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Anotace 
 

Práca „Židovské eschatologické predstavy od Biblie po Maimonida“ sa zaoberá vznikom, 
vývojom a premenami eschatologického učenia v danom období. Kritickou analýzou 
skúma texty, ktoré sú pre túto oblasť kľúčové. V Biblii si všíma hlavnú dikciu, vývoj 
naprieč storočiami a kľúčové zvraty. 
V pobiblických textoch sa zameriava na rozšírenie a rozpracovanie predstáv pôvodne 
biblických. Zachytáva tiež postavy, ktoré k tomu zásadne prispeli. 
Pre časť Talmud práca používa ako východzí traktát Pirkej Avot a všíma si zameranie 
eschatológie v ďalších relevantných traktátoch. 
Zakončením je časť venovaná dielu Maimonida, ktorý sa pričinil o sumarizáciu týchto 
predstáv a tiež zásadne ovplyvnil ich vývoj. 
Práca poukazuje na dôležitosť konceptov ako vzkriesenie, (ne)smrteľnosť , večnosť, 
Mesiáš, miesta posmrtného prebývaniam a pod. pre židov. Zároveň dokazuje ich premenu 
pod vplyvom dejín, cudzích predstáv a mysliteľov.  
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Summary 
The Bachelor´s thesis "Jewish eschatological thought from the Bible to Maimonides" is 
concerned with the  formation, development and changes of eschatological teaching in 
the given period. By means of critical analysis it explores the key texts. It observes the 
main diction of text development in the Bible through the centuries and important 
revisions. 
In the postbiblical texts it is focused on the expansion and working out of thought which 
was originally biblical. Here it also takes account of figures, which  contributed to the 
extension of the eschatological thought. 
In the section "Talmud" it looks at the tract of  Pirkej Avot and notes the development 
and changes of eschatology in other relevant tracts. 
The final chapters are devoted to Maimonides, who summarized and 
 influenced these thoughts in a fundamental way. 
 The work hints at the importance of concepts like resurrection, (im)mortality, eternity 
and Mesiah... for Jews. At the same time it also demonstrates their changes under the 
influence of history, foreign thoughts and sages. 
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ÚVOD 

 

Témou mojej práce je charakteristika a zhrnutie predstáv o smrti, umieraní, 

posmrtnom živote a večnosti v židovskom náboženstve.  Týmto nechcem len 

vymenovať a deskriptívne obsiahnuť poznatky o veciach, ktoré nazývame 

eschatologické či už v osobnej, alebo univerzálnej rovine, ale načrtnúť aj 

kritické zhodnotenie teórií a interpretácií.  

V predstavách, ktoré moja práca skúma si možno všimnúť vzťahovanie sa 

k posmrtnej existencii ako k niečomu lepšiemu, niekedy radikálne odmietanie 

konca života, inokedy poslušné očakávanie odmeny a mnohé iné nádeje 

jednotlivcov i izraelského národa. Často sa zdajú takéto stanoviská 

projekciami vlastných aktuálnych skúseností a potrieb.  

Práve túto oblasť- oblasť možných vonkajších i vnútorných príčin vzniku 

a vývoja jednotlivých predstáv sa chcem pokúsiť zachytiť. Mnohé 

z domnelých príčin nie sú pevne podložiteľné, iné sa možno javia evidentne 

jasné. No podotýkam, že obe- i tie najsamozrejmejšie závery zostávajú čisto 

len hypotézami. 

 

Vedomie smrti, konca jednotlivej existencie nadobúdalo a nadobúda 

nespočetne veľa nápadov na to, čo bude- nastane „keď to príde“.  Moderné 

bádanie a kritický prístup k Písmu, k tradícií neustále odhaľujú nové 

skutočnosti. Niekedy nás možno prekvapia, ale to by mal byť práve ten 

vzácny impulz pre krok vpred- k pýtaniu sa a hľadaniu odpovedí. 

Takýmto východiskom je pre mňa (trochu znepokojujúca) biblická absencia 

predstavy večnosti, či skôr posmrtného raja.  

V pátraní po vývoji predstáv o veciach „eschatologických“ viedli teda prvé 

kroky k biblickému fenoménu smrti, k eschatológii jednotlivca, predstáv 
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o šeole, nebi, zmŕtvychvstaní, vzkriesení a napokon k eschatológii všeobecnej- 

neskôr úzko spojenej s postavou Mesiáša. 

Okruh svojho bádania som vymedzila na biblickú, pobiblickú, talmudickú 

tradíciu a uzatváram ho najvýznamnejším židovským mysliteľom stredoveku 

a vlastne vôbec- Maimonidom. 

Nejedná sa tu o encyklopedickú líniu, ktorá by zahŕňala a vypočítavala všetky 

zásahy do eschatologického učenia, ale o pokus vykresliť židovské predstavy 

o posmrtnom živote v jeho kľúčových a najžiarivejších momentoch. 

 

Prvá časť je venovaná židovskej Biblii- Tenaku. Od rozboru eschatologických 

zmienok a narážok na posmrtný život prechádzam k interpretáciám ktoré- ako 

uvidíme- často preceňovali skutočný obsah vložený do textu autormi. 

 

Ďalšia kapitola sa zaujíma o to, čo sa dialo „medzi dvoma knihami“- medzi 

Tenakom a Talmudom. Sem zaraďujem pobiblickú literatúru- pseudoepigrafy 

a apokryfy. Tieto zásadne rozvinuli biblické náznaky eschatologických 

možností, očakávaní a silne ovplyvnili ich rozšírenie a popularizáciu. 

Demonštrujem to na príkladoch troch textov z tejto kategórie 

reprezentujúcich rôzne pohľady.  

Okrem materiálov pseudoepigrafických a apokryfných sa zastavujem aj pri 

najkľúčovejších skupinách tohto obdobia - rabínoch, sadukajoch a esénoch. 

A tiež pri jednotlivcoch- Filónovi Alexandrijskom a Jozefovi Flaviovi. Týmto 

dvom vďačíme najmä za dôležité písomné zmienky. Dozvedáme sa z nich o 

vtedajších eschatologických predstavách a diskusii, ktorá sprevádzala danú 

problematiku. 

 

V tretej časti sa zaoberám Talmudom. Vychádzam tu z konkrétneho príkladu- 

traktátu Pirkej Avot a jeho témy následne reflektujem v pohľade na celý 
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Talmud. V tomto krátkom traktáte sú reprezentatívne obsiahnuté takmer 

všetky eschatologické témy Talmudu. Ten ich rozvíja a rozširuje pohľad 

o niekoľko nových tematických kategórií. 

 

Napokon je to časť venovaná výlučne Maimonidovi, jeho učeniu o vzkriesení. 

Používam práve Maimonidove diela, aby som poukázala nielen na rozvinutie 

biblických a talmudických predstáv, ale i na ich reinterpretáciu a nové 

uchopenie. Osobne vnímam Maimonidovo dielo ako vedomé vykročenie k  

dialógu s okolitým svetom, pohanmi a ich filozofiou a súčasne odvážne 

pritakanie vlastnej tradícií.  

 

V závere diskutujem otázku, ktorá prestupuje i celú prácu- a to, k čomu 

eschatologické predstavy dospeli, čoho sa zriekli a čo získali na trasovisku 

dejín židovského národa, dejín ideí a jednotlivcov. 

Verím, že táto práca bude podnetnou a prínosnou, rovnako impulzom 

k hľadaniu lepšieho porozumenia seba a okolitého sveta pre jej čitateľov. 
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1. BIBLIA 

 

1.1. Prečo a odkiaľ smrť 

Smrť zohráva dôležitú úlohu už v prvej kapitole Genesis. Po prvý krát je slovo 

smrť vložené do úst Hospodina. Už v Gn. 2, 17b, po darovaní celej záhrady 

Eden človeku čítame výstrahu, aby nejedol zo stromu poznania dobra a zla s 

varovaním: „...lebo v deň, keď z neho budeš jesť určite zomrieš.“  

Príbeh o prvotnom hriechu, vyhnaní z Edenu a uzamknutí rajskej záhrady 

môžeme teda interpretovať aj ako etiologický mýtus o smrti. Aký je však 

význam, alebo zmysel smrti? Ak vystúpime z nášho (post?)moderného rámca 

tázania sa po smrti ako otázky existenciálnej, kde odpoveďou je absurdita 

a nezmyselnosť smrti, nájdeme viacero prúdov, ktoré utvárali biblický „zápas“ 

s porozumením smrti. 

1.1.1. Biblický zápas so smrťou 

 

1. Na pozadí príbehu Genesis smrť vystupuje ako trest za neuposlúchnutie 

Božieho príkazu. Takéto chápanie smrti však nie je samozrejmé. Najmä 

v neskorších obdobiach, po strete židovstva s kresťanstvom (v ktorom 

prevažuje chápanie smrti ako trestu a ďalej rozvinutého dedičného hriechu) sa 

silnejšie začali uplatňovať aj iné koncepcie zmyslu smrti. Nemožno však tieto 

teórie o zmysle a príčine smrti zadefinovať ako púhu reakciu na kresťanstvo- 

snahu vymedziť sa voči nemu. 

2. V prvom rade sa často v Tóre stretávame s akousi konečnosťou 

a definitívnosťou smrti. D.J. Davies (2007, s. 11) si všíma práve jednoduchosť 

a strohosť opisu smrti v porovnaní s inými podobne starými mýtmi. Takým je 

napr.: Gilgameš, v ktorom sa silne prejavuje nezmieriteľnosť so smrťou, 
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oplakávanie Enkindua, akási revolta, ktorú však nenachádzame pri Adamovi a 

ani pri iných patriarchoch. Tento argument používa aj J. Barr (1992) a 

rozpracováva teóriu podľa ktorej je smrť pôvodným Božím plánom 

a zámerom- ľudia boli pôvodne stvorení ako smrteľníci. Základnou tézou je, 

že Adamovi bolo v raji povedané (pohrozené), kedy zomrie- teda, keď bude 

jesť zo stromu. Predpokladá sa, že o svojej smrteľnosti už vedel. Skutočnosť 

smrti by sme podľa tejto teórie mali teda predpokladať aj v raji. Hoci sa toto 

chápanie odvoláva na Bibliu, myslím, že je s ňou v priamom rozpore už o pár 

riadkov ďalej: Gen. 2:17: „... lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.”- 

vieme, že Adam v raji nezomrel. 

 

3. Ďalšou cestou vysporiadania sa so smrťou je myšlienka smrti ako akéhosi 

„človekotvorného“ či skôr človečenstvo tvoriaceho prvku. „Je nevyhnutelnou 

cenou za nabytí vědomí sebe sama.“(Gillman, 2007, s. 38). Smrť v tomto 

výklade už nie je trestom, ale Božím vyslobodením- človek poznal, prehliadol 

dobro a zlo a Boh tu vystupuje ako ten, kto dá utrpeniu na východ od raja 

hranicu. 

4. Tu stojí za zmienku tradícia, ktorá sa rozvinula v rabínskom židovstve- smrť 

patrí k životu a je jeho prirodzeným zavŕšením. Neusner (2000, s. 30) zastáva 

názor, že smrť v žiadnom prípadne nie je démonská, neprirodzená, či trestom. 

Výnimkou je hodnotenie smrti podľa počtu prežitých rokov. Hranica 

stanovená pre človeka je 60 rokov. Nedosiahnutá znamená vykorenenie 

(trest), presiahnutá je Božím „prídavkom“.  

Rabínsky výklad predpokladá smrť ako súčasť života, je akýmsi pokračovaním 

do sveta, ktorý príde. Tento budúci svet je potom bližšie charakterizovaný 

zlomom príchodu Mesiáša a je to svet výlučne dobrý. K takémuto 

rozvinutému chápaniu smrti viedla však veľmi dlhá cesta. Pre ilustráciu 

môžeme citovať traktát Avot, ktorý hovorí: „Tento svet je ako chodba pred 
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svetom, ktorý má prísť.“ (4,21) Predsieňou takejto predstavy o chodbe je ešte 1 

dôležité vykreslenie smrti. 

5. Posledné porozumenie fenoménu smrti je jej vymedzenie ako princíp, 

ktorý Boh zatiaľ neovládol a má vlastné pole pôsobnosti. Tomuto nahráva 

veľa miest Biblie. Náznaky, ktoré sa spájajú s predstavou nezávislej a mocnej 

smrti, „(zatiaľ) neovládnutej“ Bohom sú najmä Žalmy. Mnohé (napr. 6,6; 30,9; 

115,16-18) opisujú jedinca chváliaceho Boha, ale len v súčasnosti- tu a teraz- 

po smrti už nebude priestor, po smrti už nebude nič. Aj Adamov trest je 

vymeraný námahou na zemi a jeho zavŕšenie je smrť „...lebo prach si a na 

prach sa obrátiš“ (Gn.3,19).  

Ak nebudeme chápať tieto odkazy ako prejavy finálnosti smrti, stále ešte 

zostávajú miesta, kde je smrť silne personifikovaná: 2.Sam. 22,5-6; Oz. 13,14; 

Jer.9, 19-20. Je takýto výklad dôsledok diskrepancie medzi výrokmi o Božej 

moci a spravodlivosti a empíriou každodennosti, keď Božia moc „zlyháva“? 

(viď Levenson, 1988, s. 19). V tomto prípade by „samostatná a nezávislá“ smrť 

odpovedá otázke prečo je na svete toľko utrpenia, ak je Boh dobrý.  

Alebo môžeme tento výklad smrti považovať za odraz ugaritského kultu 

Móta- boha smrti, ktorého meno má podobný koreň ako hebrejské m-v-t 

(zomrieť). 

1.2.  Biblické pojmy  a bytosti odkazujúce k smrti 

Z pozorného čítania Biblie a podľa prevládajúceho konsenzu biblistov sa 

dozvedáme, že smrť sa prejavuje v Biblii z času na čas veľmi autonómne, až 

nezávisle na Bohu, ako akási personifikovaná protisila.  

Dnes sa už nedozvieme, či zrod myšlienky autonómnej mocnosti smrti bol pre 

židovstvo prirodzený interný vývoj, alebo skôr „dovoz“ z ugaritských mýtov. 

Podľa Gillmana je tento fenomén pre súčasnú biblistiku „pozustatek pohanství 
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... jež nebylo v rámci biblického monoteismu vymazáno“ (Gillman, 2007, s. 43) 

Rozsúdenie nemusí byť jednoznačné, kombinácia oboch prúdov je možná. 

Domnievam sa však, že chronológia „ugaritský dovoz“ a následne vlastné 

vysporiadanie sa s otázkami spravodlivosti je pravdepodobnejšia. A to najmä 

preto, že biblické zmienky, ktoré riešia otázku dobrý Boh kontra zlo vo svete 

sú neskoršieho dáta ako ugaritské mýty. Touto otázkou sa zaoberajú knihy 

ako Jób, Daniel a Múdrosť Šalamúnova, ktorých najpravdepodobnejšia datácia 

je 2.-1.stor. ante.   

1.2.1. Mavet & repajím 

 

Mavet je základné označenie smrti v Biblii. Pôvod slova sa odvodzuje 

z egyptského prostredia.1 Do hebrejčiny prešlo pravdepodobne až 

z ugaritského mýtu. Podľa neho sa Mót- boh podsvetia dostal do konfliktu 

s Baalom. Snažil sa ho uväzniť, ale na pomoc mu prišla Baalova sestra Anat 

a Móta porazila. V príbehu vidno symbolizmus bohov plodnosti, ktorí musia 

byť znovu „oživení“, aby príroda ako každý rok znovu vydala svoje bohatstvo- 

jedná sa teda o cyklus ročných období.2 Albright (1968, s. 110) zdôrazňuje 

dôležitosť tejto obnovy ako základného princípu zachovania života pre 

kánanského človeka. 

Hoci konsonanty sú v Biblii rovnaké (podobné) ako v ugaritských mýtoch, 

rozpracovanie motívu mavet je predsa iné. Nachádzame toto označenie 

spojené s prirodzenou, ale i násilnou smrťou:  

                                                             
1 “Die Wurzel mt (mwt ) liegt im Äegiptysch in drei Realisierungen vor: das Verb...das Adj... 
und das Subst.“( BOTTERWECK G.J., RINGGREN H., FABRY H.J,1984, s. 764) 
 
2  „Baal dies at the end of the rainy season, while Mot returns to live“(Encyclopedia Judaica, 
zv.5, s. 1420) 
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„Hľa navštívim ich: mladíci pomrú pod mečom, ich synovia a dcéry pomrú od 

hladu.“ (Jer.11,22) + 2.Sam.18,3; Jób 34,20...         

Tiež so smrťou novorodencov: „Nedopusť, aby bola ako mŕtve dieťa…” 

(Num.12,12)    

Označuje mŕtvolu ako takú: „Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej a hovoril 

Hetejcom…” (Gen.23,3) 

V žiadnej zo zmienok nenarazíme na cyklické chápanie smrti, je to skôr 

konečný stav. Ďalšie slovné spojenia ktoré môžeme v Biblii nájsť sú viac- 

menej opisujúce smrť, umieranie; napr.: „odchádzať/ byť odvolaný“ (Jób 34,20; 

Ž 39,14); „vracať sa do zeme“ (Ž 164,4), „nebude ma už“ (Jób 7,8; 7,21; Ž 39,14) 

„spať v prachu“ (Dan.12,2)... 

 

Určitým synonymom pre mavet  je repajím3. Jeho významový príznak v Biblii 

by sme mohli definovať ako „mŕtvy duch/ tieň“ (napr.: Prísl.. 2,18; 9,18; Iz. 

14,9, 17,5...). V poetických textoch definuje tých, ktorí sú „v najhlbšom 

podsvetí“ (Iz.14,9); „v ríši tieňov“(Prísl. 2,18)-teda mŕtvi. 

Dôkazom, že termíny mavet aj repajim sú synonymami je miesto v  Žalme:  
 

„Či mŕtvym budeš robiť zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?”(88,11) 

Repajím tiež označuje skupinu Refajcov- biblických gigantov a pôvodných 

obyvateľov Kánanu. Stretávame sa s nimi v historických knihách Biblie, 

najmä v Deuteronomiu, Józuovi a 2.Samuelovej a na iných miestach. Ako som 

uviedla, oba pojmy sú rozlíšené a používané oddelene, inak knihách 

historických a inak v knihách poetických. 

Odhliadnuc od týchto konkrétnych vyjadrení o smrti, nachádzame v Biblii 

i miesta, kde je smrť skôr opisovaná ako „spať so svojimi otcami“, „zostúpiť do 

                                                             
3 znamená pravdepodobne liečiť: „The most probable etymology of the term connects with 
root r-p-´ to heal.“ (van der TOORN K . et al.,1995, s. 1307) 
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podsvetia“ a pod. Variácia týchto opisov vyznieva akosi citlivejšie, než len 

konkrétne nazvanie skutočností ich menom. Často sú to vyjadrenia 

metaforické a poetické.  

1.2.2. She´ol & gehena 

 

Je obrovským poľom, zahrňujúcim nielen predstavy o smrti, ale 

i o usporiadaní sveta. Nedá sa definovať jednoznačne, predstava o ňom sa 

počas stáročí menila a presnejšie sa definovalo kto, ako a prečo v ňom 

prebýva. 

Mohli by sme ho nazvať podsvetím, možno peklom a podľa E. Segala (1997, s. 

14) je vhodným prirovnaním  mýtický Hádes- krajina duchov bez tela.  

Predstavu o tom, čo je v židovskom ponímaní she´ol ponúka i Biblia sama. 

Týmto termínom bohato hýria Príslovia, Žalmy, Jób a poznajú ho aj ostatné 

knihy (pomenej). 

She´ol má hlboký priestor, je to jama, priekopa pod zemou; čo vyjadruje 

oddelenosť tohto priestoru od priestoru pozemskej existencie:  

„Je vyšší nad nebesá. Čo urobíš? Hlbší od podsvetia. Čože dozvieš sa?” (Jób 

11,8) 

„Nahor (vedie) životná púť rozumného (človeka), aby sa vyhol dolu podsvetiu.” 

(Prís. 15,24) 

Zaujímavým znakom tejto krajiny sú jej brány: 

„V bránach podsvetia som olúpený o ostatok svojich rokov.“ (Iz. 38,10) 

Do she´ol-u sa vždy zostupuje. To potvrdzuje predstavu o podzemnom mieste, 

ale je zrejmé, že je aj duchovne negatívne vymedzené, pretože je spojené so 

slovesom ד-ר- י , ktoré zahŕňa kontext „duchovného zostupovania“- na miesta 

nižšej úrovne, akoby ďalej od Hospodina (tak zostupoval napr. Abrahám, Jozef 

do Egypta...).  
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Zmienku o duchovnom zostupovaní nájdeme napr. pri Jákobovom oplakávaní 

Jozefa, keď hovorí: 

„V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi.“ (Gn. 37,35) 

Negatívny nádych naznačuje napr. žalmista: 

„Moja duša je plná zla a môj život sa priblížil k podsvetiu.“ (Ž. 88,4) 

Zostúpenie do podsvetia je definitívne, je to miesto bez návratu, nádeje k 

obratu: 

“Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do 

jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.” (Iz. 38,19) 

a rovnako výstižne Jób: 

„Jak mizne oblak, celkom porozchádza sa, tak nepríde späť, kto šiel do 

záhrobia,už do svojho domu nikdy nevráti sa a jeho bydlo viac ho neuzrie.“ 

(Jób 7,9-10) 

Etymológia slova she´ol bola a je diskutovaná. Po viacerých pokusoch odvodiť 

slovo z rôznych asýrsko-babylonských koreňov, ktoré boli vyvrátené, The 

Jewish Encyclopedia (Singer, 1905, s. 283) uvádza ako najpravdepodobnejšie 

slovo „shilu“(miestnosť, dutina).4 Modernejšie pramene sú i voči tomuto 

odvodeniu skeptické- napr. H.M. Barstadt (in van der Toorn, 1995, s. 1452) 

tvrdí, že navzdory mnohým etymologickým návrhom, ani jedno uspokojivé 

riešenie nebolo dosiahnuté. Všetky pokusy naznačujú akúsi podobnosť 

s okolitými mýtickými predstavami o podsvetí. 

Synonymá používané v Biblii pre she´ol sú „šachat“ (jama), „bór“- odvodené 

od „b-er“ (jama, studňa)  a „abaddon“ ( ד-ב-א  vyhynúť, zatratiť- teda ríša 

zatratenia- Ž 88,12), niekedy „tehom“ (priepasť, spodné prúdy).  

Ďalej je she´ol rozvinutý v niektorých biblických knihách personifikáciou. 

Podobne, ako tomu bolo ako pri termíne mavet. She´ol má hlad (dokonca 

nenásytný- Ab. 2,5), môže konzumovať: 

                                                             
4 „ ... shilu as the proper Asyrian source for the hebrew word.“ 
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„pohlťme ich sťa ríša mŕtvych pohlcuje živých…”  (Prísl. 1, 12) 

„Preto podsvetie rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa...“ (Iz. 5,14) 

Vyjadruje sa tak dynamická sila she´ol-u. Môžeme hovoriť o samostatnej 

mocnosti, ktorá vládne nad človekom okrem Hospodina. Vo veršoch 

zahŕňajúcich she-ol sa pomimo odhaľuje aj biblické vnímanie rozloženia 

kozmu: 

„On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou 

dômyselnosťou rozopäl nebesá.“ (Jer. 10, 12) 

Do tradičnej trojrozmernosti túto myšlienku doťahuje žalmista, keď sa zo 

svojej „zemskej pozície“ modlí k Bohu: 

„Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam 

si Ty.“ (Ž. 139,8) 

Na základe týchto predstáv môžeme konštruovať náčrty usporiadania kozmu 

biblického človeka. Uvádzam tu aspoň jeden, ktorý som vybrala pre jeho 

zrozumiteľnosť a jasné grafické riešenie. Zobrazuje základnú štruktúru she´ol 

– mŕtvi, zem – živí a nebesá- miesto, kde prebýva Boh.  

Tento náčrt je čiastočne rozšírený podľa ďalších biblických citátov o „piliere 

zeme“, prahlbinu, klenbu nebies. Pretože mojou úlohou nie je rozoberať 

kozmológiu Biblie, chcem týmto zjednodušeným náčrtom poukázať len na 

základne charakteristiky she´ol- u ako som ich vyššie opísala.                                   



 

 

Miesto, ktoré židovská tradícia nazýva 

om. Svojím spôsobom je to miesto analogické, no neskôr bolo najmä rabínmi 

rozpracované do podoby „židovského o

za hriechy predtým, než vojdú do „sveta, ktorý

geheny sa budem venovať neskôr. Tu však chcem poukázať na jej biblické 

korene. 

Pôvodne sa jednalo o geograficky lokalizované údolie južne od 

Ge-Ben-Hinnon (napr.: Joz. 15,8; 18,16; Neh. 11,30), ktoré bolo známe 

pohanskými spaľovanými obeťami bohu Molochovi (i detskými).Odvrátenie sa 

od takéhoto vplyvu bolo pravdepodobne zárodkom pre predstavu údolia  

večného ohňa. „Gehenna jako míst

spojovat a nesouladné prvky musely být retušovány. Protože oheň jako zdroj 

světla v Gehenně nebyl slučitelný s

                                                            
5 Http://www.religioustolerance.org/
Dostupné z WWW: <http://www.religioustolerance.org/cosmo_paga.gif>.
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Obr. 15 

Miesto, ktoré židovská tradícia nazýva gehena, nemožno stotožniť so 

. Svojím spôsobom je to miesto analogické, no neskôr bolo najmä rabínmi 

„židovského očistca“, kde si ľudia odpykávajú tresty 

za hriechy predtým, než vojdú do „sveta, ktorý má prísť“. Tomuto rozmeru 

ny sa budem venovať neskôr. Tu však chcem poukázať na jej biblické 

geograficky lokalizované údolie južne od Jeruzalema: 

Hinnon (napr.: Joz. 15,8; 18,16; Neh. 11,30), ktoré bolo známe 

pohanskými spaľovanými obeťami bohu Molochovi (i detskými).Odvrátenie sa 

od takéhoto vplyvu bolo pravdepodobne zárodkom pre predstavu údolia  

Gehenna jako místo ohně a šeol jako místo tmy se začaly 

spojovat a nesouladné prvky musely být retušovány. Protože oheň jako zdroj 

Gehenně nebyl slučitelný s místem tmy v Šeolu, spekulovalo se 

                     
Http://www.religioustolerance.org/ [online]. 1995 [cit. 2010-11-24]. Religious Tolerance. 

Dostupné z WWW: <http://www.religioustolerance.org/cosmo_paga.gif>. 

 

nemožno stotožniť so she´ol-

. Svojím spôsobom je to miesto analogické, no neskôr bolo najmä rabínmi 

, kde si ľudia odpykávajú tresty 

má prísť“. Tomuto rozmeru 

ny sa budem venovať neskôr. Tu však chcem poukázať na jej biblické 

Jeruzalema: 

Hinnon (napr.: Joz. 15,8; 18,16; Neh. 11,30), ktoré bolo známe 

pohanskými spaľovanými obeťami bohu Molochovi (i detskými).Odvrátenie sa 

od takéhoto vplyvu bolo pravdepodobne zárodkom pre predstavu údolia  

o ohně a šeol jako místo tmy se začaly 

spojovat a nesouladné prvky musely být retušovány. Protože oheň jako zdroj 

Šeolu, spekulovalo se 

24]. Religious Tolerance. 
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o neviditelném ohni.“6 Táto zárodočná predstava bola až neskôr rozvíjaná 

ďalej na súčasnú predstavu miesta posmrtného utrpenia (tak naznačuje i Iz. 

30,33). 

 

1.2.3. Anjel smrti & Lilit 

 

Často personifikovaná smrť je ešte expresívnejšie vyjadrená v bytosti anjela 

smrti. 

Anjel- posol je akousi „spojkou“ medzi Bohom a ľuďmi. Medzi nebeským 

a naším- ľudským svetom, do ktorého prináša správy, prípadne dary z neba 

(Daniel) a tiež podávajú správy o ľuďoch Bohu (Jób).  

Smrť však v Biblii anjel prináša výlučne nepriateľom Boha- nebohabojným. 

Podľa 2.Kráľ.19, 35 Boh posiela svojho anjela smrti, aby pobil nepriateľov 

(podobne v Iz.37,36 a 2.Kron. 32, 21): 

„V tú noc vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. 

Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá!” 

 

“Zíde sa zver púšte s hyenami, capy sa stretnú navzájom, len tam si oddýchnu 

nočné strigy a nájdu si odpočinok.” Iz. 34, 14 

Postavy, ktoré slovenský preklad (dosť nepresne) uvádza ako „nočné strigy“ 

sú hebrejsky označované „lilít“. Lilit má  pevné miesto v najmä v neskoršej 

literatúre, no jej korene siahajú do sumerských mýtov (3.tisícročie ante). 

Podľa mezopotámskych prameňov je to muž, väčšina ju však popisuje ako 

ženského démona. Spoločným znakom všetkých mýtov je, že zostáva „bez 

zřetelných individuálních rysu... na člověka útočí zejména v nočním čase... 

                                                             
6 SKOBLÍK, Jiří. Ktf.cuni.cz [online]. 2002-11-22 [cit. 2010-11-24]. Tabu: peklo. 
Dostupné z WWW: <http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/peklo.htm>. 
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a bývají často srovnáváni s nočními démony typu středpvěkého inkuba 

a sukuba.“(Prosecký, 2003, s. 129).   

V Biblii sa vyskytuje len 1x na uvedenom mieste v Izaiášovi. Kontext hovorí 

o zničení Edómu. Absolútnosť tohto zničenia je zdôraznená tým, že v tam 

budú prebývať nečisté až démonské zvieratá, medzi nimi i Lilit. 

Neskoršie židovské legendy rozšírili (pôsobením mezopotámskeho vplyvu?) 

chápanie tohto démona do kontextu našej poludnice.7  

To, ako bol koncept tejto démonky neskôr rozvíjaný (dnes značne intenzívne 

v módnej verzii kabaly) nás nebude zaujímať. Zámerom tejto zmienky je 

vyjadriť jej významnú funkciu v ľudovom židovstve. Je to opäť niekto, kto 

prináša smrť. Smrť v podobe Lilit teda nie je od Boha, má vlastné pole 

pôsobnosti a je zosobnená. 

 

1.3.  Zvraty v biblickom myslení 

 

To, ako sme doteraz popisovali smrť na základe biblických prameňov sa mení 

najmä v knihách Daniel, Jób a Kazateľ.  

Zatiaľ bola smrť veľmi definitívna- konečná. Väčšina autorov tak 

pravdepodobne úmyselne diferencovala smrť od okolitých náboženstiev, 

v ktorých bola uctievaná. V Izraeli je to len Hospodin, kto je večný (večitý). 

Posmrtný život je prakticky zapovedaný.  

To zdôrazňujú i všetky zákazy kontaktu s mŕtvym: „prísne oddelenie ríše 

mŕtvych  a ríše živých sa deje zamedzením kontaktu a zákazu komunikácie 

s mŕtvym, zaoberaním sa mŕtvymi, zbytočným nenavštevovaním cintorínov.“8 

                                                             
7 .„Adam´s first wife, but flew away from him after a quarell; since then she has been danger 
to little children and people have to protect themselves against her by means of 
amulets.“(HUTTER, 1995, s. 975). 
 
8 LYČKA, Smrt a umírání v judaismu, prednáška Městské knihovny v Praze, 1.12.2009 
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Výnimkou sú Enoch (Gn.7) a Eliáš- muži odnesení do neba, ktorí akoby 

porušujú nárok absolútnosti smrti. Vyvolávanie ducha Samuela Saulom 

(1.Sam.28) a niektoré miesta žalmov, prorokov (a iné), kde sa hovorí, že 

Hospodin má moc priviesť duše zo šeol-u späť. Tieto všetky miesta však kladú 

dôraz nie na vzkriesenie, ktoré by sme im násilne prisudzovali, ale na 

Hospodinovu moc.9 

Je teda dôležité čítať texty v kontexte ich zvesti a neprisudzovať im neskoršie 

predstavy. Takto sa to často deje pri Ezechielovom údolí suchých kostí. Príbeh 

symbolizuje obnovenie Izraela po zajatí. Vidieť v ňom však dôkaz predstavy 

zmŕtvychvstania by bolo podsúvaním neskoršej myšlienky do textu 

z približne 6.stor. ante (správu o povolaní proroka možno na základe zmienky 

„v Ezechielovi 1,1 datovať na 31.7.593 ante podľa Juliánskeho kalendára.“ 

(DILLARD, LONGMAN, 2003, s. 301)). 

Podobne uvádza i Bič (1998, s. 539): „Ze souvislosti víme, že prorok v mrtvých 

kostech vidí zdeptaný lid, který přišel o svou existenci, a v oživení kostí vidí 

jeho budoucí vzkříšení. Není zde ještě řeč o všeobecném vzkříšení z mrtvých, 

ale při čtení tohoto místa každému jistě vyvstane na mysli.“  

1.3.1. Kniha Daniel 

 

V 12. kapitole knihy Daniel  sa stretávame s významným posunom oproti 

doterajšiemu biblickému vnímaniu.  

„A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia10; niektorí na večný život, 

iní na hanbu a večnú potupu.“ Dn. 12,2 

                                                             
9 „...the correct interpretation ... is, that God has the power both to let people die and cure 
them, i.e. to bring people to the brink of sheol and to redeem them from its clutches.“ 
(GILLMAN N., in Encyclopaedia of Judaism vol.I, 2005, s.595).  
 
 znamená skôr precitnúť, príp. vytriezvieť (Pípal, 2006) -קיץ 10
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„Ty však choď ku koncu a vytrvaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci 

dní!" Dn. 12,13 

Najčastejšie sa uvádza, že kniha vznikla „až v šedesátých letech 2.stol. př Kr“ 

(Soušek, 1984, s. 247).11 Obsahovo sa vzťahuje na udalosti konca 7. stor. a 6. 

stor. pr. Kr.- teda na dobu Nabukadnecara až po vládu kráľa Kýra.  

Vyššie uvedené výroky síce naznačujú vzkriesenie- čo môžeme považovať za 

nóvum v Biblii, no pri pozornejšom čítaní si všimneme, že autor hovorí práve 

o tých, „kteří zemřeli v době tehdejších represí. A zajímají jej pouze 

a výslovně 2 skupiny židu, „jedni“ a ti „druzí“ (Gillman, 2007, s. 73).  Tento 

záver podporuje i fakt, že Danielove výklady i vízie sa „apokalypticky“ viažu k 

zemi a zameriavajú na konkrétne udalosti, vykazujú presné počty (napr. 

výpočty prichádzajúcich vekov- k. 2, k.7 a ďalšie). Autor sa  tak pridŕža svojej 

súčasnosti a konkrétnych udalostí. Nepodáva predstavu ďalekej budúcnosti s 

príchodom nového aiónu, to nové je len akoby „obnovená“ zem. Podľa 

príslušnosti k skupine zbožný, alebo nezbožný je odvodený i večný údel 

jedinca v nej. 

Nehovorí nič o tých, ktorí zomreli pred jeho dobou, nerieši otázku kedy 

vzkriesenie nastane- to je označené len neurčito „koniec dní“ (Dn.12,3).  

 

Musíme si uvedomiť, že na základe predpokladu vzniku knihy Daniel (alebo 

aspoň k. 11-12) v 2. stor. ante hovoríme o dobe, keď Antiochos IV. Epifanes 

vyplienil chrám v Jeruzaleme. Nastalo obdobie prenasledovania, silná 

helenizácia, keď pod hrozbou smrti a represálií dochádzalo medzi Židmi 

k apostáze, ale na druhej strane i k martýrstvam. 

                                                             
11 tohto datovania sa budem pridŕžať, hoci debata o dobe jej vzniku dnes navrhuje mnohé 
skoršie i neskoršie datovania. 
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Zrazu im vyvstala pred očami ešte silnejšia diskrepancia medzi konkrétnym 

údelom Izraela na tejto zemi a Abrahámovými zasľúbeniami. Okrem toho sa 

po prvý raz v histórií stretávajú s otázkou zmyslu martýrstva pre vieru. 

Daniel tak povzbudzuje k vytrvalosti pretože očakávaný koniec (Dn.12,13)- 

Boží zásah- je blízko a zbožní budú zachránení. Riešenie nachádza vo 

vzkriesení. Súhrnne však treba podotknúť, že hoci Daniel je jedinečný v tom, 

že zavádza v Biblii večný život12, jeho vzkriesenie je telesného charakteru, 

nepozná pojem duše (ktorý možno sledovať u Kazateľa) a ako som vyššie 

uviedla, je to akési „jednoduchšie“ vzkriesenie. Nerozpracováva žiadnu 

komplexnú teológiu zmŕtvychvstania. 

1.3.2. Izaiáš, Jób, Kazateľ 

 

Významná je i korelácia medzi textami Daniela a Izaiášovej apokalypsy. V 25. 

kapitole sa dozvedáme o čase, keď Hospodin „navždy odstráni smrť“ (Iz.25,7). 

Ďalej v 26. kapitole „Tvoji mŕtvi ožijú! Vstanú moje mŕtvoly! Vzbuďte sa a 

plesajte, ktorí bývate v prachu! Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí 

tiene.”  (Iz.26,19) 

Zásadný rozdiel medzi knihou Daniel a Izaiáš spočíva v danielovskom 

zdôraznení vzkriesenia dobrých i zlých, zatiaľ čo u Izaiáša môžeme nájsť len 

vzkriesenie ako odmenu pre verných, bezbožníkom je táto nádej na 

precitnutie odňatá (Iz.26, 14). 

Tento fakt považuje Gillman (2007, s. 74-77) za dôkaz, že Daniel je mladšieho 

dáta, pretože len rozvíja Izaiášom načrtnutú myšlienku oživenia mŕtvych. Ja 

sa naopak domnievam, že je to nedostatočný dôkaz, pretože i Izaiášovo 

„ponechanie“ bezbožníkov neobživených by sme mohli interpretovať ako 

formu trestu. Samotné zaradenie pred alebo za Daniela nie je až také dôležité. 

Zásadný zostáva fakt, že v oboch textoch sa prezentuje Božia zvrchovaná 

                                                             
12O jeho jedinečnosti viď BALDWIN, 2003, s. 223-231. 
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moc nad smrťou, doťahujú spravodlivosť do konca a udalosti „konca dní“ 

dávajú na poriadok veci tohto sveta. 

 

Vrcholom knihy Jób je text o Vykupiteľovi, ktorý sa postaví nad prachom 

(19,25). Niektorí vykladači sa domnievajú, že vidieť v tomto texte náznak 

vzkriesenia je prenáhlené. Jóbov zápas však potrebuje nejakú záruku toho, že 

hoci trpí spravodlivý a zbožný, Boh predsa nemôže zastávať a prehliadnuť 

takúto neprávosť. Hľadá Boha, ktorý by toto rozsúdil. No pretože takúto nádej 

už mnohým preskúšaný Jób nevidí v tomto svete, vyhliada k niekomu, kto by 

presiahol i moc sheol-u z ktorého niet návratu (viď Jób 7,9-10; 10, 20-21). 

 

Rovnako v knihe Kazateľ sa stretávame s vysporadúvaním sa s  rozporom 

medzi životom spravodlivého a jeho utrpením Rendtorff (2003, s. 326-329) a i.  

hovoria o kríze múdrosti v knihách Jób a Kazateľ). Ako u Jóba i tu môžeme 

sledovať náznaky individuácie jedinca (viď Dtr. 24,16). 

Údel po smrti vyjadruje Kaz. 12,7:  „A navráti sa prach do zeme, čím bol aj 

(predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.”  

Mnohé komentáre tu naznačujú možný vplyv Platónových dualistických 

myšlienok. Táto interpretácia (cez platonizmus) je vysoko pravdepodobná. 

Nezabúdajme ale, že je to rovnako biblická predstava, ktorá podobne vidí 

človeka. A to ako prach- hlinu, ktorú stvárnil Boh (Gn. 2,7), no zdrojom života 

a jeho silou je mu dych, alebo duch, ktorý do neho vdýchnutý.  

 

1.4. Biblické vnímanie smrti- zhrnutie 

 

Smrť je v Biblii ostro definitívna (mŕtvi už Boha nemôžu chváliť- napr.: Ž. 

30,9-10), nie je teoretizovaná. Najstaršia zmienka o osude človeka po smrti je 
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akási tieňová existencia v sheol-e, i tu však pokračuje jednota tela a duše 

(napr.: prorok je znovu videný vo svojom plášti- 1.Sam. 28,14).  

Zdá sa akoby smrť nebola vnímaná ako opozícia k životu. Izrael je veľmi 

orientovaný na tento život jeho naplnenie v mnohosti rokov a potomkov.  

S „krízou múdrosti“ prichádza i nový pohľad. Utrpenie spravodlivého jedinca 

sa začína podpisovať i na predstavách o večnosti. Boh v textoch Jóba, 

Kazateľa, Izaiáša a Daniela vystupuje v úlohe garanta spravodlivej odplaty. 

Strohosť biblických predstáv je zarážajúca v porovnaní s okolitými národmi. 

S Egyptom, Asýrsko-babylonskou ríšou i Kanaitmi. Vo všetkých sa prejavuje 

smrť ako silná, negatívna mocnosť (zvláštne božstvo) pred ktorou si jedinec 

zúfa. 

Izrael takúto predstavu nemá v plnom rozsahu. Smrť je viac „odkúzlená“, čo 

je spôsobené silným dôrazom na monoteizmus a môžeme sa tiež domnievať, 

že to je vedomé diferencovanie sa od okolitých pohanských náboženstiev.  

 

Nesmieme však zabudnúť, že v Biblii nájdeme i zmienky, ktoré vystupujú do 

miernej opozície s týmto hlavným prúdom- viď Lilít a Anjel smrti, náznaky 

samostatnej činnosti mavet.  

Predstavu o konečnosti života zásadne nabúrava tradícia o Enochovi 

a Eliášovi, ktorí boli odnesení do neba. Tieto možno nahliadať ako vplyvy 

z vonka (prípadne ako staršie ľudové naratívy), ktoré boli do biblickej tradície 

neskôr zapracované. 

 Myslím, že by bolo naivné veriť, že Izraelcov „zahraničné“ predstavy nijako 

neovplyvnili. Osobne vidím v Danielovskom texte (12,2) o večnom živote, 

ktorý často býva označovaný ako obsahovo prvé a jedinečné miesto svojho 

druhu v Biblii skôr priame vyslovenie toho, čo v mnohom naznačujú Žalmy, 

niektoré vyššie spomenuté starozmluvné príbehy a samozrejme múdroslovná 

literatúra.  
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Na stránkach Biblie sa zvádza silný boj o čistotu učenia. Izraelská viera nebola 

izolovaná od svojho okolia- sterilita nebola daná ani svätým písmam. 
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2. POBIBLICKÉ PREDSTAVY 

2.1. Knihy deuterokanonické a apokryfy 

 

Obe skupiny sú dôležitým medzníkom vo vývoji predstáv o smrti. Vďaka nim 

Talmud neskôr operuje už so zaužívanými eschatologickými pojmami a môže 

sa venovať viac dokazovaniu prítomnosti vzkriesenia v Tóre, ako vzkrieseniu 

samotnému. Pretože tu nie je možné analyzovať všetky pramene, zameriam sa 

na tie knihy, v ktorých je myšlienkový posun najmarkantnejší.  

Z deuterokanonickej literatúry13 je to 2. kniha Makabejská a kniha Múdrosti 

Šalamúnovej, ako príklad knihy apokryfnej uvádzam 1. knihu Henochovu14. 

 

2.1.1. 1.kniha Henochova 

 

Je rôznorodým textom, ktorého prvý súbor vznikol pravdepodobne v 1. stor. 

ante, no nachádzame tu veľmi starú tradíciu ovplyvnenú biblickým 

a babylonskými zdrojmi. Datovanie pre nás najrelevantnejších kapitol (37-71)- 

o príchode Mesiáša sa kladie do 1.stor. post (viď Soušek, 1998, s. 78-79). Tieto 

kapitoly budú mať veľký vplyv na text Talmudu a sú „predskokanom“ jeho 

mesiášskych predstáv. 

Nebeská „turistika“ Henocha je známa už z biblického podania (Gn. 5), tu je 

však rozšírená o cesty do podsvetia a nadsvetia, zostupovanie 

a vystupovanie anjelov a príchod Mesiáša. 

Ak pristúpime na datovanie do 1. stor. ante (a skôr), zdá sa, že text by mohol 

byť jedným z najstarších, ktoré počítajú so vzkriesením:  

                                                             
13 podľa prekladu K. Gábriša: Apokryfy : Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej 
zmluvy podľa Septuaginty. Vyd. 1. Prešov : VESNA, 1990. 376 s. 
 
14 pretože 2. kniha Henochova pochádza patrne z kresťanského prostredia, pridržím sa tu len 
1. knihy Henochovej. 
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„Spravedlivý probudí se ze spánku, povstane a bude se ubírat po cestách 

spravedlnosti...“ (92,3a) 

Pripomeňme si Danielove výroky, podobnosť s nimi, ktoré rovnako 

metaforicky- ako „prebudenie sa“ opisujú vzkriesenie. Na rozdiel od Daniela 

však Henoch pracuje i s prvkom duše- jej posmrtnej odmeny: 

„Vaše duše, vás, kdo zemřete ve spravedlnosti, budou žít, radovat se a budou 

šťastny.“ (103,4a) 

„Vy sami víte, že oni (nespravodliví) přivedou své duše do podsvětí a zakusí zlo 

a velké soužení.“ (103,7) 

Očakávanie odmeny a trestu tiež poznáme z biblických textov. Podobne i 

tému príchodu Mesiáša, rozpracovanú v Biblii prorokmi. Zdá sa však, že tieto 

predstavy tu vystupujú o čosi razantnejšie a samozrejmejšie ako 

v kanonických textoch. Ak nechceme hovoriť len o „dojme“ , môžeme túto 

knihu (rovnako i nasledujúce pseudoepigrafy) označiť za eschatologicky 

prepracovanejšiu. Dôkazom sú detaily súdu spojené s príchodom Syna 

človeka, podrobné popisy nebeských a podzemných miest, rozvinutá 

angelológia a výroky (najmä v záverečných kapitolách) povzbudzujúce k 

dôvere vo večnú odmenu. 

 

2.1.2. 2. kniha Makabejská 

 

Príbeh siedmej kapitoly 2. Makabejskej vykresľuje matku sledujúcu mučenícku 

smrť svojich siedmych synov, kde sa napokon i ona stane martýrkou. Všetci 

podstupujú násilnú smrť s nádejou na vzkriesenie: „...Kráľ sveta nás 

zomierajúcich za Jeho zákony vzkriesi k novému a večnému životu.“ 2. Mak. 7,9  

A podľa preslovu matky: „...On dá vám z milosti opäť ducha i život, keď teraz 

neberiete ohľad na seba kvôli jeho zákonom.“ 2. Mak. 7,23 
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Vidíme tu akúsi samozrejmosť predstavy vzkriesenia, opakujúci sa dôraz na 

plnenie zákonov a ich priamu odplatu. Vzkriesenie je niečím mocným, čím 

Boh víťazí nad neprávosťou panovníka i nad smrťou samotnou. Je dokladom 

jeho moci. 

Dôraz na dodržiavanie zákonov podporuje najbežnejšie datovanie knihy: „ide 

o dielo z oblasti farizejov 1.stor. ante“(Gábriš, 1990, s. 333). Tento fakt nás 

posúva do obdobia vzniku knihy Daniela a paralely sú zrejmé- vzkriesenie je 

odplatou, ale na rozdiel od Daniela má dôraz na Božiu moc vo vzkriesení. 

Práve tá musela byť rehabilitovaná, pretože práve v tomto období krutého 

prenasledovania a martýrstiev pre vieru sa stále viac ukazoval rozpor medzi 

tradičnou starozákonnou logikou spravodlivosť- blaženosť, bezbožnosť- 

utrpenie. 

2.1.3. Múdrosť Šalamúnova  

 

Druhou knihou ktorá nás upozorňuje na významnú zmenu je Múdrosť 

Šalamúnova. Tu sa dostávame do kontaktu s gréckou filozofiou, platónskym 

dualizmom15.  

Logika knihy spája múdrosť (a jej tvorivú silu), s uplatňovaním a aplikáciou 

múdrosti- prostredníctvom cností až k zavŕšeniu múdreho života vo večnosti- 

„Tak túžba po múdrosti vedie ku kráľovstvu.“ (Mdr. 6,20). 

Platonizmus nie je prebraný absolútne, ale už od prvých kapitol sa stretávame 

s myšlienkami, ktoré v predchádzajúcej literatúre nenájdeme. 

„že Boh stvoril človeka k nepominuteľnosti, že ho urobil obrazom svojej vlastnej 

podstaty.“ (Mdr. 2,23) 

„Lebo ak aj podľa názoru ľudí boli súžení, majú plnú nádej na nesmrteľnosť.“ 

(Mdr. 3,4) 

                                                             
15 značný najmä vo veršoch, ktoré poukazujú na rozdiel telo- duša, nesmrteľnosť duše a pod.: 
8,19; 9,15;  
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Boh- pôvodca nesmrteľnosti duše, zaručuje nesmrteľnosť spravodlivých ( Mdr. 

3, 7-9). Duša sa vyznačuje preexistenciou (Mdr. 8,19) a pravdepodobne je to 

najstaršia zmienka v židovskej literatúre16. Na rozdiel od platonizmu sa v celej 

knihe nestretávame s metempsychózou, nesmrteľnosťou ako samozrejmou 

vlastnosťou duše (je skôr Božím darom), či s pádom preexistentných duší a 

pod. Od biblickej literatúry sa zasa odlišuje nevyslovením myšlienky 

vzkriesenia. Duša svojou nesmrteľnosťou vlastne koncept vzkriesenia 

nepotrebuje- duše spravodlivých prejdú do večného spoločenstva s Bohom 

(Mdr. 3,8). 

A pretože smrť vstúpila do sveta skrze diabla, len nespravodliví nebudú mať 

podiel na večnosti: „Len závisťou diabla vošla do sveta smrť a zakusujú ju tí, čo 

majú na nej svoj podiel.“ (Mdr. 2,24). 

Myšlienka nesmrteľnosti tu vystupuje do popredia a je skutočne- 

v porovnaní s ostatnými textami podobného datovania17 jedinečná.  

2.2. Zvitky od Mŕtveho mora 
 

Táto rozsiahla skupina textov, ktorých obsah a význam len postupne 

odhaľujeme sa tiež vyjadrovala k otázkam nesmrteľnosti a vzkriesenia. 

Pretože ich analýza by vyžadovala veľa priestoru, odvolávam sa tu na 

tvrdenie N. Gillmana, ktorý zdôrazňuje ich úlohu pri rozširovaní myšlienky 

vzkriesenia ako odplaty pre všetkých s dôrazom na Božiu moc18.  

Čo sa týka ich konkrétnych vyjadrení k tematike, tie vidí ako marginálne19.  

                                                             
16 „the doctrine of preexistence may be the earliest attestation of this teaching in Jewish 
literature.“ (Winston, 1979, s.32).  
 
17 prikláňam sa k datovaniu do obdobia 1.polovice 1. stor. (Nickelsburg, 2005, s.212)  
 
18 Gillman, 2007, s. 85-86. 
19 „Odkazů je v nich ale málo a většina z nich je nejasná.“ (Gillman, 2007, s.85) 
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2.3. Knihy deuterokanonické a apokryfy- zhrnutie 

 

Na príklade troch kníh sme videli zmeny a posuny v chápaní 

eschatologických udalostí. Je zrejmé, že autori nezdieľali rovnaké filozofické 

pozadie, čo možno vidieť najmä v „chýbajúcich prvkoch“.  

Autor 2.knihy Makabejskej pravdepodobne nepozná pojem duše, zatiaľ čo 

Múdrosť Šalamúnova netuší nič o vzkriesení (kvôli preexistencii a večnej 

existencii duší je nadbytočné). Mesiáš zdôrazňovaný v 1. knihe Henochovej 

chýba v ostatných dvoch.  

Historicko- politické udalosti (útlak, prenasledovanie...) zásadne ovplyvnili ráz 

a zameranie eschatologických predstáv. Dôraz na posmrtnú odmenu je 

protipólom nespravodlivého utrpenia v súčasnosti. Vyzdvihujú Božiu moc 

(najmä 2.Mak.) nad bezbožným svetom hoci sa zdá, že Boh v záchrane svojich 

zlyháva. Utešiť a povzbudiť zbožných je citeľným pozadím týchto textov. 

Závery a dôrazy ich predstáv sú vo vzájomnom rozpore, prípadne 

nesúvisiace. Je tomu tak len nateraz. Všetky tri smery nájdu svoje spracovanie 

v rabínskej literatúre, ktorá ich (v niektorých prípadoch lepšie, inokedy 

horšie) uvedenie do vzájomných súvislostí (o zjednotení sa hovoriť ani 

pri talmudických textoch nedá). 

Treba si uvedomiť, že texty, ktorým prisudzujeme významné zlomy, či 

prechody sú takými len v našom označení. Oni samotné neboli písané 

prvoplánovo, ani zamerané na to aby urobili „zmenu“. Pripomínam, že i tieto 

kľúčové texty treba nahliadať vo vývoji a vnímať ich kontinuum20. 

2.4. Zrod judaizmu 

                                                             
20 „The centrality of Wisd´s theory of immortatlity represents a new emphasis in the history 
of Jewish tradition, although it must be seen as part of a continious developement in Jewish 
Hellenistic though.“ (Winston, 1979, s.32).  
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Biblický text tvoriaci Tenak sa uzatvára pre Tóru na prelome štvrtého a 

piateho storočia ante, pre Prorokov v treťom storočí a pre Spisy najneskôr v 

prvom storočí ante. Celkové uzatvorenie kánonu sa predpokladá do prvého 

storočia ante.  

Spisy vzniknuté neskôr- najmä knihy deuterokanonické a niektoré časti mišny 

(uzavretá do konca 2. stor ante) v podaní učenia o posmrtnom živote aj keď 

vlastnou a novou cestou vychádzajú z biblického učenia.  Ďalej sa s 

konkrétnou vierou v "oživovanie mŕtvych" stretávame v texte 18 požehnaní- v 

Amide a zaujímavé sú aj texty Filóna Alexandrijského a Jozefa Flavia, ktoré sa 

k téme  eschatológie vyjadrujú. 

Ako sa však vyvinulo učenie neskoršieho Talmudu, ktoré sa vyznačuje vierou 

vo vzkriesenie tela a duchovnú nesmrteľnosť z nejednoznačných biblických 

zmienok? Dôležitým pojítkom sú farizeji, saduceji a eséni. Je ťažké zostaviť a 

systematizovať ich náuku, nakoľko nezanechali po sebe pramene (okrem 

esénov). Zmienky, ktoré o nich máme sú neskoršieho dáta a rovnako hrozí 

nebezpečenstvo tendenčnosti. 

2.4.1. Saduceji a eséni 

O saducejoch vieme, že popierali vzkriesenie. Napríklad v evanjeliách 
čítame: 

 "V ten deň prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovorili, že nieto zmŕtvychvstania..." 

(Mt. 22,23) 

Rovnako ich učenie definuje i Jozefus Flavius (napr.: Válka židovská 2,8,14). Je 

pravdepodobné, že zamietali vzkriesenie, pretože uznávali iba písaný zákon. 

Fakt, že poznali napr. knihu Daniel a iné spisy podobného rázu je dôvodom, 



29 

 

prečo sa mnohí bádatelia domnievajú, že prijímali len to, čo bolo 

v Pentateuchu.21  

Eséni- sekta, ktorá sa zhromažďovala v malých komunitách po celej Sýrii a 

Palestíne na prelome letopočtov podľa Jozefa Flavia vyznáva, že "těla jsou sice 

pomíjející a svou podstatou nikoli trvanlivá, duše však že jsou navždy 

nesmrtelné a že sestupují z nejjasnějšího nebe a vcházejí do těl jako do vězení...“ 

(Válka židovská 2,8,154). Tu vidíme jasnú prevahu platonizmu a dôsledné 

oddeľovanie duše a tela. Telo je vystupuje ako väzenie duše. Mnoho sa 

debatovalo, či je lepšie im priznávať vieru v nesmrteľnosť duší alebo vo 

vzkriesenie. Túto otázku asi najrozumnejšie rieši návrh E.P. Sanders, 

charakterizovať ich vieru ako „vágne a všeobecné očakávanie“ (Sanders, 

1992, s.369). Oveľa viacej sa totiž zaoberali angelológiou, ktorej rozpracovanie 

nachádzame na mnohých miestach Zvitkov od Mŕtveho mora. 

Obe tieto skupiny ale zanikajú po páde Jeruzalemského chrámu a nemáme o 

nich ďalšie zmienky.  

2.4.2. Farizeji 
 

Zaujímavejšou a v historickom ohľade dôležitejšou skupinou sa stali farizeji. 

Často sú označovaní za skupinu, ktorá umožnila kontinuitu medzi biblickým 

a pobiblickým judaizmom22.  

Učenie popisuje Jozefus ako vieru, že "duše oplývají nesmrtelnou silou a že 

pod zemí jsou odměny a tresty podle toho, jestli zasvětili život cnosti nebo 

zlovolnosti..." (Židovské starožitnosti 18,1,3). 

                                                             
21 viď: Sanders, 1992, s.333. 

 
22 napr.: Kűng, 1992, s. 128 
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Ďalšou zmienkou sú Skutky: "Kedže však Pavel vedel, že prítomní sú sčiastky 

sadukaji a sčiastky farizeji, zvolal v rade: Mužovia, bratia, som farizej, syn 

farizejov, a pre moju nádej, pre vieru v zmrtvychvstanie ma súdia." (Sk. 23, 

7). 

Čo vlastne učia? Silným znakom je telesné zmŕtvychvstanie (na rozdiel od 

esejcov) a súčasne, že duše sú nesmrteľné. Akoby rozširovali učenie knihy 

Daniel, ktorá hovorí o odmene (resp. treste) "pre mnohých", ktorí zomreli 

počas pohnutej doby Makabejských povstaní (Dn. 12, 1-3) na všetkých ľudí. 

 

2.4.3. Dva dôležité zdroje prechodného obdobia23  
 

2.4.3.1. Filón Alexandrijský 
 

Je významnou postavou v dejinách židovskej filozofie a teológie na prelome 

letopočtov. Venoval sa predovšetkým alegorickej exegéze Starého zákona 

a bol „apoštolom“ platonizmu v židovstve. Sám sa k smrti a predstavám 

posmrtnosti veľmi nevyjadruje. Zaujíma ho predovšetkým rozdelenie človeka 

na telo a dušu, zameriava sa na blažený život- jeho dosiahnutie a domnieva 

sa,  že tí, ktorí poslúchajú Božie nariadenia budú mať dlhý život.  

Leaman o jeho prácach tvrdí, že v nich skoro nenájdeme zmienku 

o posmrtnom živote, takže vyhliadka na rehabilitáciu, či trest v nebi alebo 

pekle je odsunutá „na vedľajšiu koľaj“. Napriek tomu u neho často pozoruje 

koncept nesmrteľnosti a hoci je ťažko uchopiteľný (nevieme, čo tým presne 

myslí), zdá sa, že ho chápe skôr ako niečo, čo prináleží každému jedincovi, 

skôr než nejaký koncept odplaty. (Leaman,1995, s.33-47) 

                                                             
23 predpokladám 1.stor post a ante 
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To by plne korešpondovalo s platónskym dualizmom, ktorého bol pevný 

zástanca. Podobne sa vzkriesenie ako „nadbytočný“ koncept vyplynul i pre 

knihu Múdrosti (ktorú sme rozoberali vyššie a ktorá má tiež platónske prvky). 

Duša obdarená nesmrteľnosťou, prechádza do večnej existencie24 skrze smrť. 

Práve v smrti duša konečne uniká telesným determináciám a ide niekam „na 

vyššie miesta“(kam, to závisí na texte, ktorý práve analyzuje- exegetuje25). 

2.4.3.2. Jozefus Flavius  

 

Dozvedáme sa od neho niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú najmä 

3 židovských siekt jeho doby. Zmienky sa nachádzajú v Židovských 

starožitnostiach (13:171-3; 18:11-25) a podobne vo Vojne židovskej (2, 8). 

Mnoho sa však diskutuje spoľahlivosť Jozefových dokumentov. Často bývajú 

označované ako tendenčné, kvôli jeho prikloneniu sa k Rímu. V oboch 

uvedených textoch vystupuje skupina farizejov ako vedúca skupina 

a negatívne hľadí na esencov a sadukajov. Aký je však jeho vlastný postoj? 

K tomu H.W. Attridge (in Stone, 1984, s. 226- 227) poznamenáva, že mnohé 

z Jozefových redakčných poznámok zobrazujú teologické pozície priznávané 

farizejom. Nič menej Židovské starožitnosti nie sú zásadnou pro-farizejskou 

propagandou.  

Je dôležité uvedomovať si obmedzenia Jozefových spisov. Zároveň im ale 

treba priznať i právo na preferenciu farizejov. Táto sa napokon ukáže ako 

dejinne oprávnená a správna, pretože saduceji a eséni po zničení chrámu 

postupne vymiznú. 

 

 
                                                             
24 Za povšimnutie stojí i jeho učenie o večnosti sveta, ktoré popisuje P. Borgen ako 
obraňovanie „doktríny o nezničiteľnosti sveta“. Toto dielo („O večnosti sveta“) je však 
nekompletné a má stratený koniec (Borgen in Stone, 1984, s. 249).  

25 viz Leaman (2005, s.43) 
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2.4.4. Zrod judaizmu- zhrnutie 

 

Nejednotnosť biblických a pobiblických eschatologických učení vyústila do 

ostrých sporov. Vytvorili sa skupiny zastávajúce jednotlivé názory a spory 

neberú konca (reflektuje ich i Nový zákon). 

Za celým problémom však pravdepodobne nestáli rozpory v učení primárne, 

ale len sekundárne- ako dôsledok nejednotnosti v uznaní normatívnej 

náboženskej autority. V pozadí sú otázky jej rozsahu: Tóra (Pentateuch), 

alebo celý Tenak? Mojžišov zákon, alebo celá ústna tradícia?  

Na opačných názorových póloch stoja najmä farizeji a sadukaji 

a najmarkantnejší je spor o vzkriesenie. Farizeji ďalej poznajú a uznávajú 

i učenie o nesmrteľnosti duše- jej večnej odmeny, či treste26.  

V úvode k tejto časti som načrtla uzatvorenie kánonu, postupné 

kryštalizovanie sa normatívnych spisov. Prísni zástancovia Pentateuchu 

(sadukaji) následne nemôžu akceptovať koncept vzkriesenia, zatiaľ čo pre 

farizejov sa stane viac než prijateľný. Zdôraznenie posmrtnej odmeny je 

jeden z najsilnejších stimulov- motivácii, ktoré mohli zbožným vtedajšej 

pohnutej doby farizeji ponúknuť. Vyhlasujú Božiu silu, mohutnosť nad 

dejinami a večnú odmenu ako nádej pre budúcnosť.  

A naozaj- eséni a sadukaji sa po zničení Jeruzalema vytrácajú. Budúcnosť 

židovstva patrí farizejom. 

 

 

 

                                                             
26 zdá sa, že esejci sa obmedzujú len na nesmrteľnosť duše, no neodvažujem sa tu vyjadriť 
jednoznačné stanovisko 
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3. TALMUD27 

 

Špecifikuje učenie eschatológie a rozvíja ho. Síce nie ako centrálnu oblasť28 

svojho záujmu, no predsa zásadne. Na sile získavajú najmä témy Mesiáš a 

spravodliví verzus nespravodliví (ich posmrtný údel). Zdrojom je mu nielen 

biblická, ale často oveľa viac ona „pobiblická“ literatúra.  

Staršia časť Talmudu- mišna  (uzatvorená v 2. stor. post) sa podľa Gillmana (s 

výnimkou traktátu Avot) len zriedka zaoberá otázkami viery (Gillman, 2007, 

s.93). Preto sa pri analýze mišny zastavím najmä pri tomto traktáte a ďalej 

s pomocou sekundárnej literatúry sa pokúsim zrekonštruovať talmudickú 

eschatológiu.  

3.1. Pirkej Avot 

 

Je traktátom talmudického oddielu „Škody“. Vyjadruje sa najmä k etickým 

otázkam, skúma osud človeka, kladie dôraz na učenia rabínskeho judaizmu. 

A preto v ňom môžeme nájsť aj popis dôsledku konania na tomto svete- údel 

človeka na večnosti. 

 Je najznámejším textom Mišny nakoľko je súčasťou liturgie (Nosek, 1994, 

s.17). Tým sa potvrdzuje dôležitosť a centrálnosť jeho výrokov pre židov. 

  

Už nadpis uvedený na začiatku každej kapitoly nás upozorňuje na učenie 

o vzkriesení: „Celý Jisra´el má podíl na budoucím světě, neboť je řečeno (Iz. 

60,21): „A lid Tvůj, všichni jsou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, 

oni jsou výhonek mé satby, dílo mých rukou k mé oslavě.“ (Pirkej Avot,1994, s.9) 

                                                             
27 všetky odkazy na Talmud sú citované podľa: Soncinio Babylonian Talmud [online]. [s.l.] : 
[s.n.], 1961 [cit. 2010-11-23]. Dostupné z WWW: <http://www.halakhah.com/>. 
 
28 zaoberá sa hlavne legálnymi, morálnymi, filozofickými a ortopraktickými otázkami 
judaizmu 
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Štúdium Tóry  je zárukou večnosti: „...Kdo si osvojil slova Tóry- ten má život 

na budoucím světě.“ (Pirkej Avot II, 8)   

Podobne je tomu i pri zachovávaní prikázaní Tóry (micvot): „...spravedliví 

obdrží svou oměnu na budoucím světe.“ (Pirkej Avot II,21) .  

Nápomocné je svojím spôsobom aj utrpenie spravodlivých, pretože takíto 

môžu mať istotu podielu na večnosti (viď Pirkej Avot IV, 21n). 

Ďalej Pirkej Avot rozoberá prípady tých, ktorí na budúcom svete nebudú mať 

podiel. Sú to bezbožníci, ktorí znesväcujú obete, nedodržujú sviatky, urážajú 

svojich blížnych, porušujú zmluvu Abrahámovu a tí, ktorí nesprávne 

vykladajú Tóru. Hoci by konali dobré skutky a poznali Tóru sebalepšie, podiel 

na večnosti nezískajú (viď Pirkej Avot III,15). 

Vyjadruje sa k poriadku sveta: „Všechno, co se narodí, musí zemřít a všechny 

mrtvé čeká vzkříšení a všechny živé čeká soud, abychom věděli a zvěstovali a tak 

bylo známo, že On je Bůh... On bude jednou soudit... před ním neobstojí žádné 

bezpráví... vše ti bude sečteno.“ (Pirkej Avot IV,29) 

Rieši tak problém bezprávia- otázky po utrpení spravodlivých a radostnom 

živote bezbožníkov. Boh- sudca učiní spravodlivosti zadosť a preto sa 

netreba trápiť nespravodlivosťou v tomto svete, ktorá je len dočasná: „Tento 

svět se podobá předsíni budoucího světa, připrav se v ní, abys mohl 

vstoupit do paláce.“ (Pirkej Avot IV,21) 

Posledná kapitola traktátu Pirkej Avot obsahuje výroky tanaitů a bola celá 

pripojená k traktátu Avot neskôr...“ (Nosek, 1994, s.148). Je oslavnou piesňou 

na Tóru a vysoko hodnotí tých, ktorí sa ňou zaoberajú. Dozvedáme sa 

o odmene pre študentov Tóry. Tá je večná- napr.: „Velká je Tóra, neboť dává 

život těm, kdo jí konají, na tomto světě i na světě budoucím...“ (Pirkej Avot, VI,7). 
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Špeciálne túto záruku čerpá z Prísloví (bohato citovaných). Reinterpretuje ich 

tak, že chápe jednotlivé verše o múdrosti ako narážky na Tóru29.  

 

3.2. Pirkej Avot a Talmud 

 

V traktáte Pirkej Avot sa odrážajú zásadné eschatologické témy rozoberané 

v celom Talmude.                                                                                 

Kladie si otázku po budúcom svete. Videli sme, že tento svet je len prípravou 

na ten budúci. To je tendencia celého Talmudu. A. Cohen však upozorňuje, že 

pôvodne rabínska tradícia videla budúci svet totožne s mesiášskym vekom 

a až neskôr sa vyvinulo učenie o mesiášskom veku, ktorý predchádza budúci 

svet (Cohen, 2006, s.431). Očakávaný svet príde spolu s Božím súdom a bude 

iný- skončí v ňom všetka nespravodlivosť.  

3.2.1. Kto smie vstúpiť? 

 

Talmud zoširoka rozoberá otázku, kto bude mať účasť na večnej radosti. 

Niektoré výroky znejú ako prisilné súdy; napr.: „Tito pak nemají podíl 

v budoucím světě:... epikurejec. ...ten, kdo čte nekanonické spisy, ...ten kdo 

vyslovuje tetragram jak je psán.“ (Sanhedrin X,1)30.   

 

Podáva ale i mnohé detailné odporúčania na to ako sa zachovať, čo jesť, čo 

robiť, ako (kde) žiť... v súlade s predpismi tak, aby človek zvýšil svoje šance 

na večnú blaženosť.  Napríklad špekulácie okolo obriezky hovoria, že každému 

                                                             
29 je zaujímavé si všimnúť, že podobne- ako záruku spásy- chápe autor Múdrosti Šalamúnovej 
múdrosť samotnú (viď kapitola Múdrosť Šalamúnova) 
30 citované podľa Cohen 2006. 
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riadne a vedome obrezanému je zaručený vstup do večnej blaženosti (viď 

Stewart, 1961, s.147). 

Oveľa dramatickejšia je však diskusia týkajúca spásy nežidov. Na mnohých 

miestach Talmudu zaznievajú argumenty pre i proti. Pozitívny názor 

vyjadrený v Tosefte Sanhedrin XIII, 2 (viď Cohen 2006, s.436), ktorá si zastáva 

„spravodlivých medzi národmi“ bude potvrdený až o niekoľko storočí neskôr 

Maimonidom.            

Zdá sa, že samotné vzkriesenie je prisúdené všetkým, v extrémnych 

prípadoch je len pre pár židov k večnej blaženosti a k zatrateniu pre ostatných 

Izraelcov (a samozrejme i pre všetkých pohanov). Modifikácie tohto učenia 

niekedy viac, inokedy menej benevolentne nakladajú s pohanmi 

a nespravodlivými židmi (viď Stewart, 1961, s.145).                                                              

Definitívne však je, že pohanské národy budú tiež súdené a odsúdené 

Hospodinom (viď Avoda Zara 2a).  

Podľa traktátu Šabat 152b spravodlivá duša po smrti prebýva pod trónom 

Božej Slávy, ale hriešna trpí (tento traktát hovorí tiež o možnosti duše 12 

mesiacov po smrti putovať medzi nebom a zemou). Zdá sa, akoby človek 

v čase súdu bol znovu zjednotenou dušou so vzkrieseným telom (viď 

Sanhedrin 91a, Šabat 152b) a tá potom putovala do miesta zatratenia gehena, 

alebo na miesto radosti- gan Eden.  

Práve toto je miesto zaujímavého spracovania a kombinácie dvoch pôvodne 

nesúvisiacich učení- vzkriesenia a nesmrteľnosti duše. Bez toho, aby jedno 

z nich bolo potlačené, alebo popreté, nachádzame tu ich skĺbenie.                                                                   

Zatratenie však podľa Cohena nebolo vnímané ako večný trest- poukazuje na 

narážky o „pominutí sa geheny“, o „12 mesiacoch utrpenia v gehene“, ale 

zároveň pripúšťa, že najmenej jedna škola v 1.stor. post pravdepodobne 

vnímala na základe knihy Daniel gehenu ako miesto večného trestu (Cohen, 
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2006, s.446). Traktát Roš ha- šana (16b- 17a) pozná dve možnosti trestu31: pre 

úplne hriešnych večný pobyt v gehene (odvoláva sa na Dn. 12,2), pre menších 

hriešnikov predpovedá pobyt v gehene len dočasne. Budú totiž volať na 

Hospodina a on ich zachráni (odvoláva sa na 1.Sam. 2,6). Gehena teda funguje 

podobne ako očistec. 

Podľa Stewarta (1961, s.149) je dikcia Talmudu v otázke po tom, kto smie 

vstúpiť do požehnanej budúcnosti prevažne zameraná na biblické učenie 

a jeho rozvíjanie. Sú to skromní, pokorní, prenasledovaní, trpiaci, zbožní, 

konajúci dobré skutky a pod. Jeho náhľad na Talmud je síce pozitívny, ale 

nemení nič na skutočnosti, že negatívne hodnotí príslušníkov iných národov. 

3.2.2. Vzkriesenie 

 

Celý Talmud sa súhlasne vyjadruje k idei vzkriesenia. Stewart sa domnieva, že 

je tomu tak i z dôvodu potreby vymedziť sa voči kresťanom, ktorí tvrdili, že 

vzkriesenie a viera v nesmrteľnosť sa začali až po príchode Krista, po jeho 

vzkriesení (Stewart, 1961, s.154). Doložiť učenie o vzkriesení z Tenaku bolo 

teda viac než žiaduce.  

Na rozdiel od Pirkej Avot, ktorý túto myšlienku a hlavne jej odvodzovanie z 

Tóry len zdôrazňuje, sú v Talmude miesta (napr. traktáty Midraš Raba 

Genesis, Ketubot, Midraš Raba Kazateľ...), ktoré otázku spôsobu, miesta 

a času vzkriesenia špekulatívne rozvíjajú. Najznámejšie výroky sú tie, ktoré 

hovoria o vzkriesení v zemi Izrael- nikde inde, len priamo v nej. Iné výroky 

lokalizáciu modifikujú najprv do zeme Izrael- potom medzi ostatné krajiny. 

Do pozornosti sa dostávajú kvality vzkrieseného tela (jeho konzistencia). 

Panuje všeobecná zhoda o vzkriesení tiel v podobe v akej boli pochované (viď 

                                                             
31 Tretia skupina- úplne spravodliví- prejde automaticky do blaženosti. 
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1.Sam. 28,14), i s prípadnými defektmi (ochrnutie a pod.). (Cohen, 2006, s.434-

437).  

Je to práve Hospodin, kto je dosť silný na to, aby telá mŕtvych vzkriesil 

a Talmud dokladá, že o tom nemusí byť vôbec pochýb (Sanhedrin 90b, Genesis 

Rabba 9,7). 

3.2.3. Mesiáš 

 

Postava „pomazaného“ s ktorou sme sa v traktáte Pirkej Avot nestretli bola 

pôvodne stotožňovaná s kráľom, alebo inou významnou osobou (viď Iz. 45,1). 

Rozšírenosť očakávaní postavy Mesiáša a nádejí vkladaných do neho stúpa 

v období 1.stor. post. Nemôžeme však tvrdiť, že je výtvorom rabínskeho 

judaizmu, či práve tohto obdobia. Koncept „pomazaného“ nájdeme už v Biblii 

(najmä proroci) a hoci tu vystupuje len ako adjektívum,  je to základná 

myšlienka, ktorá neskôr viedla k jeho personifikácií. Na postavu Mesiáša sme 

poukázali tiež v apokryfnej literatúre (napr. 1. kniha Henoch). Talmud je 

vyústením týchto učení a predstáv a logickým naviazaním na predchádzajúcu 

tradíciu. 

Skutočnosť, že dnes niekedy prehnane (a neopodstatnene) zdôrazňujeme 

židovské Mesiášske očakávania prvého storočia a interpretáciu týchto 

očakávaní takmer výlučne spájame s Ježišom Kristom pripisuje Grabbe na 

vrub kresťanským autorom. Domnieva sa, že mesiášske očakávania vtedy 

neboli až tak silné, ako ich dnes považujeme32. Neusner si všíma, že mnohé 

texty rabínskeho judaizmu nespomínajú postavu Mesiáša (nie náhodou) 

a dôvod vidí v tom, že jeho chápanie bolo v prvom rade právne a tiež preto, že 

                                                             
32 .: „Although messianic expections were important to some groups, they seem to have been 
central to few, if any; others appear not to have had any sort of belief in a messianic figure.“ 
(Grabbe, 2000, s. 271).        
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pred eschatologickými otázkami stáli vždy otázky posvätenia sa (Neusner, 

1984).  

Ak sa zameriame na postavu Mesáša v talmudických spisoch, uvidíme, že 

predstavy a očakávania sú oveľa farebnejšie, roztrieštenejšie 

a komplikovanejšie ako interpretácia, ktorá vychádza zo stotožnenia s Ježišom 

Kristom. Na tému Mesiáša bolo napísaných mnoho prác a vyslovených veľa 

teórii. Uvediem teda len zmienky poukazujúce na Mesiáša, ktorý je relevantný 

pre eschatologické očakávania33. 

Neexistuje jednotný názor o pôvode Mesiáša a už v Biblii je viacero možností, 

ktorý rod by to mohol byť (Dávidov, Benjamín, z Betlehema..). Podobne je to 

i v Talmude. Nepopiera (väčšinou), že Mesiáš má prísť, no bude to človek 

poverený jasnou úlohou34.  

Ani otázka kedy Mesiáš príde nie jednotne zodpovedaná. Niektoré traktáty 

nabádajú k vytrvalosti. Očakávajú Mesiáša v najťažších a najhriešnejších 

dobách, iné zasa predpokladajú pokánie a očistu ktoré musí jeho príchod 

predchádzať. Za oboma očakávaniami však stojí viera, že človek (národ) 

svojim konaním, alebo nekonaním môže príchod Mesiáša nejako ovplyvniť. 

Skeptickejší pohľad popisuje Stewart a za prevažujúce talmudické učenie 

považuje neovplyvniteľnosť príchodu Mesiáša človekom.35 

Dôležitejšie však je, čo Mesiáš prinesie. Z talmudických textov je zrejmé, že 

sa jedná o súd a akúsi obnovu sveta. Koniec útlakov Izraela, obnova 

                                                             
33 podrobnejšie k Mesiášom „ktorí už boli“ (prípadne sklamali) a čisto politickým viď Cohen, 
2006, s. 411-414 
 
34 „půjde o obyčejnou lidskou bytost Bohem pověrenou vykonat přidělený úkol. ...v podobě 
nadlidského oslooboditele není v Talmudu nikde naznačena.“ (Cohen, 2006, s.412).  
 
35 . „There are few more passages implying that man is powerless to hasten or affect 
Messiah´s comming.“ (1961, s. 47). 
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Jeruzalema, chrámu- obnova trvalého pokoja. Cohen tvrdí, že na základe 

týchto predstáv sa upevňuje učenie o vzkriesení, pretože by bolo 

nespravodlivé, aby sa ho nezúčastnili spravodliví zomrelí a z 

ostatných výrokov Talmudu odvodzuje, že „mesiášska éra bude mít jediný 

výsledek, totiž osvobození Izraele od jeho utlačovatelů...“(Cohen, 2006, s. 422). 

Jej trvanie však nie je večné. Mesiášova éra teda označuje obdobie pred 

vzkriesením a budúcim svetom a Neusner ho nazýva „predchodcom 

a predzvestovateľom“ eschatologickej drámy, jeho úloha však končí po 

znovuzhromaždení Izraela v zemi Izrael a nefiguruje viac na onom svete   

(Neusner 2010, s.14; 20). 

3.2.4. Budúci svet 

 

V Pirkej Avot (IV,21) je budúci svet pripodobnený k palácu, ktorého tento svet 

je len predsieňou. Ďalšia dôležitá zmienka je traktát Sanhedrin 91b36: „Rozdiel 

medzi budúcim svetom a dňami Mesiáša nie je žiaden, okrem ukončenia 

podmanenia exilových spoločenstiev Izraela.“                                       

Budúci svet charakterizuje najmä zmierenie sa s Bohom a opätovné 

zjednotenie celého národa Izrael.                                                             

 Miesto, kde podľa Talmudu spočinú spravodliví, bude záhrada Edén. Môžeme 

ju na základe citácií rekonštruovať ako záhradu odlišnú od Adamovej- je 

hierarchicky usporiadaná (7 úrovní podľa Sifrej Dtr.). Podrobné rozpracovania 

toho, ako toto miesto vyzerá, dokladá Cohen (2006, s.452-456) ako neskoršie 

stredoveké popisy.  

Všetky zmienky o Edene môžeme rozdeliť na 2 kategórie. Prvá vidí večnú 

blaženosť diametrálne odlišne od svetskej (žiadne telesné pôžitky, eliminácia 

emócií...). A druhá, ktorú by sme popísali ako nadmieru naplnenia svetských 

                                                             
36 vlastný preklad z anglického, dostupné na http://halakhah.com/. 
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pôžitkov (jedenie, pitie, radovanie sa...). Stewart (1961, s. 161) ich nazýva 

asketická a hedonistická.  

Protikladom k záhrade Eden je miesto pre nespravodlivých- gehena (viď jej 

popis v vyššie). Cohen poznamenáva, že rovnako ako Eden i gehenna je 

v rabínskych predstavách štruktúrovaná do viacerých „úrovní“ (Cohen, 2006, 

s.452). Je stvorená Bohom, hoci okolo času a spôsobu jej stvorenia je na 

stránkach Talmudu vedená široká diskusia. Čas trestu, ktorý jedinec strávi 

v gehene je tiež rôzny. Zdá sa, že nie je večný (viď pojednanie vyššie). 

 

3.3. Eschatológia Talmudu- zhrnutie 

 

Po preskúmaní traktátu Pirkej Avot sme získali základný prehľad 

eschatologických záujmov, tém a tendencií rabínskeho judaizmu. Poukázali 

sme na dôležitosť súčasného života pre budúci, načrtli očakávania vyvolených 

i zatratených.  

Z tohto poňatia sme vychádzali pri pohľade na celý Talmud, ktorý tematiku 

rozšíril najmä o postavu Mesiáša a rozvinul do rôznych špekulácií ostatné 

eschatologické kategórie.  

Citácie Talmudu s ktorými sme sa pri popise eschatologických tém stretli 

netvoria jednotný systém- učenie. Môže sa zdať (a je) protirečiaci si vo 

svojich výrokových súdoch. Nie je to však nič, čo by ho znepokojovalo, alebo 

mu uberalo na dôležitosti, či závažnosti. Jeho odpovede sú odpoveďami 

zodpovednej viery na konkrétne otázky v danej situácií určovanej nemenej 

i okolím a vonkajšími vplyvmi. 

Myslím, že pristupovať k nemu ako k normatívnemu učeniu nemožno- je živý, 

tvorivý a v zásade nie dogmatický, ale organický. Každý pokus o vytvorenie 

jedinej správnej alternatívy, či odpovede na konkrétnu otázku (napr. 

posmrtného údelu spravodlivého) by zlyhal. To, čo nás môže uspokojiť je 
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akási základná línia ktorú, keď si sami z textov zostavíme, Talmud (s malými 

výnimkami) v skúmaných témach sleduje. 
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4. MAIMONIDES 

 

Z Palestíny a oblastí miest kde vznikol Talmud- teda z Jeruzalema a Babylónu 

vedú ďalšie kroky pri sledovaní výjoja myšlienok židovskej eschatológie do 

Španielska a severnej Afriky dvanásteho storočia. Práve tu sa totiž narodil a 

pôsobil Maimonides- významný učenec a učiteľ nie len židov, ale i celej 

Európy. Kurt Schűbert ho považuje za sprostredkovateľa aristotelsko- 

arabskej filozofie, kultúry a vzdelanosti pre celú Európu vtedajšej doby (1999, 

s.171-179).   

Možno sa zdá, že sme od vzniku a uzatvorenia Talmudu (približne 200 post  

pre Mišnu a 500 post pre Gemaru) preskočili až príliš veľa storočí. Domnievam 

sa však, že to je oprávnene. Nie preto, že by „temný stredovek“ nestál za 

zmienku, ale skôr preto, že rabíni tohoto obdobia sa vo svojom učení prevažne 

pridŕžali talmudického učenia (pisateľov tzv. Sifrut Hazal) a rozvíjali ho 

v rovnakých intenciách. „Filosofové se drželi... biblických textů a váhy 

rabínské tradice, přičemž tyto argumenty používali při obraně jednoho učení 

proti druhému. Zároveň se snažili uvést tato učení v soulad s vlastním 

filosofickým přesvědčením.“ (Gillman, 2007, s. 139-140). Okrem toho, podrobne 

preskúmať učenie každého významného rabína by bolo nad rámec a zámer 

tejto práce.  

Maimonidovo učenie je však iné. Gillman uvádza tri miesta, kde sa 

Maimonides eschatológiou zaoberá: úvod ku kapitole Chelek, v Mišne ha-

Tora a  v Eseji o vzkriesení (Gillman, 2007, 120-121). Tieto miesta teda budú 

centrom záujmu i mojej práce. 

4.1. Chelek: traktát Sanhedrin (10. kapitola) 

 

S traktátom Sanhedrin (zvlášť s jeho desiatou kapitolou) sme sa stretli už pri 

popise predstáv o budúcom svete v Talmude. Pre Maimonida bola táto 
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kapitola veľmi inšpirujúca a obšírne ju vykladá vo svojom Komentári k Mišne. 

Je zaujímavé, že sa pre svoju významnosť táto kapitola Komentára začala 

uvádzať ako samostatný oddiel Maimonidových prác (viď zaradenie v korpuse 

Maimonidovho diela ako „other writings“: Twersky, 1972). 

Na začiatku popisuje 5 skupín názorov „o dobre, ktoré príde“ (- ktoré je 

Izraelcom zasľúbené)37. Chcem sa venovať popisu týchto skupín podrobnejšie, 

nakoľko sa domnievam, že veľmi dobre ilustrujú názory potalmudického 

judaizmu. Ich nejednotnosť a rôznorodosť poukazuje na vývojové prúdy 

a interpretácie Talmudu a Tóry. 

Skupina prvá: tí, ktorí si predstavujú záhradu Eden ako zmyslové  

zadosťučinenie v hojnosti, bohatstve a oddychu. Naproti tomu Gehenu 

interpretujú ako miesto múk a utrpenia bez účasti na blahu ľudí v Edene. 

Skupina druhá: zameraná na Mesiáša s ktorým príde večnosť. Zem bude rodiť 

tkané odevy a pečené chleby. Pre nespravodlivých bude trestom neúčasť na 

týchto veciach. 

Skupina tretia: zaoberá sa zmŕtvychvstaním najviac. Podľa nich sa 

spravodlivý človek po smrti pripája k radostnému spoločenstvu svojich 

príbuzných. 

Skupina štvrtá: snažia sa za telesným blahom a svetským úspechom, 

skladajúc nádej v židovského kráľa, ktorý premôže všetkých utláčateľov. 

Diabol to však môže zmariť.  Ak židia odmietnu Tóru, bude nasledovať 

poroba. 

Skupina piata: je zmesou predošlých názorov. Jej mesiášske nádeje sú spojené 

so vzkriesením mŕtvych a následným vstúpením do Edenu.  

                                                             
37 spracované podľa vydania Maimonidovho diela: TWERSKY, Isadore. A Maimonides Reader : 
Edited with introductions and notes. New York : Behrman House, 1979. 494 s. 
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U všetkých Maimonides kritizuje nerozlišovanie medzi najvyšším dobrom 

a prostriedkami k dosiahnutiu tohto dobra, doslovný výklad Písma, či 

Talmudu. Nezaujíma jednoznačné stanovisko k vymenovaným názorom, no 

negatívny nádych je zrejmý. Hneď za náčrtom týchto názorov nasleduje pasáž 

o pravej službe Bohu. Nemyslím si, že je to len nevedomé odbočenie od témy. 

V kontexte môže práve popis pravej služby naznačovať, že to, čo príde a čo je 

eschatologicky očakávané nie je a nemá byť spojené s vypočítavým 

záslužníckym kalkulom. Len duchovne zameraný človek,  ktorý neslúži Bohu 

„za odmenu“, podľa neho dosahuje pravú blaženosť- duchovnú. Tá je 

neopísateľná, naše telá ju nedosahujú, no i bez vlastnej skúsenosti o nej 

môžeme  povedať, že je večná a jej podstata je podobná anjelskej alebo 

hviezdnej. Vieme, že hviezdy nemôžu pociťovať telesnú blaženosť, ale poznajú 

skutočné bytie Boha Stvoriteľa a tešia sa z tohto pôžitku. Tak si to 

Maimonides predstavuje i s ľuďmi po smrti- duše sa vo večnosti stanú 

múdrymi poznaním Boha a budú sa tešiť z tejto blaženej prítomnosti pred 

Bohom. To je najvyššie dobro. Večným trestom je zánik duše a jej oddelenie 

od najvyššej blaženosti. 

Striezlivo popisuje Eden- ako miesto s možnými svetskými dobrami 

(najlepšie rieky, ovocie...), no nepokladá to za tak dôležité, ako samotný fakt, 

že Eden je zasľúbený v Tóre. Gehena je trestom pre hriešnikov. Nemáme o nej 

však žiadne podrobnejšie správy z Talmudu. 

Ako nevyhnutnú podmienku židovskej ortodoxie, no i akéhokoľvek iného 

náboženstva postuluje vieru vo vzkriesenie. Tvrdí, že vzkriesenie je len pre 

spravodlivých (!), pripomína nutnosť smrti a telesného rozkladu mŕtveho. 

Myšlienku vzkriesenia nespája s Mesiášom a jeho dobou. Mesiáš bude 

obyčajný smrteľník, na ktorého miesto neskôr nastúpi jeho vnuk a zaručí zemi 

a Izraelcom pokoj, mier a blahobyt. Jeho víťazstvo bude víťazstvom židov.  
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Služba Bohu nemá však byť službou za cieľom získania nejakej odmeny, hoci 

by ňou bola i samotná večnosť. Uprednostňuje vieru v múdrosť ktorou je 

vlastne Tóra učiaca nás správne- cnostne konať. Tóre poslušný človek sa stáva 

skutočnou ľudskou bytosťou, ktorá automaticky dosahuje večný život. Len 

v plnosti ľudského bytia (podľa Tóry) je spása.   

Záver tejto kapitoly Maimonidovho komentára tvorí 13 fundamentálnych 

princípov židovskej viery. Pre nás najzaujímavejším je posledný: „vzkriesenie 

z mŕtvych“, ktoré ďalej nerozvádza a odvoláva sa na prechádzajúci výklad. 

Pomocou biblických citátov a citovania pasáží Talmudu  (napr.: Berachot 17a 

o netelesnosti budúceho veku) sa snaží podoprieť svoju interpretáciu. Hoci sa 

zasadzuje za vzkriesenie a nevyhnutnosť uznania tohto učenia, jeho popis 

nevyznieva príliš presvedčivo. Kombináciou myšlienok o duchovnej 

nesmrteľnosti a vzkriesení vytvára Maimonides učenie, ktoré Gillman 

charakterizuje ako také, kde „vzkříšení znamená duchovní nesmrtelnost“ 

(Gillman, 2007, s. 126). Vzkriesenie vo vlastnom zmysle slova sa vytráca.

                                                           

4.2. Hilchot tšuva (Zákony pokánia)38  

 

Časť diela Mišne ha- Tóra v oddiele o pokání opäť naráža na problematiku 

odmeny spravodlivých. V ôsmej kapitole Zákonov pokánia tvrdí, že vo 

večnosti nebudú telá, nič fyzické, len duše spravodlivých. Dušu tu definuje 

ako takú, ktorá nepotrebuje telo. Komplikovane opisuje kľúčovú podstatu 

duše a cieľ- poznanie. Skutočné potešenie duša dosiahne až vo večnosti a je 

neporovnateľné s hocičím v ľudskej telesnosti na tejto zemi. Zasľúbenia 

                                                             
38 spracované podľa: MAIMONIDES,  Mishne ha- Torah [online]: Moznaim Publications, 2001- 
2010 [cit. 2010-11-06].Hilchot tšuva. Dostupné z WWW: 
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/911910/jewish/Chapter-Eight.htm>. 
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fyzického blaha, ktoré vyslovili proroci sa majú podľa Maimonida aplikovať 

na dobu príchodu Mesiáša. 

Budúci svet Maimonides nevidí ako vek, ktorý príde, ale ako taký, ktorý už je. 

Nazýva ho budúcim len vzhľadom na jednotlivú dušu, ktorá do neho vstupuje 

po smrti v telesnej existencii. Svet majúci prísť je tak vlastne prítomný a daný 

vopred všetkým. Odvoláva sa na Žalm 31, 20: „Záclonou svojej tváre ich kryješ 

pred zúrivosťou ľudu. V stánku ich chrániš pred svárlivými jazykmi.”  Tvár 

Božia, hoci je zaclonená, je prítomná. 

Maimonides sa odpútava od konceptu telesného vzkriesenia stále viac. Nie je 

preto vôbec zvláštne, že bol pre svoje názory často kritizovaný a napádaný 

ako nepravoverný.  

 

4.3. Esej o vzkriesení39  

 

Výrazne obranný tón zaznieva už z prvých riadkov tejto eseje. Pochopiteľne, 

po obvinení z heréz z vlastných radov musí čeliť i ohrozeniam z moslimskej 

strany. Na to upozorňuje Gillman (2007, s. 133- 135), keď píše, že otázka 

vzkriesenia rozdeľovala i moslimov na racionalistov a fundamentalistov. 

A pretože panovník Saladin u ktorého Maimonides slúžil (ako lekár) bol 

fundamentalisticky orientovaný (teda i pre- vzkriesenie orientovaný), je 

možné, že k tomu musel Maimonides prihliadnuť pri písaní svojej poslednej 

práce o vzkriesení.  

                                                             
39 spracované podľa: HALKIN, A.S.; HARTMAN, D. Epistles of Maimonides: crisis and 
leadership [online]. Philadelphia : Jewish Publication Society, 1993 [cit. 2010-11-06]. Dostupné 
z WWW: 
http://books.google.co.uk/books?id=7zAlxRzcUoEC&pg=PA209&dq=essay+on+resurrection+
maimonides&hl=sk&ei=_NLVTK6tOpS7jAey5pDJCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=essay%20on%20resurrection%20maimonides&f=fal
se>. 
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Okrem zopakovania stanovísk z predchádzajúcich diel sa tu stretávame po 

prvýkrát s priamym formulovaním jeho postoja. 

Maimonides zostáva pri svojom názore, že večná blaženosť bude netelesná, 

no priam geniálne si nachádza novú cestu, ako vyhovieť požiadavku 

biblických miest, ktoré dúfajú v materiálnejšiu formu eschatológie a odmeny. 

Pozornému čitateľovi neujde ostrý apel, ktorý mu Maimonides adresuje už 

v úvode a potom mnohokrát znovu v celej eseji. Chce, aby každý správne 

pochopil dogmu o vzkriesení, hoci ju považuje za zreteľnú a jasnú. Akoby 

nahnevane sa vyjadruje o skutočnosti, že túto tému musí, kvôli obvineniam 

z heréz rozoberať znovu, nakoľko sa domnieva, že už v predchádzajúcich 

dielach tak učinil dostačujúco (odkazuje čitateľa na komentár k 10.kapitole 

traktátu Sanhedrin). Varuje, že nepíše a nepísal preto, aby si získal náklonnosť 

ľudí, ale priazeň u Boha a pomohol porozumieť tým, ktorí sa v danej 

problematike nevyznajú. 

Najprv sa sústreďuje na predstavy o telesnosti Boha a vyvracia ich. Je 

nepredstaviteľné, aby Boh bol vo svojej dokonalosti telesný, hoci takéto 

výroky v Biblii nachádzame, považuje ich za metafory. Rovnako anjeli sú 

netelesní.  Ďalej popiera, že človek v budúcom svete by mohol jesť, piť 

a pod. Telo je len „nosič“ duše a nič z toho, čo vykonáva na zemi, nebude 

môcť robiť na onom svete. 

Konečným cieľom všetkého nie je vzkriesenie, ale svet, ktorý príde- večnosť. 

Znepokojene hovorí, ako často je večnosť prehliadaná a prevažujú 

nezmyselné otázky po tom, či vzkriesení ľudia budú nahí, alebo odetí. 

Oblasť zázrakov je ďalšou témou, ktorej rozobratím argumentuje svoje učenie. 

Zázraky sú prirodzene nemožné a predsa sa uskutočňujú. Vzkriesenie je 

rovnako takýmto zázrakom, ktorý sleduje schému iných. Mojžišovo zvolanie 

k Izraelcom v Meríbe, keď sa ich pýtal, či je možné, aby zo skaly vytryskla 

voda (Nm. 20,10) porovnáva s Jóbovým tázaním sa po tom, či mŕtvy môže ožiť 



49 

 

(Jób 14,14). Tak, ako zázračne vytryskla voda z kameňa, tak zázračne nastane 

vzkriesenie. Zázrak ako zázrak- spolieha sa Maimonides. 

Opäť rozoberá otázku, či je učenie o vzkriesení v Tóre a pozoruhodne kriticky 

priznáva, že nie explicitne (až na Daniela v Spisoch).Úvahou však dospieva 

k tvrdeniu, že je tomu tak z dôvodu, že  toto učenie bolo známe a prirodzené 

a tiež preto, že je určitým spôsobom tajomstvo. Kladie si rečnícku otázku 

prečo sa Mojžišova palica premenila v hada a nie v napr. leva. Na to je len 

jedna správna odpoveď- Božia zvrchovanosť a tajomstvá, ktoré ľudia 

nedokážu pochopiť.   

Jeho záverečné stanovisko znie40, že po smrti bude nasledovať vzkriesenie- 

akt, kedy sa duša znovu spojí s telom. V tomto období Maimonides 

vzkriesenej duši spolu s telom dopraje všetky biblické zasľúbenia a radosti 

z jedenia, pitia... Po tomto „živote“ však nasleduje znovu smrť, oprostenie 

duše od tela a večná radosť, ktorú už predtým popísal v Chelek ako radosť 

z prítomnosti pred Božou tvárou.  

4.4. Maimonidovo učenie o vzkriesení- zhrnutie 

 

Hoci Maimonides na mnohých miestach tvrdí, že jeho učenie je jasné a prosté, 

len ťažko by sme zostavili jednotnú líniu naprieč jeho dielami. Zdá sa, že 

úvahy prechádzajú vývojom a svoj vrchol dosahujú v Eseji o vzkriesení.  

Nebudem sa preto pokúšať o zosúladenie niancií  myšlienok, ale spomeniem 

tu len hlavné body tak, ako sa vyskytli v troch vyššie rozobratých dielach.  

Po prvé je to dôraz na vzkriesenie v diele Chelek: traktát Sanhedrin (10. 

kapitola), podiel na večnosti pre spravodlivých a charakteristika Mesiáškej 

doby. 

                                                             
40 Jospe interpretuje Maimonidovo učenie o vzkriesení ako také, ktoré dokazuje len možnosť 
vzkriesenia a nie vzkriesenie samotné (2008, 67-77). 
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V diele Zákony pokánia sa po prvý raz stretávame s myšlienkou, že budúci 

svet, nie je ten, ktorý príde, ale už vlastne nastal a nastáva. Vzkriesenie vo 

telesnom zmysle tu ale nenájdeme. 

Napokon je to viacdimenziónálny obraz eschatologických udalostí- smrť, 

vzkriesenie a spojenie duše s telom. Nasleduje druhá smrť a večnosť, kde 

konečne duša príde do blaženosti a radosti pred Hospodinom. Túto sekvenciu 

čítame v Eseji o vzkriesení. 

Vzkriesenie vystupuje vo všetkých troch dielach viac ako „metaforické“ než 

reálne. Rozpaky ktoré nad vzkriesením vládnu môžeme s najväčšou 

pravdepodobnosťou pripísať obavám z premeny Boha na človeka, prípadne 

jeho filozofickej orientácií. 

Maimonides je rozkolník s dobrými úmyslami. Jeho snahou nebolo rozdeliť 

(protikladné stanoviská v (ne)viere vo vzkriesenie existovali dávno pred 

Maimonidom), ale naopak zjednotiť a vyjasniť židovské učenie. Napriek tomu 

sa po jeho smrti židia ešte silnejšie polarizujú na 2 opačné tábory, ktorých 

zmierenie je zatiaľ v nedohľadne (viď Schűbert, 1999, 171-179).  
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ZÁVER 

 

Postupným preskúmaním napred vytýčených oblastí som dospela k  

stanoviskám tvoriacim základňu  židovských eschatologických predstáv. 

 

V biblických textoch sme si mohli všimnúť ich výraznú „pozemskú 

ukotvenosť“. Myšlienky na niečo, čo by presahovalo ich každodennú 

skúsenosť sú ešte vzdialené, prípadne naznačené používaním cudzích 

náboženských pojmov a kategórií. Najstaršie biblické zmienky sú orientované 

zarážajúco realisticky, prakticky. Smrť hoci odmytologizovaná sa prejavuje do 

značnej miery autonómne, je viac- menej definitívnym koncom života.    

 

Prvé kroky na poli metafyzických špekulácií sledujeme v neskoršej biblickej 

(Daniel, Kazateľ, Jób...), pseudoepigrafickej a apokryfnej literatúre. Odvaha 

k interakcii s gréckymi filozofickými pojmami nechýba najmä v knihe 

Múdrosti Šalamúnovej a 1. knihe Henochovej.  

Komplikáciou historicko- politických podmienok je  pred Izrael nastolená 

otázka nespravodlivého utrpenia, vysporiadania sa s prenasledovaním. Ako 

odpovedať skutočnostiam, ktoré sú ťažšie než pôvodná teológia prosperity 

bolo hlavnou úlohou v období na prelome letopočtov.  

Nádej, ktorá sa práve vtedy uchytila bola ukotvená vo viere vo vzkriesenie. 

Toto učenie podržala skupina farizejov a štafetu následne preberajú rabíni. 

Budúcnosť, nech by bola akokoľvek temná, má predsa svetlý bod- nádej na 

večnú odmenu a nádej na spravodlivý súd pred Hospodinom, ktorý je 

mocnejší než vládcovia tohto sveta. 

V pohnutých časoch je pochopiteľné upnutie sa k postave Mesiáša- 

prinášateľa pokoja a blaženosti a k nadpozemskej odmene.  
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Až vo svetle talmudických traktátov sa plne ukazuje význam pobiblických 

spisov. Krok od neistých biblických zmienok o vzkriesení vykonali práve oni, 

takže Talmud viac rozoberá otázku či vzkriesenie nájdeme v Tóre, ako 

samotnú otázku po vzkriesení. Telesné vzkriesenie je pre jeho pochopenie už 

samozrejmé. 

Po zničení chrámu a rozptýlení židov do diaspór, v období talmudických 

výkladov a midrašov však nedochádza ku konsolidácií a zhode na jednotnom 

eschatologickom učení.   

Videli sme ako veľmi variuje materiál Talmudu, ako organicky a plasticky 

odpovedá na otázky ktoré si kladú jednotlivci a ktoré pred židov kládla 

interakcia s pohanským okolím. Nie je a nechce byť dogmatickým systémom- 

ten by sme v ňom len márne hľadali. 

 

Túto neistotu a nejasnosť zachycuje Maimonides. Jeho aristotelovskej 

bystrosti neujde, že židovstvo je roztrieštené na niekoľko prúdov. S nádejou, 

že do eschatológie vnesie poriadok rozoberá zásadné učenie- učenie 

o vzkriesení. Deklaruje ho ako zásadnú dogmu, presviedča o nej a chce byť 

verným židom, no zároveň neprestáva byť platónsko- aristotelským filozofom. 

Jeho zásadný odklon spočíva vo (vedomom?) opomenutí telesnosti, ktorú sa 

snaží vo vzkriesení nevidieť. A práve tá je pre židovské myslenie tak 

podstatná!  

Maimonides nielen zhŕňa a kategorizuje židovské myšlienky, ale nápadito ich 

rozvíja. Vo svojej otvorenosti pripravil židovstvo na cestu k osvietenstvu 

a duchovnejšiemu premýšľaniu eschatológie vo svete nasledujúcich storočí. 

 

Ak by som mala vyzdvihnúť zásadné tézy židovskej eschatológie, určite by to 

bola jeho príslovečná „pozemskosť“. Od biblickej doby- kde bola skoro 

jediným obzorom cez talmudické očakávania Mesiáša nastoľujúceho pokoj na 
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zemi až po Maimonida, ktorý s ňou zvádza neľahký boj. Je možno sledovať 

prepojenosť predstáv o „svete, ktorý príde“ so súčasnosťou, jeho priamou 

závislosťou na „tu“ a „teraz“. 

Ďalej chcem upozorniť na rozmanitosť myšlienok a predstáv, ktorá nie je 

znepokojivá pre samotné židovstvo. Každá odpoveď na konkrétnu otázku je 

len jedna z ciest. Nečiní si nárok na absolútnosť, nejde sa za svoju pravdu biť.  

 

Tieto dva momenty sa mi zdajú byť nielen zaujímavé, ale i aktuálne pre 

súčasnosť. Vidieť vo svojej zviazanosti so zemou viac ako nutné zlo, dokonca 

niečo dobré a božské a premýšľať metafyzické otázky s nohami na zemi je 

možno nápoveďou ako reagovať na problémy človečenstva a neľudskosti v 

modernej spoločnosti. Pokora, ktorá plynie z uvedomenia a priznania si svojej 

„stvorenosti“ je ako poklad od ktorého nás oddeľuje grécke dedičstvo 

dualizmu. 

 

Verím, že židia vo svojom „boji so smrťou“ obstáli. Tam, kde kresťanstvo siahá 

po nádeji prázdneho hrobu, židovstvo odpovedá nádejou na vzkriesenie 

a večnú blaženosť pred Božou tvárou. Smrť, hoci sa zdala byť na začiatku 

samostatnou a suverénnou mocnosťou je predsa v područí Božej vlády. Vlády 

nad jednotlivcom i dejinami. 
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