
Žena bola stvorená naozaj 
z Adamovho rebra  

– každému mužovi chýba rebro 
do dnešného dňa 

 
Boh zobral Adamovi skutočné materiálne (nie len symbolické) rebro 
a stvoril z neho ženu. Toto rebro dodnes chýba všetkým mužom – ide 
totiž o rebro-oblúk pohlavného chromozómu. Ženy majú pohlavný 

chromozóm  XX, muži XY. 
Ateistické učiteľky sa za socializmu vysmievali z náboženstva ar-

gumentujúc deťom, že – spočítajte si rebrá – muži majú v hrudnom ko-
ši rovnaký počet rebier ako ž eny. Preto je vraj vo Svätom Písme lož 
o tom, že Boh odobral Adamovi rebro a stvoril z neho ženu. Zabudli na 
fakt, že Adamovi a všetkým mužom dodnes naozaj chýba rebro-oblúčik 
z chromozómu, ktorého neprítomnosť robí muža mužom a prítomnosť 
ženu ženou. 

Hospoď Boh takto zanechal genetické dôkazy, že žena bola stvo-
rená z Adama odobratím jeho rebra=oblúčika chromozómu. Podobne 
zanechal genetickú stopu, genetické dôkazy v mitochondriálnej DNA 
(mitochondriálna „Eva“ – žila pred cca 150 000 rokmi a bola najbližším spoločným 
predkom nielen všetkých dnes žijúcich ľudí, ale aj štyroch žien preživších celosvetovú Potopu), že 
všetci ľudia na Zemeguli pochádzajú z jedinej ženy a z jediného muža 
(„Adam Noe chromozómu Y“ – žil po Potope sveta cca pred 85 000 rokmi a je praotcom 
všetkých dnes žijúcich ľudí). Pritom treba počiarknúť aj fakt, ž e DNA a aj 
samotné chromozómy boli ľuďmi objavené až začiatkom 20. st. (ich po-
čet 46 bol stabilizovaný dokonca až v r. 1956) a Biblia – kniha Genezis 
bola napísaná pod vplyvom Sv. Ducha cez Mojžiša niekoľko tisícročí 
pred našim letopočtom. A teda Mojžiš napriek svojmu excelentnému 
vzdelaniu obdržanému na faraónovom dvore o DNA a chromozómoch 
vôbec nič netušil. 
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Stvorenie Ženy z Adamovho rebra (= rozdelenie moruly prvého človeka-Adama) 

Po stvorení prvej ľudskej bytosti-Adama (vdýchnutím nesmrteľnej duše do jediného zvie-
racieho bunečného jádra-zygoty) Hospoď Boh utvoril, nie zo zeme – evolúciou, ale z tejto už 
existujúcej bytosti (rozdelením už existujúcej jedinej, teraz už ľudskej moruly na dva samostatné jedin-
ce a vdýchnutím ďalšej nesmrteľnej duše), absolútne rovnocennú bytosť ženského pohlavia, tj. 
ženu-pannu. Stalo sa to v «hlbokom spánku» Adama, to znamená bezbolestne a bez jeho 
uvedomenia si, čo sa s ním deje. 

Stvorenie ž eny nastalo teda pravdepodobne ešte v dobe embryonálneho vývinu 
Adama, keď v čase brázdenia ľudskej zygoty, tzv. blastogenézy sa jádro oplodneného va-
jíčka-zygoty mitoticky šesťkrát za sebou delí (1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 → 64), č ím za nor-
málnych okolností vznikajú navlas rovnaké, avšak po každom delení stále o polovicu 
menšie a menšie dcérske bunky zvané blastoméry a na povrchu zygoty sa následkom to-
ho objavia brázdy. Zbrázdená zygota (morula1 – veľkosťou sa podstatne nelíši od pôvodnej zy-
goty) sa podobne ako i dnes pri vzniku tzv. jednovaječných dvojčiat z Božieho riadenia 
náhle úplne prirodzenou cestou rozdelila na dve samostatné časti. 2 V momente tohto 
oddelenia-osamostatnenia Hospoď Boh vdýchol do oddelenej časti druhú ľudskú dušu. 
Takto vznikol bez spoluúčasti dvoch rodičov nový jedinec – žena3. Obe samostatné časti, 
tj. pôvodná zmenšená Adamová zygota a z nej oddelená ženská blastoméra pokračovali 
vo svojom vývoji (ontogenéze) ako dve samostatné embryá a ešte ď alej, ak chceme 
použiť súčastnú terminológiu, vyrástli z nich jednovaječné dvojčatá. Adam a prvá Žena 
(Eva) boli teda stvorení ako jednovaječné dvojčatá. 
                                                 
1 Vonkajším tvarom pripomína morulu – plod morušového stromu (v našich podmienkach aj plod černice 
alebo maliny bez vnútornej dutiny).  
2 Dodnes je príčina rozdelenia zygoty u jednovaječných dvojčiat neznáma a pravdepodobnosť takéhoto 
rozdelenia je u všetkých národov na celom svete úplne rovnaká (približne 3 páry dvojčiat na 1000 jednotli-
vo narodených detí, teda jedny dvojčatá na 333 pôrodov živých detí); Pritom percentuálny výskyt dvojva-
ječných dvojčiat je dedične závislý a je v rozličných častiach sveta veľmi rozdielny. 
3 Žena sa vo všeobecnosti líši od muža, čo sa týka genetického materiálu, len zdvojeným chromozómom X. 
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Ako to u jednovaječných 
dvojčiat býva, to prvé sa 
stalo rodičom druhého. 
V prípade prvého ľudského 
páru bol Adam matkou pr-
vej Ženy (Evy). Telo Ženy 
(Evy) vzniklo, ako geniál-
ne konštatuje Biblia, z od-
delenej č asti tela mater-
ského Adamovho organiz-
mu (Adamovho “rebra”),4 
čo moderná embryológia 
nazýva  «klonovaním».5 
Takto vznikol prvý ľudský 
pár, ktorý nemá dva počiat-
ky, ale len jeden jediný. 
Bol to doslova a dopísmena 
adam ≡ rus (počiatok) predsta-
vujúci a tvoriaci po každej 
stránke absolútnu jednotu (porov. slov. «raz» [čítaj ras] = jeden) a harmóniu.6  

Na podčiarknutie jednoty ľ udského rodu a 
rovnocennosti muža a ženy Biblia nie náhodou uvá-
dza, že Žena bola utvorená z Adamovho rebra. Nebo-
la totiž utvorená ani z hlavy (čo by symbolizovalo jej 

nadradenosť), ani z nohy (podradnosť), 
ale z rebra – miesta najbližšieho srdcu; 
Slovo «rebro» okrem toho v hebrejčine 
« » doslovne znamená vo všeobec-
nosti ohnutý predmet-tyč,7 čo  veľmi 
nápadne pripomína chromozóm, ako 
taký. Ak by v dávnoveku Židia poznali 

chromozóm, nazvali by ho «rebro». 
Žena, čo sa týka genetického materiálu, sa vo 

všeobecnosti líši od muža zdvojeným pohlavným chromozómom «X». Žena má dvojicu 
«XX», muž «XY», pričom chromozóm «Y» je len akoby do počtu – v určitom zmysle 
slova je geneticky “prázdny”.8 
                                                 
4 «Tu Hospoď Boh(ovia) dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto 
zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Hospoď Boh(ovia) ženu a priviedol ju k Adamovi», 
(Gn 2, 21-22). 
5 Potomstvo vzniklé z jediného organizmu vegetatívnym rozmnožovaním sa volá «klon». 
6 Je zaujímavé, že sumerčina (jazyk najstaršej – predbabylonskej ľudskej civilizácie) v morálne zvrátenom 
prostredí nerozlišuje gramatický mužský a ženský rod, ale pozná gramatický ľudský a neľudský (osobný a 
neosobný) rod, pričom do prvého-osobného nepatria len ľudia, ale aj bohovia a sochy!, tj. idoly (diabli). 
7 Porov. hebr. « » ohnutá doska-trám-lišta-roh-rebro… > « » rebro, (J. Strong, A Concise Dictionary 
of the Words in the Hebrew Bible, Madison, 1890, str. 89, 100). 
8 «(Vo všeobecnosti u vyšších organizmov) za vlastný vznik pohlavia  sú však zodpovedné nielen tieto 
chromozómy (X,Y), ale osobitné skupiny dedičných vlôh, tzv. komplexy maskulínne a feminínne a ich sila 
vzájomného pôsobenia. Maskulínny komplex je umiestnený na ostatných, nie pohlavných chromozómoch, 
feminínny na pohlavnom chromozóme X. Chromozóm X okrem toho nesie aj iné dedičné vlohy pre znaky, 

Adam a Eva v rajskej nevinnosti 
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Aj vizuálne (na snímke v elektrónovom mikroskope – pozri Obr.) mu chýba 
jeden oblúčik.  Inými slovami povedané, Hospoď Boh stvoril prvú ľudskú bytosť – Ada-

ma ako ženu, so všetkými rebrami (chromozómami). V momente však, keď Adamovi vy-
bral jedno “rebro” (časť chromozómu «X») a utvoril z neho ženu, stal sa z Adama muž s 
jednym chromozómovým oblúkom-rebrom menej (zostal mu len “prázdny” chromozóm 
nazvaný «Y»). Práve preto mal Adam (ako aj všetci muži po ňom dodnes majú) prsné 
bradavky, i keď ich nikdy nepotreboval. Prsné bradavky u mužov sú vzácnym atavizmom 
zdedeným po Adamovi, dokazujúcim, že Adam a Eva boli jednovaječné dvojičky a A-
dam bol pôvodne naozaj matkou prvej Ženy. Mužom sa stal v momente stvorenia-odde-
lenia prvej Ženy. 

Z Adama utvorená nová ľudská bytosť patrila Adamovi, preto ako jeho vlastníc-
tvo dostala od Adama meno «Žena», doslovne «Mužová» (hebr. « » [čít. iššâh] žena, resp. 

„mužena“, doslovne „mužova“ = lat.,tal. «virago», porov. lat. «virgo» panna), lebo bola z muža (hebr. 
« » [čít. išš] = lat. «vir» muž) utvorená.9 Muž a žena sú teda absolútne rovnocenní partne-
ri; v manželstve vytvárajú jeden jediný nerozdelitelný celok a odlišujú sa len pohlavím. 
Preto pohlavie dostalo staroslovanský názov «полъ», čo znamená doslovne polovica.10 

                                                                                                                                                 
ktoré s pohlavím nemusia mať nič spoločného. Naproti tomu chromozóm Y je “prázdny”, nenesie nijaké 
vlohy a keď je prítomný, tak len akoby “do počtu”; má len udržať číselnú rovnováhu v chromozómovej 
sústave. Ak chýba, tak heterogametické pohlavie nie je zrejme na túto jeho úlohu odkázané a tvorí polovicu 
pohlavných buniek s X a druhá polovica má o jeden chromozóm menej», (M. Velgosová, J. Dubovský, 
Všeobecná biológia pre 4. ročník gymnázia, I, Bratislava, 1972, str. 187); Každý ľudský jedinec, bez 
ohľadu, či je to muž alebo žena, má vo svojich chromozómoch (aj nepohlavných) promužské i proženské, 
antimužské i antiženské pohlavné vlohy. Tie sa navzájom ovplyvňujú a potláčajú. Podľa toho, ktorá zložka 
genetického materiálu preváži, je výsledný efekt: muž alebo žena. U starých žien, kde ženskosť (tvorba 
hormónov, najmä estrogénov) je starobou potlačená, preto možno pozorovať, že začínajú zarastať akoby 
muži, rastie im brada, fúzy a pod. U mužov zase, pretože všetci majú stále vo svojich génoch jeden ženský 
pohlavný chromozóm X, pri nedostatočnej tvorbe mužského hormónu-testosterónu sa začínajú prejavovať 
ženské druhotné pohlavné znaky. 
9 «Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mu-
žova (= mužena = žena), lebo je vzatá z muža“, (Gn 2,23). 
10 Podľa jedného zo židovských mýtov Boh vraj stvoril Adama ako obojpohlavného jedinca-mužožena 
(Midraš opisuje Adama ako obojpohlavného jedinca a užíva z gréčtiny prevzatý výraz «ἀνδρόγῠνος» 
androgyn), ktorého telo vraj pozostávalo z mužskej-prednej a ženskej-zadnej časti. Zpredu vyzeral úplne 
ako muž, zo zadu ako žena (akoby boli vzájomne k sebe obrátení chrbtami). Okamih stvorenia Ženy bol 
teda v podstate rozseknutím tohto androgyna-Adama na dve polovice, ktoré boh opatril samostatnými 
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Navzájom opačné poly, tj. polovice-pohlavia sa k sebe priťahujú ako vzájomne opačné 
póly magnetu11... Preto muži a ženy spolu zakladajú rodinu, v ktorej sa rodia  (od toho 
slovo rod-ina) a vychovávajú spoločnými silami deti. Tie tvorí podobne ako Adama a 
Evu bezprostredne Hospoď Boh a rodičia im dávajú iba (nie náhodnou, ale Bohom 
riadenou a naprogramovanou) evolúciou vzniklé telo. 

 
Gorazd Andrej Timkovič, OSBM 

Košice, 2. mája 2015 
www.spravy.narod.ru  

                                                                                                                                                 
chrbtami a zadkami… Podľa iného židovského názoru mal Adam pri svojom stvorení chvost (ohnutý 
akoby rebro) a z neho mu o niečo neskôr Boh utvoril Ženu, ktorá s ním v dôsledku toho spočiatku tvorila 
jediný celok. Boli k sebe obrátení chrbtami a spojení na mieste bývalého chvosta kostrčami, aby vraj 
nemohli spolu pohlavne obcovať. Až neskôr ich Boh údajne oddelil a vznikli dve samostatné bytosti, 
ktorým zakázal spolu pohlavne obcovať… (porov. R. Graves, R. Patai, I miti ebraici, str. 52). 
11 Porov. lat. «polus» pól, odtiaľ aj slov. «p(o)lus» označujúce spájanie-sčítanie. Po páde prvej manželskej 
dvojice do hriechu sa táto prirodzená Bohom vštepená pohlavná príťažlivosť zmenila na žiadostivosť o-
bludných rozmerov – ovládateľná len v prípade zakrývania pohlavných orgánov bežnému pohľadu. 
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