétne, aby  sme neminuli božiu vôľu v našom 
živote. Aby každá žena ako Eva „život“ prinášala skutočný život pre tento svet. 

(môžeme čítať  pre opakovanie Ef 6 kapitolu) 


