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Anotácia  

Táto práca sa zaoberá skúmaním vplyvu apokalyptického textu Podobenstvá 

Enochove na najstaršie ježišovské tradície. Predpokladom tohto skúmania je 

chronologické zasadenie týchto tradícií. Jadrom práce je analýza vybraného 

motívu v texte Podobenstiev Enochových a rovnako v ježišovských tradíciách. 

Týmto motívom je postava Syna človeka, ktorá je významná pre obe porovnávané 

látky. Z tejto analýzy sa následne pokúsime navrhnúť možný vplyv, ktorý mohli 

mať eschatologické idey Podobenstiev Enochových na Ježiša.  

Kľúčové slová  

Podobenstvá Enochove, ježišovské tradície, Syn človeka, historický Ježiš 

 

Summary  

This thesis deals with an examination of influence of the Parables of Enoch on the 

oldest Jesus traditions. The presupposition of this examination is chronological 

setting of these traditions. The core of this thesis is an analysis of a selected 

motive in the Parables of Enoch and also in Jesus traditions. This motive is a 

figure of the Son of Man, which is important for both of compared materials. 

Then we will try to propose a possible influence of some eschatological ideas 

from the Parables on Jesus himself.  
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Úvod 

Inšpiráciou pre vznik tejto práce bola konvokačná prednáška, ktorú predniesol 

prof. James Charlesworth na pôde ETF UK v zimnom semestri 2014/15. Témou 

tejto prednášky bola Archeológia a historické bádanie o Ježišovi. V rámci nej 

ukázal niekoľko príkladov, kde nám súčasné archeologické objavy pomáhajú 

rozumieť lepšie historickému kontextu Ježiša. Jedným z týchto objavov, ktoré 

prezentoval, bol aj ozdobený kameň, ktorý našli v Migdale a ktorý bol podľa 

Charleswortha kľúčom ku miestu, kde sídlila tzv. enochická komunita. Práve táto 

prezentácia ma doviedla k súčasnej zaujímavej diskusií ohľadom textu 

Enochovych podobenstiev a práve z tohto bádania vznikla moja otázka po 

možnom vzťahu medzi týmto textom a Ježišom Nazaretským. Ak sa pozrieme do 

textu Podobenstiev, vidíme viaceré nápadné paralely k synoptickým tradíciám. Je 

za týmito paralelami nejaký vzťah? Majú tieto materiály nejaké spoločné „dejiny“ 

a ak aj áno, je možné ich odhaliť? Tak vznikol cieľ tejto práce: preskúmať možný 

vplyv medzi textami Podobenstiev Enochovych a najstaršími tradíciami 

o Ježišovi.  

Počiatočným predpokladom je akési presvedčenie, že tieto korpusy látok majú 

niečo spoločné a že by medzi nimi mohol byť akýsi vzťah.  

V prvom kroku našej práce, si budeme musieť zadefinovať obe látky, ktoré 

chceme komparovať. Musíme konkretizovať čo myslíme pod Podobenstvami 

Enochovymi a čo myslíme pod najstaršími ježišovskými tradíciami. V prípade 

ježišovských tradícií totiž nejde o nič jednoznačné. Súčasťou nášho záujmu je 

dopátrať sa až k historickej postave Ježiša a bolo by veľkým ignorantstvom, keby 

sme Podobenstvá iba nekriticky porovnávali s biblickými evanjeliami. 

Odignorovali by sme viac ako dve storočia historického ježišovského bádania, 

ktoré sa snaží odhaliť autentickú vrstvu ježišovskej tradície, ktorá sa síce 

nachádza (aj) v evanjeliách, avšak nie je s nimi totožná. Následne musíme obe 

porovnávané látky umiestniť na časovú osu. Predpokladom analýzy vzájomného 
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vzťahu je stanovenie možností vzťahu. To prirodzene znamená, že staršia tradícia 

môže mať vplyv na mladšiu, avšak nie naopak. Stanovenie možného vzťahu nám 

dá predpoklad pre analýzu vybraného motívu. Ten budeme analyzovať najprv 

v historicky staršej látke a v ďalšej kapitole v mladšej. Rozhodli sme sa vybrať 

motív Syna človeka a to predovšetkým pre jeho význam, ktorý má v oboch 

skúmaných látkach. V prípade Podobenstiev ide o kľúčovú postavu celého textu 

a v ježišovskej tradícií ide zas o jeden z klasických kristologických titulov. 

Záverečnú kapitolu venujeme vyhodnoteniu analýz z predchádzajúcej kapitoly. 

Zároveň, ak to analýza potvrdí, sa pokúsime stanoviť hypotézu o možnom vzťahu 

medzi týmito látkami.  

K textu práce musíme uviesť niekoľko podstatných informácií formálneho 

charakteru. Všetky biblické citácie uvádzame zo Slovenského ekumenického 

prekladu.
1
 Text Podobenstiev Enochovych citujeme v angličtine podľa prekladu 

s kritickými poznámkami od G. Nickelsburga.
2
 Pre ostatné intertestamentálne 

spisy používame český preklad zo série Knihy tajemství a moudrosti.
3
 Dôvodom 

pre uprednostnenie anglického prekladu pred českým (ktorý česká edícia rovnako 

obsahuje) je to, že pri porovnaní s anglickými verziami (ktoré obsahovali aj 

kritické poznámky) vykazoval viaceré chyby a predovšetkým mu chýbala 

citlivosť pre biblické tradície, ktoré sa v textoch Podobenstiev objavujú v rôznych 

narážkach. Rovnako pri citovaní textov z Kumránu používame anglický preklad 

od Gezu Vermesa.
4
 V tomto prípade je jediným dôvodom to, že pri písaní práci 

sme nemali k dispozícií český preklad. Primárne zdroje, ktoré sme uvádzali 

z prekladov (ako anglických, tak českých) sme ďalej neprekladali do slovenčiny, 

pretože by išlo o pochybný preklad prekladu. Dúfame, že viacjazyčné texty 

                                                           
1
 Biblia. Slovenský ekumenický preklad, Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2007. 

2
 NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C., 1 Enoch: The Hermeneia Translation. Minneapolis: 

Fortress Press, 2012 
3
 Knihy tajemství a moudrosti: mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. I-III. SOUŠEK, Z. (ed.), 

Praha: Vyšehrad, 1998-1999. 
4
 The Complete Dead Sea Scrolls in English, prel. VERMES, G., 15. vyd. London: Penguin Books, 

2011. 
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v práci nebudú pôsobiť čitateľovi problémy. Nakoniec spomenieme, že všetky 

použité skratky v texte uvádzame na záver v sekcii „použité skratky“. 
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1. Definícia pojmov 

Ak chceme analyzovať vzťah Podobenstiev Enochovych a najstarších 

ježišovských tradícií, musíme si vyjasniť, čo pod týmito označeniami myslíme. To 

je úlohou tejto kapitoly.  

1.1. Podobenstvá Enochove 

Podobenstvá Enochove sú súčasťou knihy známej ako 1. kniha Enochova 

(alebo aj etiópsky Enoch). Tá je zbierkou piatich samostatných kníh, ktoré 

pochádzajú z rôznych období. Najbližšou paralelou k tejto zbierke je starozákonná 

Tóra. Tieto knihy sú: 

1. Kniha strážcov (kap. 1-36) 

2. Podobenstvá (37-71) 

3. Astronomická kniha (72-82) 

4. Kniha snov (83-90) 

5. Epištola (91-107; 108) 

Ide o najväčšiu časť 1En pričom je rozsahom takmer dvakrát tak veľká, ako 

Kniha Strážcov a Epištola Enochova. PE sú najmladšia časť tejto zbierky, ak 

nepočítame dodatok v podobe kapitoly 108 (o datovaní viď nižšie). Súčasný 

názov pre knihu je vzatý z textu 68,1, kde je ústami Noeho povedané:  

And after this, my great-grandfather (Enoch) gave me the explanation of all the secrets 

in a book, and the parables that were given to him, and gathered them for me in the 

words of the Book of Parables. 

Obsah knihy je záznamom „skrytých vecí“ alebo „tajomstiev“, ktoré Enoch 

(staroveký patriarcha z Gn 5,24) prijal počas svojich nebeských ciest a ktoré teraz 

predáva „starším a tým čo prichádzajú po nich“ (37,2). Skryté veci, ktoré 

odhaľuje sa týkajú udalostí v nebeskom trónom sále a jeho okolí, spôsobu 

fungovania nebeských elementov a taktiež udalostí, ktoré sa dejú alebo majú 

udiať vo vzdialených a skrytých častiach sveta. Séria nebeských výjavov 
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vykresľuje prípravy na intronizáciu Syna človeka, Božieho  Vyvoleného, obhajcu 

spravodlivých a vyvolených a vykonávateľa prichádzajúceho súdu. Vízie skrytých 

častí sveta odhaľujú prácu anjelov v odľahlých končinách, kde pripravujú miesto 

večného utrpenia pre nepriateľov Božích vyvolených a Boha samého - kráľov, 

mocných, silných a démonske zástupy Azazela. Občasné nevizionárske 

predpovede dopĺňajú časti s videniami detailmi o konečnom súde. Dohromady 

tieto časti tvoria ucelený naratív, ktorý zdôrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá 

bude nastolená na poslednom súde. Práve posledný súd je opakujúcí sa námet, 

ktorý v PE zaznieva.  

Po krátkom úvode (kap. 37) pokračuje PE tromi parabolickými diskurzmi (38-

44; 45-57; 58-69), ktoré tvoria hlavný naratív. Ten začína krátkou poznámkou 

o Enochovom vystúpení do neba (39,3) a končí Enochovým vzatím do 

prítomnosti Syna človeka a Pána duchov (70,1-2). Každé z podobenstiev je 

uvedené jeho začiatkom (38,1; 45,1; 58,1). V prípade druhého a tretieho 

podobenstva sa končí frázou „toto je koniec druhého / tretieho podobenstva“ 

(57,3; 69,29). Táto štruktúra troch podobenstiev je narušená na viacerých 

miestach interpoláciami (54,7-55,2; 60,1-10; 24-25; 65,1-69,1; 69,2-3; 69,4-12; 

69,13-25)
5
 pričom väčšina týchto interpolácii je pripísaná Noemovi a vykresľujú 

potopu, ako prototyp konečného súdu. Súčasná podoba PE končí kapitolou 71, 

ktorá je mnohými považovaná za dodatok.
6
 V nej Enoch vystúpa do nebies, kde 

vidí nebeský palác so všetkými anjelmi, svätými a Starcom dní. Následne mu je 

odhalené, že on sám je týmto Synom človeka:  

You (are) that Son of Man who was born for righteousness, and righteousness of the 

Head of Day will not forsake you. (1En 71,14) 

 

                                                           
5
 Tieto miesta uvádza NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C., 1 Enoch 2: A Commentary on 

the Book of 1 Enoch Chapters 37-82. Hermeneia, Minneapolis: Fortress Press. 2012, s. 9. 
6
 Viď diskusiu v NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C. , 1 Enoch 2, s. 330-332. Contra 

CHARLESWORTH, J., Did Jesus Know the Traditions in the Parables of Enoch, In: 

CHARLESWORTH, J., BOCK D. (ed), Parables of Enoch: A Paradigm Shift. JCTC 11, London: 

T&T Clark, 2014. s. 198-202 poukazujúc na 1En 60,10. 
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1.2. Najstaršie ježišovské tradície 

Pod označením najstaršie ježišovské tradície chápeme najstaršiu vrstvu 

tradície, ktorá odkazuje k Ježišovi samotnému a ktorá je zdrojom historického 

bádania o Ježišovi.  

Pod vplyvom Alberta Schweitzera a Johanesa Weissa bol obraz historického 

Ježiša, ako apokalyptického proroka poslednej doby, dlho považovaný za 

konsenzus v obore. Ich paradigma predstavovala Ježiša očakávajúceho imanentný 

zásah Boha v zmysle kozmickej udalosti, ktorý by znamenal koniec terajšieho 

veku a zároveň počiatok veku nového. Hoci polemiku s touto paradigmou 

nachádzame v priebehu celého posledného storočia, v prácach bádateľov ako C. 

H. Dodd, E. Käsemann, P. Vielhauer, T. W. Manson, H. Conzelmann alebo E. 

Fuchs,
7
 tak je táto paradigma stále vnímaná ako prevládajúca aj dnes.

8
 Avšak 

nálepka „apokalyptická“ môže byť značne zavádzajúca. Dale Allisonom 

poukazuje nato, že je rozdiel medzi apokalyptikou apokalyptickej literatúry 

a apokalyptikou Ježišovou. Rovnako je možné nazerať na apokalyptiku ako na 

primárny kontext videnia sveta, ktorému je všetko podriadené a v optike ktorého 

je všetko konané, alebo ako sekundárny kontext komplexnejšieho, hoci menej 

konzistentného učenia.
9
  

Od osemdesiatych rokov však viacerí americkí bádatelia začali postupne 

spochybňovať tento konsenzus a navrhovať novú paradigmu neapokalyptického 

                                                           
7
 Tak Dale C. Allison v MILLER, R. J., The Apocalyptic Jesus: A Debate. Santa Rosa: Polebridge 

Press, 2001. s. 113. 
8
 Napr. ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth. Millenarian Prophet. Minneapolis: Fortress Press, 

1998., EHRMAN, B., Jesus. Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford: Oxford 

University Press, 1999., SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, London: Penguin 

Books, 1993, FREDRIKSEN, P., Jesus of Nazareth, King of the Jews. A Jewish Life and the 

Emergence of Christianity, New York: Vintage Books, 1999. LAVINE, A-J., The Misunderstood 

Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus, New York: HarperCollins, 2006. DUNN, J. 

D. G., Jesus Remembered. Christianity in Making: Volume 1. Grand Rapids, Eerdmans, 2003.  
9
 Tak diskusia v MILLER, R. J., The Apocalyptic Jesus, s. 83-105. Práve táto diskusia je kľúčová 

pre posudzovanie ostrých rozporov medzi ohlasovaním blízkeho konca sveta a sociálnymi 

akcentmi. Odhaľuje, že len veľmi úzke chápanie Ježišovej apokalyptiky nenecháva priestor pre 

Ježišovo sociálne učenie.  
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Ježiša. Hybnou silou tejto novej paradigmy boli bádatelia z Jesus Seminar,
10

 

konkrétne Robert Funk, Burton Mack, John Dominic Crossan, Marcus Borg 

a Stephen Patterson.
11

 Jedným z hlavných prínosov týchto bádateľov bol dôraz na 

metodológiu v ježišovskom bádaní. Pod vplyvom filozofickej hermeneutiky 

priniesli zásadnú kritiku „objektívneho hľadania historického Ježiša.“ Crossan 

toto opisuje tak, že sa nesnaží o nedosiahnuteľnú objektivitu, ale radšej 

dosiahnuteľnú otvorenosť.
12

 To vychádza z tézy, že každý pokus vystihnúť obraz 

Ježiša z Nazareta je historickou rekonštrukciou, ktorá by mala byť zreteľným 

výsledkom dopredu vymedzeného materiálu a aplikáciou prezentovanej 

metodológie.
13

 Každá rekonštrukcia je teda v zásade možná, avšak rozhodujúca je 

jej plauzibilita, ktorá však zostáva vždy do istej miery subjektívnou.  

Pre našu prácu je dôležité preskúmanie povahy najstaršej vrstvy ježišovskej 

tradície. Minimálne dve, značne protichodné, paradigmy poukazujú nato, že nie je 

možné k ježišovským látkam pristupovať bez dôkladného vyjasnenia povahy 

týchto látok. Porovnanie apokalyptického textu Podobenstiev Enochových s touto 

tradíciou akosi predpokladá, že viac spoločných prvkov by mohlo byť prítomných 

v prípade pôvodnosti apokalyptickej vrstvy v tradícii. Toto predporozumenie si 

musíme pripustiť a kontrolovať ho pri analýze argumentov pre pôvodnosť 

apokalyptickej alebo neapokalyptickej tradície ako najstaršej vrstvy.  

1.2.1. Apokalyptická paradigma 

Pre pôvodných zástancov tejto paradigmy zo začiatku 20. storočia boli kľúčové 

kategórie Ježišových výrokov o (a) prichádzajúcom Synovi človeka a konečnom 

súde (napr. Mk 8,38; 13,26; 14,62; Q 12,8n; 17,24.26n)   a (b) výroky o blízkom 

                                                           
10

 Viď MILLER, R. J., The Jesus Seminar and Its Critics, Santa Rosa: Polebridge Press, 1999. 
11

 FUNK, R. W., Honest to Jesus, New York: HarperCollins, 1996; BORG, M. J., Conflict, Holiness 

& Politics in the Teachings of Jesus, Lewiston: Edwin Mellen, 1984; CROSSAN, J. D., The 

Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, New York: HarperCollins 1991; 

PATTERSON, S. J., Gospel of Thomas and Jesus, Santa Rosa: Polebridge Press, 1992; MACK, B. 

L., Who Wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth, New York: 

HarperCollins, 1995.  
12

 Viď CROSSAN, J. D., The Historical Jesus, s. xxxiv. 
13

 CROSSAN, J. D., The Historical Jesus, s. 426. 
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príchode Božieho kráľovstva (Mk 1,15; 9,1; 13,30; Q 11,2; Mt 10,23).
14

 

V priebehu posledného storočia však obe tieto kategórie prešli vlnou dôkladnej 

kritiky a viacerí pochybnili ich neautenticitu, tj. videli ich pôvod v kerygme ranej 

cirkvi a nie v Ježišovom kázaní. Ukázalo sa, že dejiny tradície týchto výrokov je 

možné nahliadnuť viacerými spôsobmi.
15

 Súčasní zástancovia tejto paradigmy 

preto presúvajú dôraz z konkrétnych výrokov, ktorých autenticita je sama o sebe 

vždy sporná, na celkový interpretačný rámec. Začínajú od „istých“ faktov 

z Ježišovho života a z kontextu jeho vystúpenia. Ed P. Sanders vo svojej 

rekonštrukcii začína zoznamom takýchto faktov, ktoré umožňujú zasadiť Ježišove 

skutky a výroky do správneho rámca. Tieto fakty sú:
16

 

- Narodil sa okolo r. 4 pr.n.l., blízko času smrti Herodesa Veľkého 

- Vyrástol v Nazarete v Galilei 

- Bol pokrstený Jánom Krstiteľom 

- Povolal učeníkov 

- Učil v mestečkách, dedinách a na vidieku v Galilei, avšak nie v mestách 

- Kázal „kráľovstvo Božie“ 

- Okolo roku 30 prišiel do Jeruzalemu na Paschu 

- Spôsobil nepokoje v Chráme 

- Mal poslednú večeru s učeníkmi 

- Bol zatknutý a vypočúvaný židovskými autoritami, konkrétne Veľkňazom 

- Bol popravený na príkaz rímskeho prefekta Piláta 

Sanders ďalej tvrdí, že v Ježišovej dobe boli medzi židovskými obyvateľmi 

Palestíny všeobecné očakávania Božej intervencie v ich prospech a proti 

politickým utlačovateľom z Rímskej ríše a kolaborujúcimi miestnymi elitami.
17

 

Kontext Ježišovho vystúpenia rámcuje apokalyptickým kázaním Jána Krstiteľa, 

ktorého nasledovníkom bol aspoň po nejaký čas aj sám Ježiš a apokalyptickou 

kerygmou ranej cirkvi, doloženou v listoch apoštola Pavla, ktorá nadväzovala na 

Ježiša. Sanders tvrdí, že ak na počiatku Ježišovho vystúpenia nachádzame 

                                                           
14

 Viď MILLER, R. J., The Apocalyptic Jesus, s. 37. 
15

 Príkladom môže byť ilustrácia od Allisona, kde porovnáva svoj výklad dejín tradície textu z Q 

12,8-9 s výkladom J.D. Crossana. Viď ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth, s. 27-29. 
16

 Podľa SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, s. 10-11. 
17

 SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, s. 28-32. 
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apokalyptické kázanie Jána Krstiteľa, ktorého Ježiš nasleduje a po Ježišovom 

ukrižovaní nachádzame apokalyptickú cirkev, tak Ježiš sám musí do tohto 

kontextu zapadnúť.
18

 Ako vidíme, takýto argument je ešte stále na poli 

„historických faktov“ a nevychádza z analýzy jednotlivých ježišovských tradícií. 

Do tohto kontextu potom Sandersovi vhodne zapadajú Ježišove skutky, ktoré 

analyzuje, pričom kľúčovú dôležitosť priznáva Ježišovmu prorockému vstupu do 

Jeruzalemu, kontroverzii v chráme a poslednej večeri s učeníkmi. Ježišov príchod 

do Jeruzalemu po vzoru proroctva o pokornom kráľovi zo Za 9,9 bol pochopený 

jeho nasledovníkmi ako znamenie prichádzajúceho kráľovstva. Následná 

chrámová kontroverzia odkazovala k zničeniu starého chrámu, na čo mala 

nasledovať inaugurácia nového veku Bohom, zhromaždenie dvanástich kmeňov 

Izraela a postavenie nového, dokonalého chrámu. Nakoniec, posledná večera 

s učeníkmi symbolicky znázorňovala budúce kráľovstvo.
19

 Sandersova 

rekonštrukcia teda stojí na jeho interpretácii Ježišových skutkov na pozadí 

historických faktov, ktoré tvoria apokalyptický rámec. Charakteristickým rysom 

jeho práce je práve to, že presúva z analýzy Ježišových výrokov na analýzu 

Ježišových činov.  

Ďalším kľúčovým predstaviteľom apokalyptickej paradigmy, ktorý zvolil 

alternatívny postup pre svoju rekonštrukciu, je už zmieňovaný Dale C. Allison. 

Ten tvrdí, že každý autor, ktorý rekonštruuje historického Ježiša, už vždy 

nejakého Ježiša predpokladá. Sám sa kloní k tomu, že cieľom nie je byť prostý 

akýchkoľvek predporozumení, ale mať správne predporozumenie.
20

 Preto svoju 

rekonštrukciu začína formulovaním paradigmy ešte skôr, ako vôbec pristúpi 

k analýze ježišovských tradícií. Túto paradigmu stavia na piatich pilieroch:
21

 

1. Ježiš bol blízko spätý s Jánom Krstiteľom, ktorého kázanie bolo zamerané 

na eschatologický imanentný súd. Ježiš sa Jánom nechal pokrstiť a tak 

                                                           
18

 SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, s. 92-97. Tomuto argumentu o apokalyptickom 

rámci Ježišovej služby sa budeme ešte venovať nižšie. 
19

 SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, s. 249-264. 
20

 ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth, s. 39. 
21

 Podľa ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth, s. 39-44. 
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môžeme predpokladať, že medzi nimi bola nejaká ideová kontinuita. 

Zároveň máme jednoznačné doklady o rovnakých očakávaniach v hnutí, 

ktoré vzišlo z Ježišovho pôsobenia. 

2. Ježišovi nasledovníci použili apokalyptický jazyk na vyjadrenie udalostí 

spojených s Ježišom. Vyjadrenie ako „Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych“ pre 

poveľkonočné skúsenosti je najlepšie vysvetliteľné, ak predpokladáme, že 

Ježiš sám používal apokalyptický jazyk. Prečo by si inak zvolili práve 

takéto vyjadrenie? To je zároveň aj najlepšie vysvetlenie toho, že práve 

vzkriesenie je hlavnou kategóriou Ježišovej rehabilitácie. 

3. Ježišova smrť je v evanjeliách vykresľovaná apokalyptickým jazykom. Pri 

jeho smrti nastala tma, silné zemetrasenie, či vzkriesenie z mŕtvych (Mk 15, 

Mt 27). Podľa Pavla bol Ježiš vzkriesený ako „prvotina z mŕtvych“ (1Kor 

15,20), čo je metafora predpokladajúca počiatok eschatologickej žne 

a Ježišovo vzkriesenie je počiatok všeobecného vzkriesenia z mŕtvych. 

Tento apokalyptický jazyk odpovedá apokalyptickému očakávaniu, ktoré 

týmto udalostiam predchádzalo. 

4. Apokalyptická eschatológia bola všeobecne rozšírená v prvom storočí ako 

v rímskom tak aj židovskom svete. Ježiš teda učil v podobnom kontexte, 

v akom formulovali svoju vieru mnohí v jeho dobe. 

5. Niektoré novozákonné texty porovnávajú Ježiša s inými postavami z jeho 

súčasnosti, konkrétne s Jánom Krstiteľom (Q 7,33-34; Mk 6,14; 8,28), 

Teudasom a Júdom Galilejským (Sk 5,35-39). Všetky tieto postavy mali 

apokalyptické očakávanie, resp. hlásali obnovu Božím aktom. Tieto 

porovnania by boli irelevantné ak by Ježiš nebol vnímaný rovnako. 

Allison až druhotne poukazuje na apokalyptické výroky doložené vo všetkých 

vrstvách naskrz ježišovskými tradíciami. Píše o textoch ako Q 10,9; 11,49-51; 

12,40; 17,26-27; Mk 1,15; 9,1; 13,28-30; Lk 18,7-8; 21,34-36; Mt 10,23; Mt 

25,13; EvTom 111,1.
22

 Všeobecne môžeme tvrdiť, že autori obhajujúci 

apokalyptického Ježiša hodnotia ježišovské tradície pomerne konzervatívnym 

spôsobom, nadväzujúc na tradičné výsledky historickej kritiky, prípadne apelujúc 

na novšie výsledky bádania v oblasti prenosu ústnej tradície.  

Ed Sanders predpokladá štyri fázy prenosu tradície od ústnych foriem 

k evanjeliám: (1) usporiadanie do jednotiek využívaných pri kázaní a vyučovaní; 
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 ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth, s. 44. 
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(2) vznik kolekcií tradícií na základe podobných tém (uzdravovania, diskusie 

a pod); (3) vznik proto-evanjelií, tj. spájanie perikôp prezentujúcich príbeh; (4) 

vznik evanjelií ako teologických reprezentácii.
23

 V zásade však tradičnou kritikou 

redakcie, foriem a prameňov je možné tento proces rekonštruovať a tak hodnotiť 

túto tradíciu za viac menej dôveryhodnú, čo je vidieť aj pri jeho práci 

s Ježišovými výrokmi, ktoré neanalyzuje často a keď sa im venuje, tak ich 

autenticitu viac menej predpokladá.  

Klasickým príkladom je Bart Ehrman. Analýzou mimokánonických textov 

dochádza k záveru, že v nich historik nenachádza veľa použiteľného 

o historickom Ježišovi. Pripúšťa, že EvTom a prípadne EvPet by mohli obsahovať 

niečo málo nezávislých látok, ale ani pri štedrom optimizme by nešlo o informácie 

zásadnej povahy.
24

 Primárne pramene teda Ehrman nachádza predovšetkým 

v zdrojoch synoptickej tradície tj. Q, Mk, M, L a v informáciách z Pavlových 

listov. Tieto tradície potom spracováva štandardnými kritériami ježišovského 

bádania.
25

 

Dale Allison vychádzajúc z formulovaného interpretačného rámca tvrdí, že 

máme len dve možnosti. Buď prijmeme fakt, že ježišovské tradície vo 

všeobecnosti uchovávajú predveľkonočné spomienky na Ježiša (hoci 

sformulované skrze rétorické stratégie, usporiadané podľa motívov a tém), alebo 

musíme prehlásiť túto tradíciu za nespoľahlivú ako celok. Ak totiž tieto jednotlivé 

tradície nekorešpondujú so všeobecnejším obrazom Ježiša, tak musia byť 

odsúdené ako zavádzajúce. To vedie Allisona k prijatiu hlavných tém a motívov, 

ktoré ježišovské tradície uchovávajú za autentické aspoň na všeobecnej úrovni. 

U konkrétnych prvkov potom postupuje pomocou viacerých známych kritérií ako 

kritériom koherencie (s apokalyptickým rámcom a všeobecne prijímanými 

                                                           
23

 SANDERS, E. P., The Historical Figure of Jesus, s. 58-63. 
24

 EHRMAN, B., Jesus. Apocalyptic Prophet of the New Millennium, s. 78. 
25

 EHRMAN, B., Jesus. Apocalyptic Prophet of the New Millennium, s. 85-96. 
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faktami o Ježišovom živote), pohoršenia, nepodobnosti (hoci bez prvku 

nepodobnosti s židovským milieu) či plauzibility.
26

 

Samostatný pokus o formuláciu prenosu ježišovských tradícií navrhol James 

Dunn. Ten pripisuje ústnej tradícii oveľa väčší význam ako iní autori, pričom 

argumentuje pre pomerne funkčný prenos týchto tradícií. Od úplného počiatku 

ježišovského hnutia a následného vzniku kresťanského hnutia bola potreba 

a hlavne záujem o spomienky na Ježiša. Dunn nesúhlasí s modelmi memorovania 

týchto tradícií po vzoru rabínskeho učenia (tak napr. Gerhardsson) a  miesto toho 

odkazuje k voľnejšej forme prenosu, ktorú obhajuje Kenneth Bailey.
27

 V tomto 

prípade zvykne byť jadro tradície uchované od príbehu k príbehu pomerne 

konzistentne, zatiaľ čo periférne prvky prechádzajú rôznymi zmenami. Na 

viacerých príkladoch z NZ potom demonštruje, že práve tento prenos tradície 

najlepšie vysvetľuje formáciu evanjelií.
28

  Dunn spochybňuje predstavy 

o zásadnom náraste ježišovských tradícií vplyvom raných kresťanských prorokov 

a rovnako spochybňuje prehnané predstavy tzv. literárnej paradigmy, tj. typického 

výkladu prenosu tradície v rámci historicko-kritických postupov. Dunn síce 

nespochybňuje literárnu závislosť textov evanjelií na skorších prameňoch, ani 

nespochybňuje redakčné úpravy ale poukazuje nato, že viaceré odchýlky v tradícii 

sú najlepšie vysvetliteľné v kontextu ústneho a nie literárneho prenosu. Nakoniec 

teda Dunn tvrdí, že hoci ježišovské tradície prešli poveľkonočnou formuláciou, 

geografickým presunom z Galiley či jazykovým prekladom do gréčtiny, tak boli 

neustále živo uchované v komunálnej, liturgickej, misijnej, katechetickej alebo 

apologetickej praxi. Inými slovami, „to, s čím sa dnes stretávame v evanjeliách 

nie je posledná vrstva série narastajúcich nepreniknuteľných vrstiev, ale živá 
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 Viď ALLISON, D. C., Jesus of Nazareth, s. 45-58. 
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 Dunn odkazuje na štúdiu BAILEY K. E., Informal Controlled Oral Tradition and the Synoptic 

Gospels, Asia Journal of Theology 5 (1991), s. 34-54. 
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 Viď DUNN, J. D. G., Jesus Remembered, s. 210-238. 
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tradícia kresťanskej bohoslužby, ktorá nás privádza s prekvapivou 

bezprostrednosťou do srdca prvých spomienok na Ježiša.“
29

 

Z uvedených príkladov je viditeľný dôraz na celok, ktorý majú zástancovia 

tejto paradigmy. Tento posun je možno vidieť ako reakciu na práce ich 

oponentov, ktorí navrhli odlišný výklad dejín tradície. Napriek tomu ani ich 

argumentácia neostala bez kritiky.  

Kritika apokalyptickej pozície 

Sandersova rekonštrukcia udalostí posledného týždňa a predovšetkým 

interpretácia chrámového incidentu ako symbolickej proklamácie zničenia 

a obnovenia eschatologického chrámu, bola označená za jeden z možných 

výkladov, no nie za automaticky správny.
30

 Dôraz na Ježišove skutky miesto 

sporných výrokov je len zdanlivým riešením, pretože interpretácia skutkov 

nevychádza z akéhosi vákua, ale z Ježišových výrokov. To dokladá v prípade 

Sandersovej rekonštrukcie John Meier, ktorý správne poukazuje nato, že 

Sandersova interpretácia by bola veľmi chabá, ak by nepovažoval Ježišove výroky 

o zničení chrámu za autentické.
31

 

Kľúčovejší argument tejto diskusie je kontinutita medzi apokalyptickým 

kázaním Jána Krstiteľa a ranej cirkvi. Tento argument je oveľa starší ako jeho 

prezentácia v tejto práci Sandersom.
32

 V rámci diskusie prezentovanej Robertom 

Millerom ho uznali všetci zástancovia neapokalyptickej paradigmy (tj. Marcus 

Borg, John D. Crossan aj Stephen Patterson) za najpresvedčivejší.
33

 Marcus Borg 

napriek tomu spochybňuje istotu, s ktorou sa predpokladá, že Ján Krstiteľ bol 

prorokom blízkeho konca. Hoci to nerozvádza, tak hovorí o tom, že z tých 
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 DUNN, J. D. G., Jesus Remembered, s. 254. 
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 Viď kritiku u BORG, M. J., Jesus in Contemporary Scholarship, Valley Forge: Trinity Press, 

1994. s. 74-76. 
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19 
 

niekoľko málo informácií čo vieme, to nemôžeme tvrdiť s úplnou 

jednoznačnosťou Taktiež vidí významný rozdiel medzi Jánom (ak by sme predsa 

len pripustili jeho apokalyptické očakávanie) a Ježišom. Rozdiel vidí v tom, že 

posolstvo o blížiacom sa súde a pokání nebolo prominentnou súčasťou Ježišovho 

kázania.
34

 Z toho mu vyplýva, že Ježišovo kázanie bolo odlišné od Jánovho a teda 

spochybňuje predpoklad, že by malo ísť o akúkoľvek podstatnú ideovú 

kontinuitu.
35

 Zároveň poukazuje aj nato, že kontinuita s Pavlom a raným 

kresťanstvom nie je tak podstatná, pretože ich eschatológia povstáva 

z veľkonočnej skúsenosti a nie nutne z pôsobenia predveľkonočného Ježiša. 

Otázkou ale je, prečo rana církev použila práve apokalyptický jazyk na vyjadrenie 

svojej kerygmy. 

Avšak táto argumentácia nie je nová. Už Ernst Käsemann spochybňoval 

kontinuitu medzi Jánom a Ježišom v tejto otázke: 

The fact of the matter is surely that while Jesus did take his start from the 

apocalyptically determined message of John the Baptist, yet his own preaching was not 

constitutively stamped by apocalyptic but proclaimed the immediate nearness of God. I 

am convinced that the man who took this step cannot have awaited the coming of the 

Son of man, the restoration of the twelve tribes in the messianic kingdom, and therewith 

the dawn of the parousia, as a means of experiencing the nearness of God…The 

historical and interpretive problem seems to me to become meaningful and acute only 

when it is perceived that Easter and the receiving of the Spirit caused primitive 

Christianity to resort again to apocalyptic terms as a means of responding to, and in a 

certain sense supplanting, Jesus’ preaching of the nearness of God.
36

 

Käsemannov argument rovnako neznie moc plauzibilne. Ježišovi učeníci sa 

navrátili k Jánovmu apokalyptickému učeniu po Ježišovej smrti, napriek tomu, že 

ich učiteľ (ktorý naďalej zostáva hlavnou postavou ich hnutia) sa od tohto učenia 

odvrátil. Táto rekonštrukcia je síce možná, avšak nepravdepodobná. Zatiaľ čo 

určitý rozdiel, medzi Jánom a Ježišom je všeobecne prijímaný fakt, tak 
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spochybňovanie akejkoľvek kontinuity je skôr prejavom priania, ako presvedčivej 

argumentácie. Stephen Patterson prekonal pravdepodobne istý odklon 

od definitívnej prezentácie neapokalyptického Ježiša, keď v článku „An 

Unanswered Question: Apocalyptic Expectation and Jesus’ Basileia 

Proclamation“ tvrdí, že hoci v najstaršej vrstve ježišovskej tradícii je 

nepopierateľná prítomnosti anti-apokalyptických (Pattersonov pojem) výrokov
37

, 

tak pripúšťa Ježišov pozitívny vzťah a nadviazanie na Jána a jeho kázanie. 

Patterson tvrdí, že ježišovská tradícia je plná nejednoznačností a obsahuje ako 

anti-apokalyptické látky, tak aj apokalyptické. Miesto odmietnutia jednej z tradícii 

pre ich nekoherenciu pripúšťa inú alternatívu. Po Jánovom uväznení a popravení 

Ježiš začal s vlastným pôsobením, ktoré bolo odlišné od Jánovho, avšak Jánovo 

posolstvo nepoprel. Ježišove pôsobenie bolo relatívne krátke a nemusel mať 

rozhodný postoj buď-alebo na otázku eschatológie a tak, ako skutočný človek 

jeho doby, nemusel vidieť tak ostrý rozpor medzi kráľovstvom Božím „medzi 

vami“ a nádejou prichádzajúcou z apokalyptickej vízie Jána.
38

 Gerd Theissen by 

v zásade mohol súhlasiť s výsledkami Pattersonovej analýzy, hoci sám navrhuje 

odlišnú interpretáciu. Theissen súhlasí s tým, že Ježiš si zachoval Jánovu 

imanentnú eschatológiu, avšak ju obohatil o presvedčenie, že rozhodujúca Božia 

intervencia je už u diela. Táto prezentnosť presunula dôraz z posolstva o súde 

k posolstvu o spasení. Theissen uvažuje, či v tomto posune nemožno vidieť to, čo 

novozákonné bádanie označuje „skúsenosť odkladu paruzie“. Theissen sa pýta, či 

je možné, že podnetom pre Ježišove posolstvo mohla byť skúsenosť, že Jánove 

bezprostredné očakávanie sa nenaplnilo za jeho života, ale nahradila ho jeho 

poprava.
39

 Aj Petr Pokorný interpretuje rozdiel medzi ohlasovaním Jána Krstiteľa 

a Ježiša predovšetkým v presunutí dôrazu z negatívneho ohlasovania blízkeho 

súdu na pozitívne ohlasovanie toho, čo obstojí pred týmto súdom. „Rozdiel medzi 
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Ježišom a Janom je teda v tom, že miesto zdôrazňovania katastrofického konca 

Tohto veku sa Ježiš sústredil na kráľovstvo Božie ako na Budúci vek.“
40

  

Môžeme teda zhodnotiť, že rozdiel medzi Jánom a Ježišom pravdepodobne 

spočíval v posunutí dôrazu v rámci apokalyptického očakávania, nie v jeho 

protiklade. Tomu odpovedá aj to, že rané kresťanstvo vyjadrilo veľkonočnú 

skúsenosť práve apokalyptickým jazykom (viď hore Allisonov 2. a 3. pilier)
41

 

a tak pokračovalo v tejto kontinuite.  

Apokalyptická paradigma teda stále stojí na obhájiteľných argumentoch, 

pričom ide o argumenty, ktoré nevychádzajú z analýzy jednotlivých výrokov, ale 

zo širšieho historického kontextu Ježišovej doby a povahy dochovaných 

prameňov. Neprezentovali sme argumenty z detailnej analýzy konkrétnych 

tradícií, pretože tieto argumenty sprevádzali toto bádanie po celé storočie 

a nedokázali presvedčiť o svojej „pravde“. Ďalším dôvodom je, že aspoň 

implicitne sa touto analýzou budeme zaoberať pri argumentácii ohľadom 

neapokalyptickej tradície. 

1.2.2. Neapokalyptická paradigma 

Po zhodnotení validity argumentácie pre apokalyptickú paradigmu sa budeme 

zaoberať hlavnými argumentmi zástancov neapokalyptickej paradigmy. Títo 

autori vychádzajú predovšetkým z inej interpretácie vývoja ježišovských tradícií, 

ktorá nadväzuje na niektoré nové štúdie v oblasti výskumu prameňa Q či evanjelia 

podľa Tomáša. Zároveň je možné vidieť, že títo autori pristupujú k ježišovským 

tradíciám oveľa skeptickejšie. V tejto časti sa budeme zaoberať predovšetkým 

bádaním spojeným s literárnymi prameňmi (Q a EvTom), pričom sa čiastočne 

budeme zaoberať aj autenticitou apokalyptických výrokov o Synovi človeka. 
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 Podľa POKORNÝ, P., Ježíš Nazaretský, Praha: OIKOYMENH, 2005. s. 71-73. 
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 Viď aj Allisonovu argumentáciu v MILLER, R. J., The Apocalyptic Jesus, s. 85-87. 
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Stratifikácia Q  

Prelomová práca popisujúca stratifikáciu prameňa Q (alebo slovami autora Q 

evanjelia) bola kniha The Formation of Q od Johna S. Kloppenborga z roku 

1987.
42

 Kloppenborg v tejto práci tvrdí, že celý text Q je možné rekonštruovať,
43

 

čo mu slúži ako podstatný predpoklad pre ďalšiu analýzu. Ďalej tvrdí, že Q prešlo 

viacerými redakciami, pričom každá z nich zmenila žáner tohto spisu. Vychádza 

pozorovania, že mudroslovné a apokalyptické výroky musia pochádzať 

z odlišných redakcii.
44

 Cieľom jeho práce je rekonštruovať dejiny kompozície Q 

odhaľovaním jednotlivých vrstiev. Tento cieľ napĺňa aplikovaním dvoch hlavných 

analytických nástrojov. Prvý analytický nástroj je rozpoznanie kompozičných 

princípov, ktoré usmerňujú usporiadanie pôvodne nezávislých výrokov a skupín 

výrokov a druhý nástroj je rozpoznanie redakčnej a kompozičnej aktivity zo 

vsuviek a glos. Tie môžu byť rôzneho druhu – napríklad druhotným rozšírením, 

analógiou, komentárom pôvodných výrokov či skupiny výrokov. Vďaka tomuto 

nástroju je možné rozlišovať redakčné vrstvy, pretože ak napríklad skupina 

výrokov „A“ vykazujúca koherentnú množinu formálnych a materiálnych 

charakteristík podobných s inými kompozíciami v rámci Q, bola modifikovaná 

vložením druhotného rozšírenia alebo komentáru, ktorý predstavuje teológiu alebo 

štýl charakteristický množinou vsuviek a kompozícií  doložených inde v Q („B“), 

potom môžeme predpokladať, že redakcia „A“ predchádzala redakcii „B“.
45

  

Na základe tejto metodológie dochádza Kloppenborg k výsledku, že Q  je 

výsledkom troch redakcii, ktoré označuje ako Q
1
, Q

2
 a Q

3
, pričom každá 

predstavuje samostatne rekonštruovateľnú vrstvu redakcie. Q
1 

obsahovala iba 

mudroslovné látky
46

 a patrila do žánru blízkovýchodných zbierok inštrukcii.
47
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 KLOPPENBORG, J. S., The Formation of Q, s. 96. 
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 Q 6,20-23b, 27-49; 9,57-62; 10,2-11, 16; 11,2-4 ,9-13; 12,2-7, 11-12; 12,22b-34; 13,24; 17,33; 

14,34-35 
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Redakcia Q
2
 bola najväčšia, keď priniesla veľké množstvo apokalyptických 

a prorockých látok ohlasujúcich súd
48

 a zmenila žáner na zbierku helenistických 

chrií.
49

 Tretia, posledná a najmenšia redakcia Q
 3
, pripojila naratív o pokušení na 

púšti Q 4,1-13
50

 a žánrovo smerovala k biografii.  

Výsledkom je teda trojfázová redakcia Q, deliaca sa na tri vrstvy tradície, 

pričom najstaršia vrstva neobsahuje žiadne apokalyptické látky, ale naopak, je 

mudroslovná. Každá z týchto redakcii poukazuje na zmenenú situáciu v rámci 

komunity Q, keď mudroslovná vrstva odkazuje k subverzívnej etike Božieho 

kráľovstva, zatiaľ čo druhá (apokalyptická) je reakciou na odmietnutie tohto 

kázania medzi súčasníkmi.
51

 Pre bádateľov rekonštruujúcich neapokalyptického 

Ježiša je tento nález významný, pretože stratifikáciou prameňa Q je možné 

odstrániť problém vyplývajúci z obsahu apokalyptických látok v tomto najstaršom 

prameni synoptickej tradície.  

Evanjelium podľa Tomáša 

Pre zástancov neapokalyptickej paradigmy je Tomášovo evanjelium jeden 

z kľúčových prameňov rekonštrukcie dejín ježišovských tradícií. Popredný 

bádateľ v oblasti Tomášovho evanjelia a člen Jesus Seminar, Stephen Patterson, 

uvádza tri hlavné body, v ktorých EvTom ovplyvnilo ježišovské bádanie: 

There are three ways in which Thomas has begun to make an impact on the quest for the 

historical Jesus: (1) by providing new sayings to be considered as sayings of Jesus; (2) 

by offering independent versions of sayings already known from the tradition, so that 

their history and development can now be understood better; (3) and by adding another 

perspective from which to view the overall development of the Jesus tradition, and so 

better to understand its origins.
52
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1. Tento bod nemá podľa Pattersona tak veľkú váhu, pretože počet nových 

autentických výrokov z EvTom nie je tak vysoký. J. Jeremias videl ako autentické 

logiá 82 a 98. J.-B. Bauer logiá 51, 52, 58 a 81. R. McL. Wilson pridal 39, 47 

a 102. Jesus Seminar pri svojom hlasovaní nepridal žiaden, akurát v prípade lógia 

97 hlasovali väčšinovo ako „pravdepodobne autentický“ (rúžová).
53

  

2. V tomto bode už ide o podstatnejšie pozorovania. Patterson odkazuje na 

autorov ako Claus-Hunno Hunzinger, Hugh Montefiore či Joachim Jeremias, ktorí 

vo svojich štúdiách aplikovali bežný prístup školy dejín foriem na paralelné logiá, 

ktoré EvTom zdieľalo so synoptickou tradíciou. Výsledky boli podľa týchto 

bádateľov často rovnaké – EvTom prezentuje niekedy menej rozvinutú tradíciu 

k ich synoptickej paralele a niekedy naopak.
54

 Najpresvedčivejšie výsledky sú pri 

štúdiu podobenstiev. Patterson uvádza štyri podobenstvá - EvTom 8 (o rybárovi); 

9 (o rozsievačovi); 64 (o veľkej hostine); 65 (o vinohradníkoch) - ktoré majú 

známu paralelu v synoptickej tradícii, avšak EvTom ich uchováva v menej 

rozvinutej verzii bez alegorizačných tendencií.
55

 EvTom teda musí vychádzať 

(aspoň v niektorých prípadoch) z tradície nezávislej na synoptikoch. 

3. Patterson tvrdí, že tieto výsledky (a neobmedzuje ich iba na podobenstvá) 

poukazujú nato, že pri porovnaní EvTom s prameňom Q vyvstávajú pozoruhodné 

rozdiely na oboch stranách. Prameň Q obsahuje apokalyptické látky, ktoré 

neobsahuje EvTom a na druhej strane EvTom obsahuje ezoterické a gnostické 

látky, ktoré zas chýbajú v Q. Ak teda porovnávame paralelné výroky, môžeme 

extrahovať základné jadro autentických tradícií. Toto základné jadro obsahuje 

predovšetkým mudroslovné výroky a v mnohom potvrdzuje tézu o stratifikácii Q 

od Kloppenborga, s ktorou mimochodom Patterson tiež pracuje.
56

 Z toho je 
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možné vyvodiť, že apokalypticizmus Q a ezoterické a gnostické tendencie EvTom 

sú druhotné a pochádzajú z neskorších vrstiev tradície.
57

 Prekvapením nie je ani 

to, že chýbajú látky o Ježišovom utrpení  a smrti, pretože EvTom tieto látky 

neobsahuje a Q neobsahuje pašije.  

Súhrnne teda možno povedať, že Patterson vidí dôležitosť EvTom k tejto 

diskusii predovšetkým v prínose pre štúdium dejín tradície týchto látok. 

Poukazuje nato, že apokalyptika je výsledkom druhotnej alegorizácie u 

niektorých paralelných výrokov (medzi synoptickou tradíciou a EvTom), 

prípadne, že ich apokalyptický význam je obhájiteľný iba v ich synoptickom 

kontexte.  Z toho vyplýva aj prínos v hodnotení všeobecných princípov vývoja 

tejto tradície od jej (pôvodnej) mudroslovnej povahy (Q
1
 a nezávislá tradícia v 

EvTom) k apokalyptickej (Q
2
 a Mk) a zároveň ezotericko-gnostickej (EvTom). 

Výsledky uvedených analýz 

Patterson ukázal, ako sa výskumy stratifikácie Q a analýzy EvTom vzájomne 

ovplyvňujú a výsledky vychádzajúce z týchto prací počítajú s platnosťou oboch.
58

 

To potvrdzuje aj použitie týchto výsledkov napríklad J. D. Crossanom, ktorý 

v Kloppenborgovej stratifikácii, analýze EvTom a v Pavlových oponentoch 

v Korinte (1Kor 1-4) vidí tri svedectvá o skorej neapokalyptickej vrstve 

ježišovských tradícií z obdobia okolo roku 50.
59

 Hoci v rámci Crossanovej 

                                                                                                                                                                                     
parallels to Q

2
, in each case tradition-historical analysis shows that the Q saying has been 
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stratifikácie sú tieto tri zdroje len časť toho, čo považuje za najstaršie tradície,
60

 

tak ide o hlavných svedkov neapokalyptickej vrstvy. Ďalším špecifickým 

príkladom je Burton L. Mack, ktorý vo svojej rekonštrukcií tiež počíta s týmito 

výsledkami.
61

 Mack nachádza 5 najstarších zdrojov ježišovských tradícií: (1) „Q 

komunita“, ktorá vyprodukovala Q evanjelium, (2) „Ježišova škola“ zodpovedná 

za vznik pred-markovských „prehlasujúcich príbehov“ (pronouncement stories), 

(3) „Praví učeníci“, ktorí spísali EvTom, (4) „Zhromaždenie Izraela“, kto 

skomponovalo pred-markovské zázračné príbehy a (5) „Jeruzalemské piliere“, 

ktorých sa dozvedáme z listu do Galácie.
62

 Mack za každým zdrojom vidí 

samostatnú skupinu v rámci rôznorodého raného kresťanstva, ktorých teológiu 

a sociálne postavenie je možné analyzovať. Tu čerpá aj z Kloppenborga, ktorý 

rekonštruoval sociálno-geografickú situáciu komunity Q a za jednotlivými 

redakciami videl zmenené podmienky a dôrazy v teológii. Ďalším bádateľom, 

ktorý tiež akceptuje tieto výsledky je Robert Funk. Ten tvrdí, že pôvodné tradície 

v Q, ktoré neobsahovali „eschatologické materiály“ odhaľujú Ježiša, ktorý pôsobil 

takmer ako sekulárny mudrc.
63

 Pôsobivá konvergencia EvTom s najstaršími 

vrstvami Q je obzvlášť dôležitá, pretože Q a EvTom sú nezávislí svedkovia, ktorí 

predchádzajú Mk o jedno až dve desaťročia.
64

 

Tieto príklady stačia na ilustráciu aplikácie hore uvedených výskumov. Ani 

tieto práce sa však neobišli bez kritiky a práve ňou sa budeme ďalej zaoberať. 
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Kritika stratifikácie Q a štúdií o EvTom 

Kritické pozície ku Kloppenborgovej stratifikácii Q a analýze EvTom budeme 

uvádzať súhrnne, pretože ako sme mohli vidieť aj v prípade metódy už 

navrhovanej Pattersonom (porovnávanie EvTom a Q
1
), tieto výskumy sa 

vzájomne ovplyvňujú a výsledky, ktoré z nich vychádzajú počítajú s platnosťou 

oboch.  

Pri hodnotení Kloppenborgovej práce je potrebné mať na pamäti to, čo 

zdôrazňoval už Kloppenborg sám – stratifikácia hovorí iba o vývoji kompozície 

Q, nie o vývoji tradície.
65

 Je možné a dokonca aj pravdepodobné, že niektoré látky 

z neskoršej kompozičnej vrstvy (napr. Q
2
) mohli obsahovať pôvodné výroky, 

zatiaľ čo niektoré látky z Q
1
 mohli byť neskoršia kreácia. Túto možnosť 

rozpracováva v dôkladnú kritiku Christopher Tuckett, ktorý poukazuje nato, že 

z Kloppenborgovej analýzy vyplýva, že materiál použitý redaktorom Q
2
 bol oveľa 

komplexnejší, než údajne monolitický Q
1
. Niektoré z dlhších sekcii v Q

2 
(Tuckett 

uvádza napr. Q 3,7-9, 16nn; 7,18-35) vykazujú známky prehistórie a nie 

vytvorenia „nanovo“ od redaktora. Pričom by tento „pre-Q
2
“ materiál obsahoval 

pravdepodobne viac látky ako Q
1
. Zároveň Tuckett spochybňuje jednotnosť 

pôvodnej vrstvy Q
1
. Kloppenborg dôkladne argumentuje pre existenciu 

druhotných vsuviek a modifikácií do Q
1
 ale nedokazuje jednotu mudroslovných 

výrokov v Q
1
. Napríklad blok výrokov Q 13,24-14,35 bez Kloppenborgových 

vsuviek z Q
2
 pozostáva z roztrúsených a nekonzistentných výrokov 13,24; 14,26-

27; 14,34-35 (pričom Tuckett poukazuje jednotu 13,24 s 13,25-30 čo by 

znamenalo, že by zostali len 2 jednotky). Tuckett ďalej spochybňuje tvrdenie, že 

Q
1 
obsahovalo iba mudroslovné výroky poukazujúc na misijné inštrukcie do 

konkrétnych situácii, ktoré len ťažko možno označiť za mudroslovné. Z toho 

Tuckett vyvodzuje, že údajná Q
2
 redakcia pravdepodobne priniesla oveľa 

koherentnejší a extenzívnejší materiál (v Kloppenborgovej redakcii Q
2
 pribudlo 

viac ako 50% materiálu), než pôvodná (a ťažko obhájiteľná) jednotná vrstva Q
1
. 

                                                           
65

 KLOPPENBORG, J. S., The Formation of Q, s. 244-245. 



28 
 

Pričom takýto hypotetický proces opisuje tým, že Q
2
 by vlastne pochádzala 

z dvoch zdrojov – Q
1
 a R

1
 (zdroj odkazujúci k látkam pripojeným redaktorom Q

2
, 

vyššie označené ako „pre-Q
2
“). V takomto prípade by ale R

1
 vykazoval väčšiu 

koherenciu materiálu ako Q
1
 a rovnako by mohlo byť povedané, že R

1
 je 

prirodzenejší predchodca Q
2
 ako Q

1
.
66

 Tuckett sám takúto hypotézu nezastáva 

a ani ju nepovažuje za plauzibilnú, no poukazuje na metodologickú nepresnosť 

Kloppenborgovej práce. Miesto toho nevidí dôvod pre opustenie jednoduchšieho 

modelu tzv. Q-editora, ktorý jednoducho spracoval rôzne skoršie látky.  

Niektorí odborníci na literatúru obdobia druhého chrámu kritizovali 

Kloppenborgove tvrdenie o nekompatibilite mudroslovnej a apokalyptickej 

vrstvy.
67

 Kloppenborg pre každú z redakcii definuje zmenu literárneho žánru 

zbierky, pričom pôvodná vrstva Q
1
 odpovedala blízkovýchodným zbierkam 

inštrukcií, ku ktorým Kloppenborg nachádza paralely hlavne v Egypte. Otázkou 

je, prečo Kloppenborg hľadá literárny žáner v Egypte, keď kompozícia Q je 

mnohými umiestňovaná do Palestíny. Kloppenborg si je vedomý toho, že Q
1
 

nezapadá úplne do paralel tohto žánru v egyptských textoch.
68

 

Ďalšou významnou kritikou je práca Alana Kirka,
69

 doktoranda Johna 

Kloppenborga, ktorý demonštroval, že Q je zámerným výsledkom kompozičnej 

a rétorickej. Dôkladnou analýzou skúmal 12 menších celkov výrokov,
70

 ktoré 

zaradil komparáciou do žánru inštrukcií (oproti Kloppenborgovi zohľadnil aj 

príklady tohto žánru v grécko-rímskej a helenisticko-židovskej literatúre).
71

 

Následne analyzoval makroštruktúru štyroch väčších celkov, do ktorých boli tieto 
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menšie celky zakomponované a ku ktorým našiel paralely v dielach ako Sirach, 

Múdrosť Šalamúnova, Pseudo-Phocylides či Pytagorovských Zlatých veršoch.
72

 

Výsledky analýz ako makroštruktúry, tak mikroštruktúry potvrdili rovnaké 

štylistické a kompozičné znaky v oboch prípadoch.
73

 Z toho Krik vyvodzuje, že Q 

nemá žiadne rekonštruovateľné redakčné vrstvy a teda odmieta delenie na rôzne 

vrstvy.  

Spomenuté kritické hlasy poukazujú na nedostatky v Kloppenborgovej metóde, 

či spochybňujú akúkoľvek možnú rekonštrukciu redakčnej práce. Ak by sme však 

aj tak ignorovali tieto hlasy, tak stále zostáva základná téza, že samotná 

stratifikácia nesprostredkuje postupnosť vo vývoji tradície, ale kompozície. 

A v rámci Kloppenborgovho argumentu by sme mohli doplniť: v rámci zámernej 

kompozície, ktorá odpovedala potrebám jednej komunity. Pričom neexistuje 

spôsob ako zistiť, či išlo o jediný zdroj ježišovských tradícií, ktoré táto 

hypotetická komunita mala.
74

 

V prípade problémov spojených s EvTom môžeme začať u Pattersona, ktorý 

poukazuje na charakter EvTom ako zoznamu logií.
75

 Vďaka tomu sú dejiny 

predchádzajúce súčasný text oveľa komplikovanejšie a komplexnejšie, ako 

v prípade naratívnych evanjelií. V nich je možné vysledovať základný príbeh, 

ktorý tvorí štruktúru a formu celého naratívu. Naproti tomu voľný zoznam lógií je 

dokument, ktorý je možné ľahko upraviť. Jednoducho sa dá doňho pridávať, či 

z neho odoberať. V dejinách tak mohlo byť desiatok verzií EvTom. Z toho 

Patterson vyvodzuje niekoľko problémov:
76
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1. Problém s datovaním. Nie je možné stanoviť jedno dátum pre každý výrok 

v rámci EvTom.
77

 Niektoré pochádzajú pravdepodobne z ústnych tradícií 

o Ježišovi, či ide o výroky samotného Ježiša. Iné sú však značne neskoré 

(Patterson uvádza štúdiu Howarda Jacksona,
78

 ktorá údajne presvedčivo 

doložila pôvod EvTom 7 v kontexte Egyptu 2.-3. storočia). Preto je nutné 

pre akúkoľvek prácu v rámci dejín tradície pracovať s jednotlivými výrokmi 

a nie so zbierkou ako celkom. 

2. Problém s prameňmi EvTom. Prítomnosť dubliet poukazuje na použitie 

viacerých zdrojov, avšak mimo nich je len veľmi problematické hovoriť 

o prítomnosti prameňov. Rovnako aj v tomto prípade je nutné pracovať 

s výrokmi jednotlivo. 

3. Problém závislosti na synoptických evanjeliách. Opäť nie je možné posúdiť, 

či EvTom ako celok je závislý na synoptických evanjeliách, alebo nie je. 

Tuckett preukázal, že 5 logií obsahuje prvky z redakcie niektorého zo 

synoptických evanjelií: EvTom 5; 16; 55; 20; 9. Patterson sám pridáva 7 

ďalších prípadov: EvTom 31; 32; 39,1; 45,3; 47,3; 104,1, 3. Pri celkových 

95 paralelách so synoptikmi je táto závislosť doložená len na 17% 

výrokoch. V prípade, že by nás zaujímali iba prípady, kedy paralelné texty 

obsahujú redakciu Mt alebo Lk výrokov preberajúcich od Mk, tak existujú 

iba 3 prípady, kedy túto redakciu pozná aj EvTom (31; 47,3; 5,2), čo je iba 

12% z 25-tich paralel.
79

 Z týchto výsledkov ťažko hovoriť o závislosti 

EvTom ako celku na synoptických evanjeliách, no zároveň je závislosť 

niektorých výrokov ťažko popierateľná. 

4. Problém teológie EvTom. Patterson poukazuje nato, že charakter textu 

neumožňuje jednoduché porozumenie teológie. Pričom tvrdí, že 

interpretácia EvTom by nemala byť v odhaľovaní zamýšľaného zmyslu 

implikovaného autora, ale v skúmaní možností významu v kontexte 

antického sveta.  

Patterson teda tvrdí, že hovoriť o EvTom ako celku či už pozitívne vo vzťahu 

k nezávislým zdrojom pre štúdium najstarších ježišovských tradícií, alebo 

negatívne, by bola vždy forma redukcie. Ak by sme prijali Pattersonovu teóriu 
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vzniku EvTom o nabaľujúcemu sa zozname, ktorý v čase rôzne výroky prijímal 

a iné zas vypúšťal (pričom je možné ešte doplniť rôzne redakčné vplyvy, ktoré 

obsahovali vlastné ideové zámery), tak zostáva otázka či môžeme výsledný 

korpus materiálu, ktorý sa nám dochoval v konečnej podobe EvTom, považovať 

za reprezentatívny a to predovšetkým v tých prípadoch, kde obsahuje 

pravdepodobne nezávislé tradície. Patterson totiž používa EvTom ako text 

obsahujúci reprezentatívnu vzorku ranej neapokalyptickej vrstvy ježišovských 

tradícií. Allison však poukazuje aj na opačné de-eschatologizujúce tendencie 

v EvTom v prípade výrokov 103, 35 či 41.
80

 Nemôžu tieto tendencie hovoriť nie 

len o procese redakcie, ale aj procese selekcie? Ak je Pattersonová téza pravdivá, 

je možné, že redaktori EvTom niektoré výroky nezakomponovali do finálneho 

textu, alebo ako Patterson navrhuje, niektoré vypustili? Je teda možné považovať 

EvTom za skutočne reprezentatívny výber ježišovských tadícií? A teda je tento 

text svedkom o pôvodných tradíciách, alebo skôr svedkom o autorových 

preferenciách? 

Pattersonova teória kompozície ako nabaľujúcom sa zozname (R. McL. Wilson 

používal obraz nabaľujúcej sa snehovej guľe), však nie je jediná. Napr. Crossan 

navrhoval dvojfázovú kompozíciu, kde prvú kompozíciu datoval do päťdesiatych 

rokov a spájal ju s Jakubovou autoritou, bratom Pánovým a druhú do rokov 60-80, 

ktorú spájal s autoritou Tomáša.
81

 Kritiku týchto pozícií priniesol Simon 

Gathercole vo svojom komentári k EvTom.
82

 Gathercole tvrdí, že neexistujú 

žiadne presvedčivé argumenty pre (1) viaceré kompozičné vrstvy, alebo pre (2) 

kompozíciu nabaľovaním. Z dochovaného textu nie je možné hovoriť o žiadnych 

význačných zmenách medzi jednotlivými gréckymi, či koptskými textami. 

Akákoľvek kompozícia by teda musela prebiehať teoreticky pred spísaním textu, 
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ku ktorému máme prístup. V takomto prípade však nie je možné rozlišovať medzi 

viacnásobnou kompozíciou, nabaľovaním alebo jednoduchou kompozíciou 

konečného editora, ktorý spracoval viacero prameňov. Gathercole ukazuje, že 

prítomnosť dubliet v tak krátkom texte a niektorých teologicky nekonzistencií, 

hovorí predovšetkým o nie veľmi precíznom či inteligentnom konečnom 

editorovi, hoci aspoň v jednom prípade (log. 47) naznačuje zámerné použitie 

dublety.
83

  

Petr Pokorný navrhol iný model, keď tvrdí, že EvTom vzniklo neskôr ako 

synoptické evanjeliá a ako celok predstavuje teologický prúd, ktorý sa objavuje 

počiatkom druhého storočia. Napriek tomu však obsahuje výroky z tradícií, ktoré 

sú nezávislé na synoptických evanjeliách a pochádzajú z ústnej tradície. Niektoré 

časti autentickej ježišovskej tradície sú prítomné v spirituálnej interpretácií, ktorá 

je závislá na náboženských predstavách z počiatku druhého storočia, zatiaľ čo iné 

sú prítomné v podobnom znení ako sa vyskytujú v synoptickej tradícii. Ten, kto 

zhromaždil tieto výroky, sa zámerne rozhodol zhromaždiť všetko, čo 

charakterizovalo Ježiša takým spôsobom, aký považoval sám za autentický. 

Odmietol teológiu tých, ktorí vychádzali z veľkonočnej viery v Ježišovo 

vzkriesenie. Miesto toho je vidieť transformáciu tradície, keď kráľovstvo Božie je 

interpretované ako duchovná veličina, v čom sa skupina okolo Tomášovho 

evanjelia odlišovala od Ježiša. Ten totiž neočakával obdobie, kedy by bol známy 

mesiáš, ale mesiášske kráľovstvo by nebolo prítomné. Historicky by teda išlo o 

skorú alternatívu ku kristológií pochádzajúcej zo vzkriesenia.
84

 

Vidíme teda, že kritika rôzneho druhu poukazuje rovnako na metodologické 

omyly. Pattersonom navrhnutá metóda komparácie s Q vychádza 

z nepresvedčivého predpokladu, že EvTom obsahuje reprezentatívne množstvo 

materiálu raných ježišovských tradícií, aby sa z toho dalo vyvádzať hodnotenie 

o povahe jej pôvodnej podoby. EvTom takmer určite obsahuje výroky 
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pochádzajúce z nezávislej ústnej tradície. Tieto výroky sú dôležité pre skúmanie 

dejín tradície týchto konkrétnych paralel. Avšak Allison ukazuje, že pokiaľ sa 

venujeme komparácii viacerých materiálov – Q, Mk, Pavla, M či L – a nie len Q 

a EvTom, tak apokalyptická tradícia sa objavuje vo všetkých prípadoch.
85

 Je teda 

možné naopak hovoriť o pravdepodobnej neapokalyptickej, alebo možno až de-

apokalyptickej tendencii EvTom ako vysvetleniu? James Dunn odpovedá 

súhlasne: 

And if, on other grounds, a future eschatology seems to belong to the bedrock of the 

Synoptic tradition, then the more probable conclusion will have to be that the Gospel of 

Thomas does indeed attest to a gnostically motivated excision of that motif from the 

earlier tradition. In fact, it is only a tendentious analysis of both Q and Thomas which 

has been able to make a case for a non-apocalyptic earliest stratum of Jesus tradition.
86

 

Kloníme sa k názoru, že EvTom ako kompozícia pracovala s prameňmi, ktoré 

na určitých miestach uchovávali nezávislú tradíciu na synoptických evanjeliách, 

avšak  ich zakomponovanie odpovedá tendencií editora. Ten sa pravdepodobne 

„zámerne rozhodol zhromaždiť všetko, čo charakterizovalo Ježiša takým 

spôsobom, aký považoval sám za autentický.“
87

 

Poslednou oblasťou, hoci špecifickou, je analýza autentickosti apokalyptických 

výrokov o Synovi človeka v rámci ježišovských tradícií. Túto tému sme priamo 

nespojovali s argumentáciou prezentovanou na základe stratifikácie Q a EvTom, 

pretože diskusia o Synovi človeka je v mnohom staršia a väčšina kľúčových 

argumentov zaznela ešte v období novej, resp. druhej vlny ježišovského bádania. 

Je pravdou, že na základe stratifikácie Q boli tieto výroky považované tiež za 

druhotné (pochádzajúce z Q
2
) a spolu s neprítomnosťou v EvTom, považované 

automaticky za neautentické. Napriek tomu význam tejto témy je pre nás hneď 

v dvoch oblastiach: (1) spochybnenie autenticity apokalyptických výrokov 

o Synovi človeka viedlo viacerých bádateľov v rámci druhej vlny k podobným 

záverom ako zástancov neapokalyptickej paradigmy tretej vlny, (2) výroky 
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o Synovi človeka sú významným motívom Podobenstiev Enochovych a teda 

podstatným zdrojom pre naše porovnávanie.  

1.2.3. Apokalyptické výroky o Synovi človeka v synoptickej tradícii 

Výroky o Synovi človeka v synoptickej tradícií delíme do troch hlavných 

skupín: (1) výroky o trpiacom Synovi človeka, (2) výroky o prítomnom pôsobení 

Syna človeka, (3) výroky o prichádzajúcom/budúcom Synovi človeka. Hoci toto 

delenie nie je najpresnejšie, tak pre naše použitie je dostačujúce a budeme sa ho 

držať.
88

 Momentálne sa budeme zaoberať len treťou skupinou výrokov 

o budúcom Synovi človeka.  

Práve táto skupina výrokov bola podstatná pre argumentáciu Schweitzera 

a Weissa.
89

 Autenticitu týchto výrokov prijímal aj Rudolf Bultmann, Oscar 

Cullmann, či Gunther Bornkamm.
90

 Avšak od polovice 20. storočia vzniká aj 

množstvo názorov, ktoré odmietajú ich autenticitu. Tieto argumenty boli často 

úzko spojené s presvedčením, že nie je možné hovoriť o žiadnom ustálenom titule 

Syna človeka v 1. stor. n.l.
91

 Otázkou je, prečo títo bádatelia boli tak posadnutí 

potrebou ustáleného titulu k tomu, aby Ježiš mohol hovoriť o Synovi človeka. Ak 

ho dokázala tradícia vytvoriť napr. reflexiou nad Dn 7,13, prečo by nemohol 

podobné úvahy prezentovať Ježiš?
92

 Niektoré ďalšie argumenty však boli spojené 

s dejinami tradície synoptických látok, pričom najznámejšia je argumentácia 

Philippa Vielhauera. Samostatný argument priniesol John D. Crossan, ktorým sa 

však nebudeme zaoberať do podrobností. 
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Vielhauerov
93

 prvý a najznámejší argument je, že mimo redakčného materiálu, 

sa koncepty Božieho kráľovstva a Syna človeka nikdy nevyskytujú spoločne 

v Ježišových výrokoch. Prameň Q tieto materiály nikdy neobsahuje pospolu. 

Vielhauer hovorí, že ich dôsledne oddeľuje, čo je však už jeho súd, ktorý nie je 

možné obhájiť len z dochovaných látok. Vielhauer dodáva, že táto tendencia je 

viac ako logická, pretože tieto dva koncepty sú nekompatibilné a Ježiš sám mohol 

hovoriť len o jednom - Božom kráľovstve. Zatiaľ čo očakávanie Syna človeka 

vychádza z na budúcnosť orientovaných apokalyptických špekulácií, idea Božej 

vlády zdôrazňuje prítomnú nádej pre Božiu vládu tu a teraz. Hoci Vielhauer 

správne poukazuje nato, že SZ modely Božej vlády sú orientované na prítomnú 

vládu Božiu, tak už model z Dn 7 predpokladá Božiu vládu po konečnom súde 

a príchode „niekoho ako syna človeka.“
94

 Zároveň predstava Božej vlády ako 

eschatologickej (a niekedy apokalyptickej) veličiny je doložená v ďalších textoch, 

napr.:
95

 

My však doufáme v Boha, našeho spasitele, protože síla i milosrdenství Boha našeho 

trvá na věky a království Boha našeho na věky spočívá v soudu nad národy. (ŽŠal 17,3) 

Když však, ač s váháním, Řím se i v Egyptě uchopí vlády, tehdy se veliké království 

krále, jenž nezná smrti, se slávou zjeví všem lidem. Vyvstane panovník svatý, ujme se 

žezla a ovládne na zemi veškeré lidstvo po všechny budoucí věky, přes všechno trvání 

času. (3Sib 46-50) 

A tehdy se projeví jeho vláda v celém jeho stvoření. A tehdy nastane konec ďáblu 

a spolu s ním bude odstraněn smutek. (ZMoj 10,1) 

Their (the people of God’s) kingdom will be an eternal kingdom and all their path will 

be in truth. They will judge the earth in truth and all will make peace. The sword will 

cease from the earth, and all the provinces will pay homage to them. (4Q246) 

Over the poor His spirit will hover and will renew the faithful with His power. And He 

will glorify the pious on the throne of the eternal Kingdom. (4Q521) 
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May you attend upon the service in the Temple of the Kingdom and decree destiny in 

company with the Angels of the Presence, in common council [with the Holy Ones] for 

everlasting ages and time without end. (1QSb IV.25-26) 

Otázkou teda ostáva, či v koncepty Božej vlády a príchodu eschatologického 

sudcu ako Božieho agenta, Syna človeka, boli v Ježišovej dobe tak nezlučiteľné 

ako tvrdil Vielhauer.
96

 Prečo tieto koncepty už neboli protichodné pre ranú 

cirkev? Vo Vielhauerovej argumentácií je vidieť istý kruhový argument. Božie 

kráľovstvo nahliada bez apokalyptickej látky a chápe ho ako sociálnu prézentnú 

veličinu a preto ide o nezlučiteľnú  predstavu. Zároveň z tohto rozporu vyplýva 

povaha Božieho kráľovstva. Naopak Pokorný správne poukazuje nato, že 

„Ježišove učenie o kráľovstve Božom nie je možné pochopiť bez apokalyptického 

mýtu o Božom univerzálnom súde a príchode nového veku.“
97

 Práve v tom je, 

špecifickosť Božieho kráľovstva v Ježišovom učení. Predstava Božej vlády 

v Ježišovom učení nie je tá istá, ako SZ predstava o hojnosti a pokoji. 

Ďalšia časť argumentácie P. Vielhauera sa týka analýzy dejín tradície 

konkrétnych výrokov. Túto kritiku zatiaľ necháme bokom, avšak konkrétne 

argumenty vezmeme v úvahu čiastočne ešte v tejto kapitole pri analýze niektorých 

látok a predovšetkým pri analýze konkrétnych výrokov v kapitole 4.  

Odlišný argument uvádza John D. Crossan.
98

 Ten poukazuje na problém, že 

hoci výroky o Synovi človeka sú široko doložené vo všetkých vrstvách 

ježišovských tradícií (dokonca aj v rámci Crossanovej 1. vrstvy), tak len v jednom 

prípade (EvTom 86; Lk 9,58 = Mt 8,19-20) ide o viacnásobné doloženie výrazu 

Syn človeka v paralelných výrokoch. Na tento problém poukázal pred Crossanom 

už Joachim Jeremias.
99

 Jeremiasova systematická analýza je pritom pre naše 

použitie prospešnejšia, pretože ako sme uviedli vyššie, Crossanova stratifikácia 
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 Dunn správne poznamenáva, že vždy, keď je výrok o Synovi človeka odkazom ku Dn 7,13, ide 
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prameňov počíta s inými dejinami tradície, ako naša práca.
100

 V Jeremiasovej 

komparácií hrajú úlohu synoptické látky (Mk, Q, L, M), Jn a EvTom. Hoci 

Jeremias analyzoval všetky kategórie výrokov o Synovi človeka, tak nás budú 

zaujímať len výroky o budúcom Synovi človeka, ktoré sa vyskytujú v synoptickej 

tradícií. K ním našiel nasledujúce paralely, kde sa v jednom výroku nachádza Syn 

človeka a v druhom „ja“, prípadne časť so Synom človeka chýba: 

Výroky so Synom človeka Výroky bez Syna človeka 

Lk 12,8 Mt 10,32 

Mt 13,32 (par. Lk 12,10) Mk 3,28 (par. Mt 12,31) 

Mt 12,40 (par. Lk 11,30) Mk 8,12 (par. Mt 16,4) 

Mt 19,28 Lk 22,30 

Mt 24,43-44 (Lk 12,39-40) EvTom 21; 103 

Mk 8,38 (par. Lk 9,26; Mt 16,27) Mt 10,33 (par. Lk 12,9) 

Mt 13,37, 41 EvTom 57 (bez oddielu so SČ) 

Mt 16,28 Mk 9,1 (par. Lk 9,27) 

Mt 24,30a Mk 13,26 (par. Lk 21,27) – len 24,30b 

 

Tieto výroky síce nie je možné chápať automaticky ako neautentické, avšak 

paralela poukazuje na to, že nie je jednoznačné, ktorá z verzií je pôvodnejšia. 

Kľúčový význam má analýza jednoznačnejších výrokov, ktoré sú bez tejto „ja“ 

paralely. Tieto výroky sú: Mk 13,26par.; 14,62par.; Q 17,24, 26; Mt 10,23; 25,31; 

Lk 17,22, 30; 18,8; 21,36.
101

 Jeremias ich považoval za najstaršiu vrstvu, ktorá 

pochádza od Ježiša.
102

 Tento súd však nie je automaticky správny. Je možné, že 

niektoré z výrokov s paralelou sú autentické, zatiaľ čo niektoré bez paralely nie 

sú. Cieľom našej analýzy v tejto časti je dokázať autenticitu aspoň jedného 

z týchto výrokov, čím by sme preukázali neplatnosť tvrdenia, že žiadny 

                                                           
100
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z apokalyptických výrokov o Synovi človeka nepochádza od Ježiša. Zvyšku 

výrokov sa budeme venovať v kapitole 4. 

Ako prípadovú štúdiu použijeme redakčný blok z Lk 17,22-37, v ktorom sa 

vyskytujú až 4 výroky o Synovi človeka (v. 22, 24, 26, 30), pričom všetky patria 

do skupiny výrokov bez paralely s „ja“.  

Text pochádza z Lk eschatologického diskurzu zo 17. kapitoly. Lk ako jediný 

má 2 eschatologické diskurzy (17,22-37; 21,5-36),
103

 zatiaľ čo Mk a Mt iba jeden 

(Mk 13, Mt 24-25). Pôvod tohto celku je pravdepodobne v prameni Q (viď 

paralely k v. 23-24, 26-27, 33, 34-35, 37b u Mt 24,26-27, 37-38, 10,39, 24,40-41, 

28). Na základe toho môžeme rekonštruovať eschatologické diskurzy tak, že Mt 

spojil látky z Mk, Q a vlastné tradície do veľkého eschatologického diskurzu 

v kap. 24-25, zatiaľ čo Lk tieto časti zachoval oddelené.
104

 Lukášov diskurz z 17. 

kap. môžeme však pre našu analýzu ešte rozdeliť na 22-30 a 31-37, pričom prvá 

časť je spätá s postavou Syna človeka a jeho dňom a druhá časť poukazuje na 

vhodné správanie v tento deň a zároveň zdôrazňuje rozdelenie – jeden bude vzatý, 

druhý zanechaný. Venujme sa teda analýze 17,22-30: 

Lk 17,22-30           Mt 24, 26-27; 37-39 
22Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς· ἐλεύσονται ἡμέραι 

ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. 

 

23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ἐκεῖ, [ἤ·] ἰδοὺ ὧδε· μὴ 

ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 
24ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ 

τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως 

ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ]. 

26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, 

μὴ ἐξέλθητε· ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ 

πιστεύσητε· 
27ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ 

ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως 

ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·  
25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ 

ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

 

26καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως 

ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 

37 Ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
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27ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς 

ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ἦλθεν ὁ 

κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 

38ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις] ταῖς 

πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας 

εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν 
28ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· 

ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, 

ᾠκοδόμουν· 
29ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν 

πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 

 

30κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 

39b οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου. 

 

Z porovnania paralelných textov v Mt vyplýva, že bez paralely sú dva výroky 

vo v. 22 a 25 a príklad o Lótovi (v. 28-29).  

Verš 22 tvorí prirodzený prechod medzi v. 17,20-21 a 17,22-37. 

Zaujímavosťou je podozrivý plurál „jeden z dní Syna človeka“, ktorý je tu 

v protiklade k tomu, ako bolo za dní Noeho (23-24) a Lóta (28-29). Zatiaľ čo 

v prípade Noeho a Lóta išlo o dni pred rozhodujúcim súdom, tj. Noeho vstúpením 

do Archy a Lótovým odchodom zo Sodomy, tak v prípade Syna človeka ide 

o pozitívne očakávanie vyslobodenia zo zlých časov. To však ukazuje hneď na 

dva problémy. V prvom rade situácia vo v. 22 poukazuje na zlé podmienky 

učeníkov (možný kontext prenasledovania) čo však nekorešponduje so situáciou 

za dní Noeho a Lóta, ktoré sú charakteristické tým, že ľudia boli nedbalí a žili 

akoby nič a súd bol pritom blízko. Druhý problém je v tom, že zatiaľ čo u Noeho 

a Lóta je možné hovoriť o dňoch pred „dňom D“, tj. súdom (tak aj dni Syna 

človeka vo v. 26!), tak v prípade dní Syna človeka vo v. 22 sa ťažko hľadá 

paralela. Verš 22. odkazuje k týmto dňom totiž v pozitívnom očakávaní, ktoré by 

sme skôr očakávali od času po parúzií Syna človeka (tak Mt 24,26, 37), resp. 

„jeho dni“.
105

 Zdá sa teda, že tento verš nie je autentický pretože: (a) ide 

o interpretáciu do novej (zlej) situácie Ježišových učeníkov a (b) plurál „dni Syna 
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človeka“ vznikol ako paralela ku dňom Noeho a Lóta, avšak bez dostatočnej 

logickej konzistencie.
106

 

Verš 25 je pravdepodobne obdobou Lk 9,22 či Mk 8,31, kde sa spomína 

tragický osud Ježiša, ktorého čaká utrpenie a odmietnutie. Tento verš je takmer 

určite neautentický, pretože odkazuje k poveľkonočnej reflexií.
107

  

Časť o Lótovi (v. 28-29) je mnohými vnímaná ako pôvodná súčasť Q, ktorú Mt 

vynechal.
108

 Spojenie Noeho a Lóta ako príkladov súdu sú bohato doložené napr. 

v Múdr 10,4-8; 3Mak 2,4-5; ZNef 3,4-5; 2Pet 2,5-7. Prítomnosť tohto materiálu 

v Q taktiež najlepšie vysvetľuje rozdielnosť činností, ktoré vykonávali ľudia za 

dní Noeho a za dní Lótových. V prípade, že by išlo Lukášovu konštrukciu, ktorú 

vytvoril v analógií k Noeho časti, by bolo otázne, či by urobil toľko zmien.
109

 

Rovnako Mt aj Lk končia časti o Noachovi (resp. Lótovi) tvrdením, že „tak bude 

aj pri príchode Syna človeka/v deň, keď sa zjaví Syn človeka“ (Lk 17,30/ Mt 

24,39b). Zdá sa teda, že to bol Mt, kto časť o Lótovi neprebral z Q. Dôvodom 

mohla byť úspora materiálu na redundantnom príklade.
110

 

S ohľadom na autenticitu týchto výrokov je však otázne, či ich chápať ako 

celok, alebo dve samostatné jednotky – (1) 23-24 a (2) 26-30.
 
Tuckett, odkazujúc 

aj na ďalších bádateľov na Q, dokladá spojenie týchto jednotiek už v Q.
111

 Pokiaľ 

ide o autenticitu, tak Vielhauer odmieta autenticitu oboch, pričom argumentuje len 

proti autenticite 17,23-24. Časť 26-27 vníma ako neautentickú, pretože ju vníma 

byť v jednom celku s 23-24. S ohľadom na 23-24 tvrdí, že kontext vo v. 23 
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predpokladá varovanie pred falošnými mesiášmi a prorokmi, ktoré vychádzalo 

z kresťanskej skúsenosti s rôznymi kvázi-mesiášmi.
112

 Napriek tomu sám 

pripúšťa, že aj Ježiš mohol varovať svojich učeníkov pred rôznymi pseudo-

postavami. Kľúčové je tu však poukázať nato, že kontext s falošnými mesiášmi je 

prítomný len v Mt verzií (24,23-27). S tým je spojený aj druhý argument proti 

pôvodnosti tohto výroku. Podľa neho v. 23 predpokladá príchod mesiáša, zatiaľ 

čo v. 24 zjavenie Syna človeka. Toto spojenie je podľa Vielhauera nekompatibilné 

s Ježišovým kázaním a teda druhotné.
113

 Znovu je to problém s včítavaním Mt 

kontextu do tohto výroku, pretože mimo Mt kontext nie je žiaden náznak, ktorý 

by hovoril o mesiášovi. V pôvodnej Q verzií ide v oboch celkoch o neočakávaný 

príchod Syna človeka, pričom 23-24 sa zaoberá otázkou „kde“ a 26-30 „kedy“.
114

 

Naopak v prospech autenticity môžeme poukázať nato, že apokalyptický jazyk 

(blesky, motív súdu spojený s Noachom a Lótom) a apokalyptické posolstvo 

neočakávaného súdu, sú kompatibilné s Ježišom, ako sme uviedli v §2.2.1. 

Druhým argumentom je, že Ježiš tu hovorí o Synovi človeka ako o odlišnej 

postave od seba. Ježiš rovnako, ako Ján Krstiteľ, hovorí o eschatologickom súde, 

avšak ani jeden z nich netvrdil, že by mal s výkonom súdu niečo spoločné.
115

 Na 

základe klasického kritéria zahanbenia (criterion of embarrassment) by sme teda 

mohli hovoriť o autenticite. Cirkev, ktorej tendencia identifikácie Syna človeka 

s Ježišom je viditeľná v každej vrstve tradície, by pravdepodobne nevytvorila 

takéto výroky.
116

  

Zdá sa teda, že tvrdenie o neautenticite všetkých budúcich výrokov o Synovi 

človeka nestojí na tak pevných základoch ako sa zdá. Podobne orientované 

výroky o Synovi človeka nachádzame aj na iných miestach, avšak ich analýzu 

necháme na 4. kapitolu. 
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1.2.4. Zhrnutie 

Naša analýza kľúčových argumentov priniesla plauzibilné základy pre 

prítomnosť apokalyptických látok v najstarších ježišovských tradíciách, čo nám 

dáva dobré východisko pre porovnávanie týchto látok s apokalyptickým spisom 

Podobenstiev Enochových. Zároveň sa nám podarilo ukázať, že apokalyptické 

výroky o Synovi človeka sú doložené vo všetkých vrstvách tradície, pričom ako 

celok nepochádzajú z neskoršej tvorby ranej cirkvi. To však neznamená, že je 

možné predpokladať autenticitu všetkých týchto výrokov za danú. Paralely s „ja“ 

výrokmi poukazujú nato, že vo všetkých vrstvách tradície sú výroky o budúcom 

Synovi človeka chápané kristologicky. To však na druhej strane neznamená, že by 

tieto výroky nemohli obsahovať autentické jadro, alebo spomienku.  
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2. Stanovenie vzťahu 

V rámci tejto kapitoly sa pokúsime stanoviť možnosti vzťahu medzi 

Podobenstvami Enochovymi a najstaršími ježišovskými tradíciami. Datovanie 

a zasadenie ježišovských tradícií je zrejmé. Ježišove verejné vystúpenie môžeme 

datovať do obdobia okolo roku 30. n.l., pričom väčšinu jeho pôsobenia spájame 

s oblasťou Galiley. V prípade Podobenstiev Enochovych však ide 

o komplikovanejšiu diskusiu a preto jej musíme venovať viac priestoru. 

2.1 Datovanie a zasadenie Podobenstiev Enochových: 

Typickým postupom pre stanovenie datovania je určenie krajných možností 

kompozície. Najskorší dátum je možné stanoviť podľa datovania textov, ktorých 

znalosť PE odhaľuje. V tomto prípade ide predovšetkým o texty z Knihy strážcov 

(1En 1-36), Dn 7, Ž 110, Iz 11, Iz 49, Prís 8,23. Z týchto textov je najmladšia 

kniha Daniel s predpokladaným datovaním do rokov 164-167 p.n.l.
117

 

Stanoviť opačný koniec dátumu je náročnejšie. V prípade ostatných častí 1En sú 

týmto dátumom dochované fragmenty z Kumránu, avšak práve text PE 

v kumránskom náleze chýba. Spolu s chýbajúcimi citáciami PE v textoch 

cirkevných otcov bola práve táto absencia z Kumránu hlavným argumentom pre J. 

T. Milika, pre datovanie PE do cca. r. 270 n.l.
118

 Miliková pozícia však bola veľmi 

skoro kritizovaná a jeho argumenty spochybnené. Chýbajúce fragmenty PE 

v Kumráne môžu mať viacero vysvetlení. V prvom rade to, že sa nám takýto 

fragment nedochoval ešte neznamená, že by nikdy neexistoval. Príkladom môže 

byť kniha Ester, ktorej text v Kumráne tiež chýba.
119

 Zároveň, stovky malých 

fragmentov z kumranských zvitkov ešte neboli identifikované, pričom dochovaná 
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časť je len zlomok z pôvodnej kolekcie z kumránskych jaskýň.
120

 Ďalší argument 

vyslovili Greenfield a Stone, ktorí poukázali nato, že rovnocennosť v opise 

funkcie slnka a mesiaca v 41. kapitole PE a význam tohto opisu pre kalendár bol 

neprijateľný pre kumranskú komunitu.
121

 Piovanelli ďalej argumentuje, že 

eschatologické predstavy v PE sú oveľa univerzalistickejšie, pacifistickejšie 

a tolerantnejšie, ako idey z kumránskych zvitkov.
122

 V neposlednom rade potom 

Charlesworth poukázal nato, že označenie Enocha za kľúčovú eschatologickú 

postavu by bolo neprijateľné pre komunitu, v ktorej dominantné postavenie má 

postava Učiteľa Spravodlivosti.
123

  

Rovnako druhý Milikov argument s chýbajúcimi citáciami prešiel vlnou 

kritiky. V prvom rade bolo poukázané nato, že v kresťanskej tradícii je Synom 

človeka Ježiš a nie Enoch, čo môže vysvetľovať akúsi ostýchavosť kresťanských 

autorov k tomuto spisu.
124

 Zároveň však L. M. McDonald našiel 6 paralel k PE 

v rane kresťanskej literatúre, konkrétne v Petrovej Apokalypse, Ódach 

Šalamúnových, Legatio pro Christianis od Athenagorasa, Origenovom spise 

Contra Celsum, Lactanciových Božských základoch a Knihe Adama a Evy.
125

 

Okrem toho našiel ďalších 6 paralel v gnostickej a apokryfnej literatúre ako Pistis 

Sofia, Skutky Tomášove, Dišputácia s Manasem, Rozprávanie Jozefa z Arimatie, 
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Apokalypsa Pavlova, Apokalypsa Mojžišova a konečná redakcia Knihy Adama 

a Evy.
126

 

Milikove argumenty teda boli podľa mnohých úspešne vyvrátené. Tieto reakcie 

však neostali len pri kritike jeho pozícií, ale priniesli mnohé ďalšie podnety pre 

diskusiu o datovaní PE. Medzi najvýznamnejšie z týchto ďalších argumentov 

patria chýbajúce zmienky alebo aspoň narážky na pád Jeruzalemu,
127

 vplyv PE na 

texty NZ, predovšetkým na Matúšovo evanjelium,
128

 a diskutovaný je aj vplyv na 

ďalšie knihy ako Jn, Zj, Mk či Lk.
129

 Ešte dôležitejším pre túto diskusiu o 

datovaní je vplyv PE na iné židovské spisy z 1. st. n.l. ako 4. Ezdráš a Múdrosť 

Šalamúnova. V oboch prípadoch ide o unikátne spoločné rysy v spájaní starších 

tradícii do jednotných celkov.
130

 Vzhľadom k datovaniu Múdr do obdobia vlády 

Caligulu (37-41 n.l.), môžeme povedať, že maximálny dátum pre PE je v prvých 

desaťročiach 1.st. n.l.
131

  

Po stanovení minimálneho a maximálneho dátumu v rozmedzí 164 pr.n.l. 

a cca. 20-40 n.l. z vonkajšej evidencie sa otvára možnosť pre ďalšie, konkrétnejšie 

určenie dátumu kompozície z evidencie vnútornej. Problémom však je 

apokalyptický žáner, ktorý je zasadený od nebeských reálií a odoláva dôkladnému 
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historickému zasadeniu textu. V súčasnej diskusii sa objavujú len dva texty z PE, 

ktoré by mohli priamo odkazovať na historické reálie.  

Prvým textom je 1En 56,5-7:
132

 

5
In those days, the angels will assemble themselves, and hurl themselves toward the 

East against the Parthians and Medes. They will stir up the kings, and a spirit of 

agitation will come upon them, and they will shake them off their thrones. They will 

break out like lions from their lairs, and like hungry wolves in the midst of their 

flocks. 
6
They will go up and trample the land of my chosen ones, and the land of 

my chosen ones will be before them like a threshing floor and a (beaten) path; 

7
but the city of my righteous ones will be a hindrance to their horses. They will 

begin (to make) war among themselves, and their right hand will be strong against 

them(selves), a man will not acknowledge his brother, nor a son, his father or his 

mother. Until the number of corpses will be enough due to their slaughter and their 

punishment will not be in vain.  

V tejto časti sa spomínajú Partovia a Médovia, vnikajúci do Palestíny („land of 

my chosen ones“), ktorí však nakoniec neuspejú v dobytí Jeruzalemu („the city of 

my righteous ones will be hindrance to their horses“). Táto narážka by mohla 

odkazovať na Partskú inváziu z roku 40 p.n.l., ktorú spomína Jozefus Flávius. 

Jozefus spomína výpravu Partov, ktorú viedli Pacorus a Barzafranes, v čase 

občianskej vojny v Judsku medzi dvomi Hasmoneovcami – Antigonusom II. 

a Hyrkánosom II. Antigonus II sa pripojil k Partom v ich výprave do Jeruzalemu, 

pričom chcel prevziať vládu a stať sa kráľom pomocou Partov. Jeruzalem bol 

bránený Herodesom Veľkým a jeho bratom Fasaelom. Parti sa však do 

Jeruzalemu dostali, zajali Fasaela aj Hyrkánosa, avšak Herodes im utiekol so 

svojou rodinou do Masady. Parti nakoniec vyrabovali Jeruzalem a nenechali nič 

okrem Hyrákosových 300 talentov a následne spustošili okolitú krajinu a dokonca 

zničili mesto Marisa. Nakoniec ustanovili Antigonusa II kráľom a Hyrkánosa II 

odviedli do Partie (viď Ant 14,344-364 a Bel 1,253-273). V reakcii na tieto 

udalosti bol Herodes Veľký menovaný kráľom od Rímskeho senátu a bol 
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poverený úlohou bojovať proti Antigonusovi a Partom (Bel 1,282-285). Táto 

Partská invázia z rokov 40-37 p.n.l. je tiež doložená z archeologických nálezov.
133

  

Identifikovanie textu z 1En 56,5-7 s Partskou inváziou však spôsobuje 

problémy, na ktoré niektorí bádatelia poukazujú.
134

 Text PE dôsledne neodpovedá 

záznamu udalosti z Jozefa Flávia. Hoci v oboch prípadoch ide o Partskú inváziu 

a v čase tejto invázie boli Médi vazalmi Partov, tak v PE sa spomína, že Parti 

Jeruzalem nedobili a následne spomína vnútorný konflikt medzi nimi. Naproti 

tomu Jozefus opisuje ako Parti Jeruzalem vyrabovali a o ich vnútornom konflikte 

nie je ani zmienky. Grabbe spomína aj chýbajúce zmienky o možnej druhej 

invázii zmienenej v 1En 57,1-2.
135

  

Napriek tomu označenie Partov a Médov je jediným použitím vlastných mien 

v PE a to ešte v eschatologickom texte (vízia je písaná v budúcom čase) o invázii 

do svätej zeme. To by mohlo byť signálom, že Parti a Médi boli v čase vzniku 

tohto textu známou hrozbou, alebo ide o skutočný odkaz k minulej invázii, avšak 

prerozprávanej apokalyptickým jazykom.
136

 Bock argumentuje podobným 

spôsobom, keď poukazuje na bežný jav v apokalyptickej pseudoepigrafickej 

literatúre, kde v prípade, že text hovorí v prorockej reči o budúcich udalostiach, 

ktoré však už majú svoju predlohu v minulosti (typologické použitie), tak je 

bežné, že túto udalosť zámerne nereplikujú presne. Naopak poukazujú na 

intenzívnejšiu formu reflektovanej udalosti, tj. že v eschatologickej vízii 

Jeruzalem obstojí. Zároveň skutočnosť, že ide o pseudoepigrafický text, autora 

vedie k nepriamemu odkazovaniu k historickým udalostiam jeho súčasnosti, 
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pretože implikovaný autor z ďalekej minulosti by nemal odkazovať na prítomnosť 

v jednoznačných narážkach, aby nebol odhalený.
137

  

Zdá sa teda možné, že text 1En 56,5-7 skutočne odkazuje na Partskú inváziu, 

hoci podanú apokalyptickým jazykom v eschatologickom zmysle. To by 

napovedalo bližšiemu spresneniu datovania po 40-37 p.n.l., čo odkazuje 

do obdobia vlády Herodesa Veľkého. 

 

Druhým textom, ktorý je spájaný s diskusiou o datovaní je text 67,8-13: 

8
And in those days those waters (will serve) the kings and the mighty and the 

exalted and those who dwell on the earth, for the healing of (their) flesh and the 

judgment of their spirits. And their spirits are full of pleasure, so that their flesh will 

be judged, because they denied the Lord of Spirits. And they see their judgment 

every day and do not believe in his name. 
9
And the more their flesh is burnt, the 

more a change takes place in their spirits, forever and ever, because before the Lord 

of Spirits no one speaks a lying word. 
10

For judgment will come  upon them because 

they believe in the pleasure of their flesh, but they deny the Lord of Spirits. 
11

And 

those same waters will be changed in those days, for when those angels are judged 

in those waters, those springs of water will change their temperature, and when 

the angels come up, the waters of those springs will be changed and become cold. 

12
And I heard Michael answer and say, “This judgment with which the angels are 

judged is a testimony for the kings and the mighty who possess the land. 
13

For these 

waters of judgment (serve) for the healing of the flesh of the kings, and for the 

pleasure of their flesh, and they do not see and do not believe that those waters will 

be changed and become a fire that burns forever.” 

 

Podľa mnohých bádateľov vody, ktoré sú v tomto texte zmienené sú 

známe teplé pramene Kallirrhoe, ktoré sa nachádzali na severovýchodnom pobreží 

Mŕtveho mora a súčasťou ktorých boli aj termálne kúpele vybudované Herodesom 

Veľkým.
138

 Tieto kúpele boli najslávnejšími kúpeľmi východu Rímskej ríše 

a spomínajú ich aj Plínius Starší (Prírodoveda 70-72), Klaudios Ptolemaios 
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(Geografia 15,6) či Solinus Polyhistor (Divy sveta 35,4). Tieto kúpele počas  

svojich posledných dní navštívil aj Herodes Veľký, keď sa snažil o uzdravenie 

svojich smrteľných chorôb (tak Bel 1,656-58; Ant 17,168-72). Práve na túto 

návštevu mohol narážať autor PE, keď spomína kráľov a mocných, ktorí sa snažia 

uzdraviť svoje nemoci v týchto vodách (67,13). Aj táto referencia by teda mohla 

odkazovať na obdobie, alebo koniec obdobia vlády Herodesa Veľkého (37 pr.n.l. - 

4 n.l.).  

Okrem týchto dvoch textov, je možné poukázať na ďalšiu tému, ktorá sa v PE 

objavuje a ktorá pravdepodobne odráža určité historické reálie. Konkrétne ide 

o tému útlaku a prenasledovania vyvolených a potrestania kráľov, mocných a tých 

ktorí ovládajú zem (prípadne vlastnia suchú/úrodnú zem, viď nižšie).  

O tomto útlaku hovoria viaceré texty: 

And they persecute the houses of his (the Lord of the Spirits) congregation, and the 

faithful who depend on the name of the Lord of Spirits. (46,8) 

In these days the holy ones who dwell in the heights of heaven were uniting with 

one voice, and they were glorifying and praising and blessing the name of the Lord 

of Spirits, and were interceding and praying in behalf of the blood of the righteous 

that had been shed, and the prayer of the righteous, that it might not be in vain in 

the presence of the Lord of Spirit; that judgment might be executed for them, and 

endurance might not be their (lot) forever. (47,2) 

Their (the kings and the mighty…) hands commit lawless deeds, and everything that 

(the righteous) labor over, the sinners lawlessly devour. (53,2) 

And these mountains will be in the presence of his righteousness as wax and the 

hills will be like a fountain of water, and the righteous will rest from the oppression 

of the sinners. (53,7) 

And he (the Lord of Spirits) will deliver them (the kings and the mighty…) to the 

angels for punishment, so that they may exact retribution from them for the iniquity 

that they did to his children and his chosen ones. (62,11) 
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Tvorcovia tohto útlaku sú označovaní v PE nasledovne: 

The mighty and exalted who possess the land (38,4) 

The kings and the mighty (38,5) 

The kings and the mighty… the strong … the sinners (46,4-6) 

The kings of the earth and the strong who possess the land (48,8) 

The kings and the mighty of this earth (53,5) 

The kings and the mighty (54,2) 

Mighty kings who dwell on the earth (55,4) 

The kings and the mighty and the exalted and those who possess the land (62,1.3) 

The kings and the mighty and all who possess the land (62,6) 

The kings and the mighty and the exalted and those who rule the land (62,9) 

The mighty and the kings who possess the land (63,1) 

The kings and the mighty and the exalted and those who dwell on the earth (67,8) 

The kings and the mighty who possess the land (67,12) 

 

Ako vidíme, ide o rôzne dlhé označenia. Najkratšie formy sú „the kings and the 

mighty“ (napr. 38,5; 54,2), zatiaľ čo najdlhšia - a zdá sa, že úplná forma - je 

štvorčlenná – „the kings and the mighty and the exalted and those who possess 

(rule/dwell on) the land“ (tak 62,1.3.9; 67,8). Problémom je, že okrem 

zrozumiteľného označenia „kráľov“ nie je jednoduché určiť, či ďalšie označenia 

sú konkrétne, alebo všeobecné. Pôvodní poslucháči pravdepodobne rozumeli, 

koho má autor pod týmto označením namysli. Nickelsburg
139

 vyčerpávajúco 

uvádza možnosti, ktoré by tieto označenia mohli znamenať, pričom sa prikláňa 

k tomu, že by mohlo ísť o ďalšie mocné skupiny, ako napr. vysoko postavení 

úradníci, armádny predstavitelia, či vlastníci pôdy. Avšak varuje pred určitými 

konkrétnymi označeniami ako „správca, úradník, satrapa, veliteľ“ a pod., ktoré 

odkazujú na známe úrady staroveku, pretože pre ne má etiópština samostatné 

a dobre doložené slová. Ďalšia charakteristika týchto utláčateľov je: 

- Spoliehajú sa na svoje bohatstvo (46,7; 52,7) 

- Dúfajú v Bôžikov, ktorých sami vytvorili (46,7) 
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- Odmietajú vzdať česť a chváliť Pána duchov (resp. Pánovi duchov, 46,5; 

63,4-7) 

- Spoliehajú sa na sila zbraní a vojnu (52,8) 

- Prenasledujú, utláčajú, vykorisťujú a zabíjajú Božích spravodlivých 

a vyvolených (viď texty hore) 

- Zaberanie území, ktoré patria Božiemu ľudu (38,4; 48,8; 62; 63,1; 67) 

 

Ohľadom poslednej zmienenej charakteristiky musíme uviesť niekoľko ďalších 

poznámok. Charlesworth
140

 si povšimol opakujúcu sa skupinu „those who possess 

the land“, ktorá sa celkovo vyskytuje v siedmich z trinástich referenciách k týmto 

skupinám. Poukazuje nato, že zatiaľ čo králi a vládcovia sú známe skupiny 

„prekliatych“ zo SZ (uvádza napr. 1Kr 21,10, 13; Iz 8,21; Ex 22,28; Lv 4,22), tak 

vlastníci pôdy sa vyskytujú iba v PE. Charlesworth poukazuje nato, že etiópske 

slovo pre zem – yabs - ktoré sa vyskytuje v niektorých z týchto zmienok (48,8; 

55,4; 62,9; 63,1; 67,8.12)
141

 znamená doslova suchú zem, ktorú chápe v protiklade 

k močiarom a teda ako ornú zem.
142

 Podľa Charleswortha autor PE lamentuje nad 

tým, že on a jeho ľud pracujú na ornej pôde vlastnými rukami, zatiaľ čo mocní 

a hriešnici jedia, čo oni vypestujú (53,2). Charlesworth z toho vyvodzuje, že 

dôvodom, prečo sú títo „vlastníci pôdy“ prekliatí je, že zabrali ornú zem tým, 

ktorým predtým patrila – Božím spravodlivým, ktorí sú teraz utláčaní. Historické 

zasadenie týchto udalostí nachádza za vlády Herodesa Veľkého
143

 a čiastočne aj 

po nej, kedy mnohí aj zámožní židia prišli o svoje pozemky a stali sa z nich 

nádenníci na cudzích pozemkoch (obraz tohto nachádza Charlesworth aj 

v Ježišovom podobenstve o Zlých vinohradníkoch v Mk 12,1-12par.). Herodes 

zabral mnohé pozemky Hasmoneovcov a na židov uvalil ťažké dane, aby mohol 

sponzorovať svoje masívne stavebné projekty. Colníci vyberali vyššiu daň 
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z pozemku (tributum) a tak viacerí vlastníci pozemkov o ne prišli (Ant 17,304-

314). Tomu mohli napomôcť aj iné okolnosti, ako napríklad veľký hladomor 

v roku 25 pr.n.l.. Zároveň počas Herodesovej vlády mnohé pozemky získali 

Rímski kolaboranti, ktorí neboli ani židia. Herodesove dane boli tak zničujúce, že 

musel niekedy odpustiť časti daní a židovskí delegáti dokonca so sťažnosťou 

prišli až za Cézarom, pretože vysoké dane viedli k „strate ich pozemkov“. Vysoké 

dane tiež spôsobili koniec vládu Archelaosa (Ant 15,365; 16,64). Charlesworth 

poukazuje aj na archeologické doklady týchto zmenených pomerov v Palestíne.
144

 

PE tak odráža bezmocnosť skupiny židov, ktorí prišli o svoje majetky a stali sa 

nádenníkmi na pôde, ktorá patrila ich otcom a ktorá bola súčasťou zasľúbenia 

zeme. Preto PE postuluje výhľad do eschatologickej budúcnosti, kedy budú môcť 

spravodliví a vyvolení opäť pobývať na premenenej zemi (1En 45,5). 

Problém s Charlesworthovou, inak brilantnou úvahou, je už v jej počiatku – v 

preklade slova yabs ako „suchej zeme“ a odtiaľ ornej zeme. Nickelsburg
145

 

dôkladne demonštruje, že dva etiópske pojmy, ktoré sú používané v PE pre zem – 

yabs a medr - nie sú používané nijak konzistentne. Ich zameniteľnosť je najviac 

doložitelná práve vo väzbe s „kráľmi a mocnými“ (5x medr, 6x yabs), pričom 

yabs je v niektorých prípadoch priamo použitý pre zem v protiklade k nebesám 

(45,4-5; 55,2; 58,5; 60,11; 69,4) a teda nejde o unikátne slovo pre zem suchú, 

resp. úrodnú.  

Napriek tejto, nie bezvýznamnej kritike, je Charlesworthov argument stále 

použiteľný, avšak bez detailnosti, s ktorou (až priam emocionálne) vykresľuje 

proces odcudzovania pozemkov. Dôležitosť témy útlaku je neprehliadnuteľná 

a referencia k nádenníckej práci (53,2) môže poukazovať smerom, ktorý 

Charlesworth vykreslil. Rovnako v niektorých prípadoch odkaz k tým, čo vlastnia 

zem, môže byť odkaz ku konkrétnej zemi a taktiež sloveso „vlastniť“ môže 

                                                           
144

 Viď CHARLESWORTH, J., The Date and Provenience of the Parables of Enoch, s. 52. 
145

 Viď exkurz „The Earth, the Dry Land, and the Land in the Parables“ v NICKELSBURG, G. W. E, 

VANDERKAM, J. C., 1 Enoch 2, s. 89-90. 
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odkazovať k násilnému odcudzeniu.
146

 Rovnako v 63. kapitole, kde sa králi 

a mocní doznávajú zo svojich hriechov, je spomenuté, že ich bohatstvo bolo 

nečestne nadobudnuté (63,10). Všetky tieto poznámky napovedajú, že by 

Charlesworth mohol mať pravdu v tom, že súčasťou útlaku voči spravodlivým bol 

aj útlak socio-ekonomický a tieto podmienky najlepšie reflektujú dobu vrcholu 

Herodesovej vlády, ako ju opisuje Jozefus a ako ju dokladajú archeologické 

nálezy (cca. po roku 20 pr.n.l.). 

Na základe tejto diskusie teda môžeme povedať, že najpravdepodobnejší dátum 

vzniku PE je na prelome nášho letopočtu, v čase vrcholu vlády Herodesa Veľkého 

a následnej správy Palestíny jeho synmi.  

Miesto kompozície 

S miestom kompozície je to, zdá sa, náročnejšie. Ako vyplýva už z diskusie 

o datovaní, PE vzniklo pravdepodobne v oblasti Palestíny, avšak ostáva otázkou 

do akej miery je možné toto zasadenie spresniť. Geografické odkazy na pramene 

Kallirrhoe, či Jeruzalem, by mohli odkazovať na Judsko, avšak ani jeden z nich 

nie je dostatočne presný, aby mohol byť predpokladom pre takúto úvahu. V rámci 

enochického korpusu nachádzame odkazy na oblasť hornej Galiley a vrch 

Hermon v Knihe Strážcov (kap. 12-16), pričom literárna závislosť PE na Knihe 

Strážcov je jednoznačne doložiteľná.
147

 Napriek tomu zostáva otázkou, či je 

možné za enochickou literatúrou vidieť nejakú komunitu s jednotnou 

provenienciou.
148

 

                                                           
146

 Viď NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C., 1 Enoch 2, s. 104-105. Nickelsburg dokladá, 

že sloveso etip. ahaza je celkom prekvapivé použitie, pretože mimo PE sa len zriedkavo 

vyskytuje v spojení so zemou. S tou sa spája takmer výlučne sloveso warasa (prekladajúce hebr. 

 s významom „seize or take hold of,“ alebo „hold as אחז .Sloveso ahaza prekladá skôr hebr .(ירש

an ongiong act“, pričom sú doložené výskyty, kde práve toto slovo je spojené s násilným 

zabratím zeme, hoci nie nutne zeme v poľnohospodárskom význame. 
147

 Nickelsburg predkladá množstvo paralel v prehľadnej tabuľke: NICKELSBURG, G. W. E, 

VANDERKAM, J. C., 1 Enoch 2, s. 56.  
148

 Viď PIOVANELLI, P., A Testimony for the Kings and the Mighty who Possess the Earth, s. 363-

379 a GRABBE, L., The Parables of Enoch in Second Temple Jewish Society, s. 386-402. 
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S hypotézou z archeologickej oblasti prišiel Mordechai Aviam,
149

 ktorý 

interpretuje dekorovaný kameň, ktorý sa našiel v nedávno objavenej synagóge 

v Migdale, ako artefakt odkazujúci k PE. Tento kameň bol nájdený v súčasne 

najstaršej známej synagóge v Galilei, ktorá je datovaná do obdobia medzi ca. 1.st. 

pr.n.l. až r. 67 n.l.
150

 Väčšina zobrazení na tomto kameni odkazujú, podľa 

Aviama, k Jeruzalemskému chrámu. Konkrétne ide o zobrazenie menory vo 

vnútornom dvore chrámu, zlatý oltár, stôl s predkladanými chlebami či oblúky po 

stranách, ktoré zobrazujú architektúru fasády Chrámu. Bočné strany zobrazujú 

Svätyňu svätých v chráme. Pre našu diskusiu je však kľúčová zadná strana, na 

ktorej sú zobrazené dve kolesá a šesť trojuholníkových tvarov. Tieto kolesá podľa 

Aviama odkazujú na známy obraz Božieho vozu - trónu (Merkava), symbolizujúci 

skrytú Božiu prítomnosť, ktorý sa objavuje v knihách Daniel, Zachariáš a tiež 

1En 14,18:
151

 

„And I was looking and I saw a lofty throne; and its appearance was like ice, and its 

wheels were like the shining sun, and the voice (or sound) of the cherubim, and 

from beneath the throne issued rivers of flaming fire“ 

Trojuholníkové útvary sú ohne, ktoré šľahajú spod trónu. Aviam tvrdí, že tento 

kameň bol používaný ako pult k čítaniu Tóry a dokladá prepojenie medzi 

galilejskými židmi a Jeruzalemským chrámom. Okrem tohto kameňa ďalej 

spomína rôzne botanické a geografické argumenty, pričom poukazuje na texty 

1En 6,6; 13,7; 13,9; 10,19; 24,4; 31,2; 32,4, ktoré všetky odkazujú na Galileu. 

Zároveň ukazuje aj význam spojenia abyate mstgubua (etiop.), ktoré znamená 

„dom zhromaždenia“ (viď 1En 53,6 a 46,8 – tu ako plurál), ako označenie 

synagógy, ktorú následne spája s nálezom v Migdale.  
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 AVIAM, M., The Book of Enoch and the Galilean Archeology, In: Parables of Enoch, s. 159-

169. Pozri tiež AVIAM, M., The Decorated Stone from the Synagogue at Migdal: A Holistic 

Interpretation and a Glimpse into the Life of Galilean Jews at the Time of Jesus, NovT 55 (2013), 

s. 205-220, predovšetkým s. 213. 
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 AVIAM, M., The Book of Enoch and the Galilean Archeology, s. 165. 
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 Viď aj text z PE: 1En 57,1-2 
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Aviamovu rekonštrukciu otvorene prijíma Charlesworth,
152

 ktorý pre galilejský 

pôvod PE argumentoval už na základe zmieňovanej hypotézy o ornej pôde 

a močiaroch, ktoré lokalizoval práve v oblasti Galiley. Charlesworth vedený 

Aviamovým návrhom pripája sériu ďalších argumentov prečo by Migdal mohol 

byť tým správnym miestom:
153

 

1. Židia v Migdale a okolí boli veľmi dobre oboznámený o Partskej invázii 

v roku 40 p.n.l., pretože jedna časť Partskej armády, vedená Barzafarnesom, 

išla pravdepodobne v neďalekom okolí od Migdalu. Dôvod, prečo 

archeologické objavy nenachádzajú stopy po zničenej Galiley z tohto 

obdobia je ten, že Galilea bola viac pro-Partská ako Judea.  

2. V Migdale bola objavená zatiaľ jediná synagóga z obdobia pred r. 70 n.l. 

Samotný priestor by mohol dobre vyhovovať potrebám náboženského centra 

alebo komunity. 

3. Vrch Hermon je z oblasti Migdal dobre viditeľný a pôsobí ako majestátna 

dominanta nad okolitou krajinou. Na jeho vrchole sa dlhodobo udržuje 

vrstva snehu a tak z väčšej vzdialenosti mohol pokojne vzbudzovať 

mystické dojmy, ako tie z Knihy Strážcov. 

4. Migdal bol židovským kozmopolitným „mestom“. 

5. Objav kameňa v synagóge v Migdale. 

6. Potom, čo mnohí galilejskí židovskí farmári prišli o svoje pozemky, tak sa 

pravdepodobne sťahovali bližšie k mestám, akým bol aj Migdal. 

Enochovskí pisári by tak mohli reprezentovať stanoviská utlačovaných 

z priameho kontaktu. 

7. Hlavná cesta, možno via maris, bola odkrytá na západ od Migdalu, čo by 

mohlo sprostredkovať rôzne druhy cudzích vplyvov, ktoré PE odrážajú 

(napr. záujem o astrálne javy).  

 

Napriek tomu, že Charlesworthove argumenty sú zaujímavé a ich aplikáciu 

vykresľuje do bohatých obrazov toho, ako Ježiš sedel a vyučoval v synagóge 

v Migdale a ako sa tam zoznámil s Máriou Magdalskou, tak ich dôveryhodnosť 

stojí na veľmi vratkých základoch. V prvom rade interpretácia symbolov 

z kameňa v Migdalskej synagógy ešte neprešla zásadnou kritickou diskusiou. 
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 Viď CHARLESWORTH, J., Did Jesus Know the Traditions in the Parables of Enoch, s. 173-217. 
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 CHARLESWORTH, J., Did Jesus Know the Traditions in the Parables of Enoch, s. 184-191. 
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Aviam spojil vyobrazenie na zadnej strane migdalského kameňa s biblickou 

merkavotickou tradíciou (poukazujúc na Dn a Za) a predovšetkým jej prítomnosť 

v enochovskej literatúre. Pri tejto identifikácii však úplne vynechal spojenie 

s Ezechielom (viď napr. Ez 1,4-26) a fakt, že merkavotická tradícia je rozšírená 

v židovskom mysticizme a nie je možné ju viazať iba na enochickú literatúru. 

Práve Ezechiel spája merkavotickú tradíciu tesne s Jeruzalemským chrámom, 

zatiaľ čo Dn a 1En odkazujú iba na Boží trón v nebesiach. Ezechiel vidí v 10. 

kapitole Boží trón opúšťať Jeruzalemský chrám (viď aj 11,22-26) pred jeho 

zničením Babylonskými vojskami a vo vízii budúceho, obnoveného chrámu, vidí 

jeho návrat (43,1-9). Sám Boh Ezechielovi prehovára: „Človeče, toto je miesto 

môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela“ 

(43,7). Tak zobrazenia zo zadnej strany migdalského kameňa sú plauzibilnejšie 

vyložiteľné na základe textov z Ezechiela ako 1. Enocha.
154

 V ostatných 

Charlesworthových argumentoch vidíme skôr kruhovú argumentáciu. Môžu byť 

pravdivé, ak by mal Aviam pravdu vo svojej interpretácii, alebo ak by bola 

pravdivá jeho hypotéza s kontrastom ornej zeme a močiarov. V oboch prípadoch 

je táto rekonštrukcia skôr prianím, ako presvedčivou demonštráciou. 

Z predošlej diskusie tak môžeme triezvo zhrnúť, že nemáme zatiaľ dostatočne 

presvedčivé argumenty, aby sme mohli určiť provenienciu PE s takou presnosťou, 

akou by sme chceli. PE boli pravdepodobne napísané v Palestíne, na území 

Herodesovho kráľovstva. Spoločná tradícia a literárna závislosť s inými 

enochickými textami (predovšetkým Knihou Strážcov) by mohla poukazovať na 

Galileu, hoci iné argumenty smerujúce týmto smerom ostávajú nepresvedčivé. 
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 Viď BAUCKHAM, R., Further Thoughts on the Migdal Synagogue Stone. NovT 57 (2015), s. 

118-120. 
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2.2. Stanovenie možných vzťahov 

Predpokladom pre určenie možných vzťahov je hypotéza, že nejaké vzťahy 

vôbec existujú. V takom prípade sa ponúkali ako možné vzťahy dve varianty – 

vplyv PE na ježišovské tradície, alebo vplyv ježišovských tradícii na PE. 

Z analýzy datovania a zasadenia vyplýva, že PE môžu chronologicky predchádzať 

verejnému vystúpeniu Ježiša a teda najstarším ježišovský tradíciám. Analýza 

konkrétnych paralelných motívov nám potvrdí, alebo vyvráti, či je takýto vzťah 

hypoteticky doložitelný. Touto analýzou sa budeme zaoberať v ďalšej kapitole. 

Otvorenou otázkou je možný vplyv ježišovských tradícií na stotožnenie Syna 

človeka s Enochom v 71. kapitole. Táto kapitola je mnohými považovaná za 

neskorší dodatok (viď nižšie) a toto stotožnenie nie je anticipované nikde 

v predošlom korpuse. Je možné, že ide o reakciu na kresťanský nárok, že Ježiš je 

Syn človeka?  
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3. Analýza textov o Synovi človeka 

3.1. Syn človeka v PE: 

Postava Syna človeka v naratíve PE prechádza istou dynamikou, pre ktorú je 

nutné dopredu poznamenať niekoľko vecí. V prvom rade, mesiášska postava, 

ktorá sa PE objavuje, je označovaná štyrmi odlišnými spôsobmi: „Spravodlivý“ 

(2x), „Vyvolený“ (16x), „Pomazaný“ (2x) a konečne Syn človeka (17x).
155

 Každé 

z týchto označení odkazuje k inej biblickej tradícii. „Vyvolený“ a „Spravodlivý“ 

pochádza z deuteroizaiašových textov o Hospodinovom služobníkovi (Vyvolený - 

Iz 42,1; Spravodlivý – Iz 53,11), „Pomazaný“ pochádza z davidovských 

kráľovských textov ako Ž 2,2 alebo Iz 11,1-5 a „Syn človeka“ má pôvod v Dn 7, 

prípadne v Ez (tak použitie v 1En 60,10). Vývoj a zároveň identifikácia týchto 

označení s jednou postavou je zrejmý z naratívu, ako ho PE podáva. Túto 

dynamiku by sme mohli predstaviť nasledovne: 

Úvod prvého podobenstva začína anticipáciou zjavenia „Spravodlivého“ 

v prítomnosti „zhromaždenia spravodlivých“, ako toho, ktorý prináša svetlo 

„spravodlivým a vyvoleným, ktorí pobývajú na zemi“ (38,1-2). Jeho zjavenie 

vyústi do vyhladenia „kráľov, mocných a vznešených, ktorí vlastnia zem“ (38,1-

6). Tento „Vyvolený spravodlivosti a viery“ je ďalej zmienený Enochovom 

nebeskom videní (39,6-7). Miesto Vyvoleného je pod krídlami Pána duchov 

spoločne so spravodlivými a vyvolenými. Vo v. 40,5 je Vyvolený spolu 

s vyvolenými Božími predmetom blahoslavenia od jedného zo štyroch anjelov, 

ktorý stojí pred Božím trónom. Úvod druhého podobenstva anticipuje intronizáciu 

Vyvoleného a jeho následné pobývanie medzi vyvolenými na novej zemi (45,3-5). 

Ďalej príbeh uvádza na scénu „niekoho, kto vypadá ako človek“ (46,1). Na 

Enochovu otázku po identite tohto „syna človeka“ dostáva odpoveď od anjelského 

sprievodcu: „To je Syn človeka, ktorý má spravodlivosť“ a ktorý zjaví čo je 

                                                           
155 O spoločnej identite týchto postav viď: VANDERKAM, J. C. Righteous One, Messiah, Chosen 

One, and Son of Man in 1 Enoch 37–71, In: Charlesworth, J. (ed.), The Messiah: Developments 

in Earliest Judaism and Christianity. Minneapolis: Fortress Press, 1992. s. 169-91. 
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skryté, vyvráti kráľov a mocných z ich trónov, zničí ich, pretože uctievali modly a 

prenasledovali svätých (v. 3-8). V ďalšej relevantnej scéne je menovaný pri tróne 

Hlavy dní, pričom jeho menovanie nastalo ešte pred stvorením všetkých 

nebeských telies aj sveta a ako Vyvolený Boží bol skrytý v prítomnosti Pána 

duchov. Má byť oporou pre spravodlivých, svetlom národom a predmetom 

uctievania a chvály spolu s Pánom duchov od svätých, ktorých zachráni, avšak nie 

od kráľov zeme, ktorí odmietli aj Pána duchov aj jeho Pomazaného (48,2-10). 

Miesto Vyvoleného je pritom stále akcentované v prítomnosti Pána duchov, 

pričom bude súdiť aj veci skryté (49,2-4). Ďalej je opäť anticipovaná funkcia 

Božieho Vyvoleného ako sudcu a to nie len kráľov a mocných, ale všetkých ľudí, 

ktorí budú vzkriesení z mŕtvych (kap. 51). Ďalej je Vyvolený a Pomazaný 

zmienený ako mocný a silný s autoritou nad kráľmi a mocnými, ktorých zbrane, 

moc a peniaze sa pred ním roztápajú ako vosk (52,4-6). Potom je odhalený slávny 

osud Božích vyvolených, keď Vyvolený spôsobí zjavenie „domu jeho 

zhromaždenia“, ktorému už nebude nič viac hroziť (53,6). V kapitole 55 je 

zmienka o tom, že Vyvolený bude sedieť na tróne slávy (opäť anticipiácia) a súdiť 

Azazela a jeho démonské zástupy. Nakoniec, v treťom podobenstve je súd, ku 

ktorému odkazovali obe predošlé podobenstvá, konečne vykreslený a Vyvolený / 

Syn človeka má na ňom prominentnú funkciu sudcu. Súdny deň je nazvaný 

„dňom Vyvoleného“ (61,5) a je spájaný so vzkriesením (61,3-5). Pán duchov 

slávnostne intronizuje Vyvoleného na trón slávy (61,8; 62,1-2; viď anticipáciu 

v 45,3), z ktorého súdi nebeské zástupy (61,9), kráľov a mocných (kap. 62-63) 

a démonských zvodcov Azazelových (69,28). Scéna z kapitol 62-63 je vrcholom 

celého naratívu, kde utlačovatelia vyvolených a spravodlivých v podobe kráľov 

a mocných sú zvrhnutí a s konečnou platnosťou odsúdení, hoci sa v poslednej 

chvíli snažia činiť pokánie a hľadať nádej práve v Synovi človeka. Naopak 

vyvolení a spravodliví sú rehabilitovaní a spolu so Synom človeka jedia na 

eschatologickej hostine a budú s ním žiť naveky (62,14). Súd nad utlačovateľmi je 

teda zároveň ospravedlnením pre utlačovaných. Celá scéna končí spoločným 

uctievaním a chválou Božích vyvolených, lebo im bolo zjavené meno Syna 
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človeka (69,26), pričom Syn človeka bol zjavený, aby na koniec (po konečnom 

súde) nebolo už nič poškodené a porušené (69,29). Naratív končí najprv vo 

vyzdvihnutí Enocha do prítomnosti Pána duchov a Syna človeka na nebeskom 

voze (70,1-2), potom v druhom závere je Enochovi v nebeskom paláci, za 

prítomnosti všetkých nebeských zástupov, zjavená jeho identita ako Syna človeka, 

narodeného pre spravodlivosť. Všetci budú kráčať až naveky jeho cestou, cestou 

pravdy, v mene Pána duchov (71,14-17). 

Ako z uvedeného zhrnutia vyplýva, rôzne označenia pre túto postavu spolu 

tvoria kreatívnu kompozíciu mesiášskej identity poskladanej z rôznych prameňov 

tradície (viď hore, kniha Izaiáš, Žalm 2, Deuteroizaiáš a kniha Daniel). Autor PE 

pospájal tieto tradície na základe ich kompatibility a schopnosti dopĺňať sa: 

 

Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho 

pomazanému (Ž 2,2; porov. 1En 48,10) 

1
Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 

2
 Spočinie na ňom 

Duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a 

Hospodinovej bázne. 
3
 V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť 

podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, 
4
 

ale spravodlivo bude súdiť slabých a bude nestranne rozhodovať proti biednym v 

krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí 

bezbožníka. 
5
 Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude 

remeňom na jeho drieku. (Iz 11,1-5; 1En 49,3-4; 48,10; 49,4; 62,2.3) 

Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho 

Ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. (Iz 42,1; 1En 49,3-4) 

1
 Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy zďaleka. Hospodin ma povolal od 

materského lona, od života matky ma volal mojím menom. 
2
 Urobil mi ústa ako 

ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl. Urobil ma ostrým šípom a skryl ma do 

svojho tulca. (Iz 49,1-2; 1En 48,1-7) 

Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj 

spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. (Iz 53,11; 1En 

38,2; 53,6) 
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13
 V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn 

človeka. Priblížil sa až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 
14

 Bola mu odovzdaná 

moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je 

večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. (Dn 7,13-14; 1En 

46; 48; 62-63; 69) 

Podľa Ž 2 dávidovský kráľ, Hospodinov pomazaný, si vymôže nebeský súd 

nad rebelujúcimi kráľmi a vládcami zeme. Iz 11 zdôrazňuje kráľovskú funkciu 

súdu, ktorá pramení z múdrosti pochádzajúcej od Ducha Božieho. Služobník 

Hospodina z Deuteroizaiáša má rysy, ktoré sú tiež pripisované davidovskému 

kráľovi. Duch Hospodinov spočíva na ňom, je prostriedkom spravodlivosti pre 

slabých (Iz 42,1-4; Iz 11,2-5), jeho slovo je pripodobnené k zbrani (Iz 49,2; 11,4), 

je Božím vyvoleným služobníkom (Iz 42,1; Ž 89,3.19-20; 4,20-21) a je povýšený 

do prítomnosti kráľov a vládcov (Iz 52,13-15; 49,7), hoci tí nie sú jeho 

nepriateľmi ako v Ž 2. V Dn 7, potom, čo súd zničí, alebo zneschopní 

nepriateľské kráľovstvá, je daná niekomu, kto vypadá ako syn človeka, Božia 

kráľovská moc a vláda. Tak autor knihy Daniel, aj Deuteroizaiáš pripísali 

postavám Služobníka Hospodina a niekoho ako Syna človeka funkcie podobné, 

ako sú tradične spojované s davidoským kráľom, pričom samotnú dávidovskú 

postavu úplne vynechávajú (viď Kýros, 45,1 ako pomazaný).
156

 Hlavnou funkciou 

teda tejto komplexnej mesiášskej postavy je vykonávať eschatologický súd nad 

nepriateľmi Božích spravodlivých a vyvolených.  

Ďalšiu poznámku si zaslúži nepravidelnosť v používaní etiópskych slov pre 

postavu Syna človeka v PE. Bežné preklady prekladajú 3 odlišné spojenia ako 

„Syn človeka“:
157

 

1. „walda sab´“ – doslova Syn „ľudskej bytosti, ľudstva“ – bežne etiop. „sab´“ 

prekladá v biblii grécke „ἄνθρωπος“. Vyskytuje sa: 46,2, 3, 4; 48,2; 60,10. 

2. „walda be´esi“ – doslova Syn „muža“ – preklad gr. „ἀνήρ“, avšak na 

mnohých miestach prekladá aj gr. „ἄνθρωπος“. Vyskytuje sa: 62,5; 69,29; 

71,14. 
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3. „walda ´egwala ´emaheyáw“– doslova Syn „potomstva matky živého“, tj. 

dieťa Evy, čo je často použité ako opis ľudskej bytosti a prekladá gr. 

„ἄνθρωπος“, „υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου“, ako aj „ἀνήρ“. Vyskytuje sa: 62,7, 9.14; 

63,11; 69,26, 27; 70,1; 71,17. 

 

Tieto možnosti môžu všetky odkazovať ku gréckemu „υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου“ (a 

aram. ָ֖ש ר ֱאנ   Zároveň však táto rozličnosť vyvoláva otázky nad tým, či grécka .(בַּ

(a aramejská) predloha etiópskeho textu mohla byť jednotná a či je možné vo 

všetkých týchto prípadoch čítať Syn človeka ako označenie toho istého. Hoci sa 

niektorí bádatelia snažili nájsť logiku v použití týchto troch označení ako 

odkazujúcich k trom odlišným významom (prípadne odlišným prameňom), tak 

tieto pokusy boli neúspešné. Kvanvig
158

 sa snažil doložiť, že tieto tri spojenia 

pochádzajú z troch odlišných aramejských tradícii poukazom nato, že (1) „walda 

sab´“ je vždy užité v spojení s Dn 7,13, (2) „walda be´esi“ je paralelné k targumu 

ku knihe Ezechiel, ktorý používa aram. „ַבר ָאָדם“ pre Ezechiela a (3) „walda 

´egwala ´emaheyáw“ môže reflektovať použitie z Gn 3,20. Problém je, že napr. 

v texte 1En 60,10, kde je Enoch jediný krát oslovený v „ezechielovskom“ 

význame „syna človeka“, je použité walda sab´, hoci podľa Kvanvigovej schémy 

by tam malo byť walda be´esi. Ďalej v 71,14 a 17, kde je text priamo závislý na 

Dn (viď použitie Hlavy dní, v. 10, 12, 13, 14) a teda by tu malo byť použité walda 

sab´, nachádzame dokonca dve odlišné označenia, no ani raz walda sab´. Miesto 

toho sa tu vyskytujú walda be´esi a walda ´egwala ´emaheyáw. Mimo to 

v etiópskej verzii Dn 7,13 nie je použité walda sab´, ako by navrhoval Kvanvig, 

ale walda ´egwala ´emaheyáw. Nakoniec je ešte možné uviesť, že hoci v kap. 62-

63 a 69,26-29 nenachádzame referencie k Dn 7, tak sudcovská funkcia walda sab´ 

z 46,4 je tá istá, ako v prípade postavy z týchto kapitol, ktoré sú tu označované 

ako be´esi a walda ´egwala ´emaheyáw.
159

 Zdá sa, že tieto označenia neodkazujú 

k trom odlišným gréckym (a prípadne aramejským) výrazom. Naopak, fakt, že 
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postava z kapitol 46, 62-63 a 69 má vo všetkých prípadoch rovnakú funkciu a je 

označená spojeniami, ktoré je možné všetky spätne preložiť ako „υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου“ a ktorých použitie v etiópskom preklade biblie je synonymické a 

zameniteľné, vedie k pravdepodobnému záveru, že ide o postavu rovnakú. Ako 

možné vysvetlenie navrhuje Piovanelli, že tieto terminologické varianty sú 

výsledkom literárnej a teologickej kreativity etiópskych prekladateľov z 5.-

6.st.n.l., ktorí čítali text špecifickým kristologickým pohľadom.
160

 Black vo 

svojom komentári navrhuje, že tieto varianty odkazujú k trom odlišným 

etiópskym prekladateľom, prípadne editorom.
161

 

Potom, čo sme sa venovali dynamike postavy Syna človeka v naratíve PE, 

budeme bližšie analyzovať konkrétne texty, ktoré o Synovi človeka pojednávajú 

a budeme sa sústrediť na charakteristiku tejto postavy.  

 

(1) 1En 46 

1
There I saw one who had a head of days, and his head was like white wool. And 

with him was another, whose face was like the appearance of a man (re´yata sab´); 

and his face was full of graciousness like one of the holy angels. 
2
And I asked the 

angel of peace, who went with me and showed me all the hidden things, about that 

son of man (zekku walda sab´) – who he was and whence he was (and) why he went 

with the Head of Days. 
3
And he answered me and said to me, „This is the son of 

man (walda sab´) who has righteousness, and righteousness dwells with him and 

all the treasuries of what is hidden he will reveal; For the Lord of Spirits has 

chosen him, and his lot has prevailed through truth in the presence of the Lord of 

Spirit forever. 
4
And this son of man whom you have seen – he will raise the kings 

and the mighty from their couches, and the strong from their thrones. He will 

loosen the reins of the strong, and he will crush the teeth of the sinners.
 5

 He will 

overturn the kings from their thrones and their kingdoms, because they do not 

exalt him or praise him, or humbly acknowledge whence the kingdom was given to 

them. (46,1-5) 
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V 46. kapitole sa stretávame s prvou zmienkou o Synovi človeka. Scéna je 

závislá na Dn 7,9-13. Objavuje sa tu postava Hlavy dní (ין ִ֖ יק יֹומ  ִּ֥  ktorej opis sa ,(ַעת 

zhoduje s postavou Starca dní z Dn a ide o etiópsku formu prekladu.
162

 Spolu 

s ňou sa objavuje anjelská postava s ľudskou tvárou. Enoch túto postavu nepoznal 

a tak mu jej identitu zjavil anjel, ktorý ho sprevádzal. Práve toto uvedenie Syna 

človeka je akousi záhadou. Autor postavu uvádza narážkou na Dn 7,13, kde 

rovnako nie je možné hovoriť o konkrétnej postave, ale len o metafore, o niekom 

ako syn človeka (ר ֱאָנִׁ֖ש ַבִּ֥ 163.(כְּ
 Až v následnom opise je táto postava 

konkretizovaná.
164

 Nickelsburg dokladá, že je nepravdepodobné, žeby sa pri 

postave Syna človeka z tejto kapitoly objavoval určitý člen. Ten etiópština vôbec 

nepozná a jeho funkciu plnia ukazovacie zámena. Je teda úlohou prekladateľa, 

kedy je v texte toto zámeno myslené ako zámeno a kedy ide o určitý člen.
165

 

Takáto absencia členu by mohla naznačovať, že autor PE neodkazuje k nejakej 

všeobecne známej predstave eschatologickej postavy Syna človeka, ale sám 

exegeticky rozvíja danielovskú tradíciu spájaním motívov z iných tradícii. Tomu 

odpovedajú aj súčasné poznatky z dochovanej intertestamentálnej literatúry.
166

  

Hlavné atribúty pripisované Synovi človeka v 1En 46 sú: 

- Nebeský pôvod (hoci neprichádza na scénu ako postava v Dn 7,13) 

- Má spravodlivosť a spravodlivosť býva s ním 
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- Zjaví všetky skryté tajomstvá (poklady) 

- Je vyvolený pre určitý zámer Pánom duchov 

- Je v opozícii ku kráľom, mocným a silným (tj. utlačovateľom), ktorých 

premôže 

 

(2) 1En 48 

2
And in that hour that son of man (zekku walda sab´) was named in the presence of 

the Lord of Spirits, and his name, before the Head of Days. 
3
Even before the sun 

and the constellations were created, before the stars of heaven were made, his 

name was named before the Lord of Spirits. 
4
He will be a staff for the righteous, 

that they may lean on him and not fall; He will be the light of the nations, and he 

will be a hope for those who grieve in their hearts. 
5
All who dwell on the earth will 

fall down and worship before him, and they will glorify and bless and sing hymns 

to the name of the Lord of Spirits. 
6
For this (reason) he was chosen and hidden in 

his presence, before the world was created and forever. 
7a

And the wisdom of the 

Lord of Spirits has revealed him to the holy and the righteous. (48,2-7a) 

V druhom texte, v ktorom sa Syn človeka vyskytuje, sa stretávame so scénou 

menovania Syna človeka. Scéna pripomína Iz 49,1-2, v ktorom Hospodin menuje 

svojho služobníka. Menovanie má funkciu povolania ku konkrétnej úlohe (viď aj 

Iz 45,1-3). Syn človeka je tu menovaný pred stvorením sveta a teda je možné ho 

považovať za pre-existentného (viď aj 1En 62,7).
167

 Menovanie sa deje 

v prítomnosti Pána duchov a pred Hlavou dní (viď prítomnosť danielovskej 

tradície). Je opísaný ako opora pre spravodlivých, čo je jedno z označení 

utlačovaných v PE. Zároveň je vykreslená aj jeho funkcia pre pohanov – je im 

svetlom, nádejou (Iz 42,6; 49,6; 61,1-2) a pred ním padnú na zem a budú ho 

uctievať a chváliť meno Pána duchov. V tomto texte je Syn človeka rozvinutý 

nasledovne: 

- Menovaný od večnosti, menovaný pred Pánom duchov 

- Opora pre spravodlivých 

- Svetlom pre národy 

- Zdrojom nádeje 
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- Je uctievaný 

- Vyvolený a skrytý v prítomnosti Pána duchov 

- Múdrosť Pána duchov ho zjavila svätým a spravodlivým 

 

(3) 1En 60 

And he (angel) said to me, „Here, son of man (walda sab´), you wish to know what 

is hidden.“ (60,10) 

Tento výskyt Syna človeka je jediný prípad, kedy nedokazuje k eschatologickej 

postave, ale ide iba o oslovenie adresáta anjelského prehovorenia (tj. Enocha) po 

vzore použitia z knihy Ezechiel.  

(4) 1En 62 

1
 And thus the Lord commanded the kings and the mighty and the exalted and those 

who possess the land, and he said, “Open your eyes and lift up your horns, if you are 

able to recognize the Chosen One.” 
2
 And the Lord of Spirits <seated him> upon 

the throne of his glory, and the spirit of righteousness was poured upon him. And 

the word of his mouth will slay all the sinners, and all the unrighteous will perish 

from his presence. 
3
And there will stand up on that day all the kings and the mighty 

and the exalted and those who possess the land. And they will see and recognize that 

he sits on the throne of his glory; and righteousness is judged in his presence, and 

no lying word is spoken in his presence. 
4
 And pain will come upon them as (upon) 

a woman in labor, when the child enters the mouth of the womb, and she has 

difficulty in giving birth. 
5
 And one group of them will look at the other; and they 

will be terrified and will cast down their faces, and pain will seize them when they 

see that Son of Man (zekku walda be´esi) sitting on the throne of his glory. 
6
 And 

the kings and the mighty and all who possess the land will bless and glorify and 

exalt him who rules over all, who was hidden. 
7
For from the beginning the Son of 

Man (walda ´egwala ´emaheyáw) was hidden, and the Most High preserved him in 

the presence of his might, and he revealed him to the chosen. 
8
And the 

congregation of the chosen and holy will be sown; and all the chosen will stand in 

his presence on that day. 
9
 And all the kings and the mighty and the exalted and 

those who rule the land will fall on their faces in his presence; and they will worship 

and set their hope on that Son of Man (walda ´egwala ´emaheyáw), and they will 

supplicate and petition for mercy from him. (62,1-9) 
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V ďalšom texte je Syn človeka / Vyvolený intronizovaný na trón slávy Pánom 

duchov (viď 51,3), aby súdil kráľov, mocných a tých, ktorí vlastnia zem. Títo 

odsúdenci sú vyzvaní, aby pohliadli a rozpoznali Božieho Vyvoleného, Syna 

človeka. Až ho rozpoznajú, tak sa v smrteľných bolestiach budú snažiť vyhnúť 

svojmu osudu tým, že ho začnú uctievať a hľadať v ňom nádej a prosiť o milosť. 

Toto rozpoznanie je významné, pretože sa deje až na tomto mieste.
168

 Zmienené je 

aj zhromaždenie vyvolených a svätých, ktorí budú v prítomnosti Syna človeka 

v súdny deň. Text je však sústredený na súd nad mocnými a ich reakciu. V tomto 

texte je Syn človeka rozvinutý nasledovne: 

- Usadený na trón slávy, aby súdil kráľov a mocných 

- Duch spravodlivosti je vyliaty naňho 

- Zjavený, rozpoznaný a uznaný kráľmi a mocnými 

- Zničí všetkých hriešnikov a nespravodlivých a spôsobí im bolesť a utrpenie 

- Bol ukrytý od počiatku v prítomnosti Najvyššieho 

- V konečný deň budú vyvolení a svätí v jeho prítomnosti 

- Králi a mocní sa naňho obracajú a prosia o milosť 

 

13
 And the righteous and the chosen will be saved on that day; and the faces of the 

sinners and the unrighteous they will henceforth not see. 
14

 And the Lord of Spirits 

will abide over them, and with that Son of Man (zekku walda ´egwala ´emaheyáw) 

they will eat, and they will lie down and rise up forever and ever. 
15

 And the 

righteous and chosen will have arisen from the earth, and have ceased to cast down 

their faces, and have put on the garment of glory. 
16

 And this will be your garment, 

the garment of life from the Lord of Spirits; and your garments will not wear out, 

and your glory will not fade in the presence of the Lord of Spirits. (62,13-16) 

 

V ďalšej časti 62. kapitoly je opisovaná konečná spása spravodlivých 

a vyvolených a ich následné hodovanie na eschatologickej hostine spolu so 

Synom človeka. Text je v protiklade k osudu kráľov a mocných, ktorí sú vyhnaní 

z prítomnosti Pána duchov a Syna človeka, zatiaľ čo Boží vyvolení a spravodliví 

budú v tejto prítomnosti naveky. V texte je tiež narážka na vzkriesenie a následný 
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opis duchovných tiel (symbolicky označených za „rúcha slávy / života“, v. 15-

16).
169

 K Synovi človeka: 

- Je prítomný na eschatologickej hostine s vyvolenými a spravodlivými 

 

(5) 1En 63 

10
 Now they (the mighty and the kings who possess the land, c.f. 63:1) will say to 

themselves, “Our lives are full of ill-gotten wealth, but it does not prevent us from 

descending into the flame of the torment of Sheol.” 
11

 And after that their faces will 

be filled with darkness and shame in the presence of that Son of Man (zekku 

walda ´egwala ´emaheyáw); and from his presence they will be driven, and a sword 

will abide before him in their midst. 
12

 Thus says the Lord of Spirits, “This is the 

law and the judgment of the mighty and the kings and the exalted and those who 

possess the land in the presence of the Lord of Spirits.” (63,10-12) 

 

Kapitola 63 pokračuje v opise vrcholu eschatologického súdu pokáním 

utlačovateľov Božích vyvolených (tj. kráľov, mocných a vlastníkov zeme). 

Súčasťou pokánia je aj obsiahla chvála, ktorú vyslovujú Pánovi duchov (v. 2-5). 

Zmienka o Synovi človeka môže poukazovať na motív z príbehu Gn 3,24 

o vyhnaní Adama a Evy z prítomnosti Edenu, kde meč strážil prístup do 

záhrady.
170

 Týmito veršami sa končí opis súdu v kap. 62-63. Konečný rozsudok je 

tak spojený práve s postavou Syna človeka, z ktorého prítomnosti sú utlačovatelia 

nadobro vyhnaní bez možnosti návratu. Tento rozsudok je potvrdený priamou 

rečou Pána ducha. O Synovi človeka sa dozvedáme: 

- Utlačovatelia sú naplnení temnotou a vyhnaní z jeho prítomnosti 

 

(6) 1En 69  

26
 And they

171
 had great joy, and they blessed and glorified and exalted, because the 

name of that Son of Man (walda ´egwala ´emaheyáw) had been revealed to them. 
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27
 And he sat on the throne of his glory, and the whole judgment was given to the 

Son of Man (walda ´egwala ´emaheyáw), and he will make sinners vanish and 

perish from the face of the earth. 
28

 And those who led the world astray will be 

bound in chains, and in the assembly place of their destruction they will be shut up; 

and all  their works will vanish from the face of the earth, 
29

 And from then on there 

will be nothing that is corruptible; for that Son of Man (walda be´esi) has 

appeared. And he has sat down on the throne of his glory, and all evil will vanish 

from his presence. And the word of that Son of Man (walda be´esi) will go forth 

and will prevail in the presence of the Lord of spirits. This is the third parable of 

Enoch. (69,26-29) 

Posledné verše tretieho podobenstva fungujú ako zhrnutie kľúčových atribútov 

pripisovaných Synovi človeka v PE. Tieto verše pravdepodobne nadväzujú na 

kapitoly 62-63, pričom časť 64,1-69,25 je interpoláciou.
172

 Syn človeka je tu 

opísaný ako: 

- Odhalený utlačovaným, čo v nich pôsobí veľkú radosť a chválu 

- Sediaci na tróne slávy 

- Je mu zverený celý súd 

- Odstráni hriešnikov zo zeme 

- Po jeho zjavení už nebude nič porušené 

- Jeho slovo bude v prítomnosti Pána duchov silné 

 

(7) 1En 70 

1 And after this, while he (Enoch) was living, his name was lifted up into the 

presence of that Son of Man (walda ´egwala ´emaheyáw) and into the presence of 

the Lord of Spirits from among those who dwell on the earth. 2 He was lifted up on 

the chariots of the wind, and his name departed <from> among them. (70,1-2) 

Viacerí bádatelia vidia tieto verše ako záver pôvodnej knihy PE (viď prechod 

z 3.os. do 1.os od v. 70,3).
173

 Opisuje sa tu vzatie Enocha zo zeme do prítomnosti 

                                                           
172

 Viď NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C. 1 Enoch 2, s. 311 a predovšetkým 313. Pozri 

tiež BLACK, M. The Book of Enoch, s. 249-250. 
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 Viď napr. NICKELSBURG, G. W. E, VANDERKAM, J. C. 1 Enoch 2, s. 315; CHIALA, S. The Son 

of Man: The Evolution of an Expression, In: Enoch and the Messiah Son of Man, s. 161. 

COLLINS, J. J. Enoch and the Son of Man: A Response to Sabino Chiala and Helge Kvanvig, In: 

tamtiež, s. 221-223. Knibb vidí záver v 69,29 viď KNIBB, M. A. The Structure and Composition 

of the Parables of Enoch, In: KNIBB, M. A. (ed.) Essays on the Book of Enoch and Other Early 



70 
 

Syna človeka a Pána duchov. Jeho vzatie pripomína obraz nanebovstúpenia Eliáša 

z 2Kr 2,2-11. O Synovi človeka sa dozvedáme to, že sa nachádza v nebesiach 

v prítomnosti Pána duchov.  

(8) 1En 71 

13
 And that Head of Days came with Michael and Raphael and Gabriel and Phanuel, 

and thousands and tens of thousands of angels without number. 
14

 And he came to 

me and greeted me with his voice and said to me, “You (are) that Son of Man who 

was born for righteousness, and righteousness dwells on you, and the 

righteousness of the Head of Days will not forsake you.” 

17
 And thus there will be length of days with that Son of Man, and there will be 

peace for the righteous, and the path of truth for the righteous, in the name of the 

Lord of Spirits forever and ever.” (71,13-14.17) 

V poslednom texte o Synovi človeka sa Enoch dozvedá, že on sám je týmto 

Synom človeka. Toto stotožnenie má najbližšie paralely so stotožnením s Ježišom 

v synoptických evanjeliách a s Ábelom v ZjAbr (A) 13,2.
174

 Nakoniec vo v. 17 je 

záver celku od 71,5 v ktorom narátor vyjadruje večné spolužitie Syna človeka 

spolu so spravodlivými. O Synovi človeka sa teda dozvedáme: 

- Je stotožnený s Enochom 

- Je narodený pre spravodlivosť, spravodlivosť Hlavy dní ho neopustí 

- Naveky pobýva so spravodlivými 

 

Zhrnutie 

Z analyzovaných textov sme teda vyextrahovali hlavné atribúty, ktoré sú 

postave Syna človeka pripisované. Prevládajú opakujúce sa prvky o odhalení, 

zjavení  a skrytosti vyvoleného nebeského Syna človeka, k spravodlivému súdu 

nad nepriateľmi Božími aj Božích vyvolených (vrátane démonských zástupov). 

Táto sudcovská funkcia je demonštrovaná intronizáciou Syna človeka na trón 

                                                                                                                                                                                     
Jewish Texts and Traditions, SVTP 22, Leiden: Brill, 2009. s. 139-141. Tak aj BLACK, M. The 

Book of Enoch, s. 249-250. 
174

 Viď CHIALA, S. The Son of Man: The Evolution of an Expression, s. 173-178. Chiala v týchto 

stotožneniach vidí posledné štádium vývoja tradícií o Synovi človeka.  
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slávy Pána duchov, z ktorého vykonáva konečný rozsudok. V akomsi večnom 

čase, kedy budú utláčatelia odstránení z povrchu zemského, bude Syn človeka 

naveky pobývať s vyvolenými a svätými na eschatologickej hostine.  

3.2. Syn človeka a synoptická tradícia 

Ako sme už uviedli, výroky o Synovi človeka v synoptických evanjeliách 

delíme do troch skupín: (1) výroky o trpiacom Synovi človeka, (2) výroky 

o prítomnom pôsobení Syna človeka, (3) výroky o prichádzajúcom/budúcom 

Synovi človeka.  

(1) Výroky o trpiacom Synovi človeka (napr. Mk 8,31; 9,31; 10,33n + par.; Lk 

24,7) úplne chýbajú v Q a naopak, v Mk majú kľúčový význam v rámci štruktúry 

tohto evanjelia (tak hlavne 3 predpovedi o utrpení). Tieto výroky majú prorockú 

funkciu o osude Syna človeka, pod ktorým je tu myslený Ježiš. Tento osud je 

v týchto výrokoch dopredu daný (viď „δεῖ“). Bultmann označil všetky tieto výroky 

za vaticinia ex eventu a poukázal nato, že žiaden výrok o prichádzajúcom Synovi 

človeka nehovorí o jeho smrti a vzkriesení. Hoci v neskoršej tradícii, napr. v Lk 

redakcií, sa tieto motívy spájajú, avšak formou komentujúcich výrokov ako napr. 

Lk 17,25.
175

 Preto možno hodnotiť tieto výroky za dielo ranej cirkvi. 

(2) Výroky o prítomnom pôsobení Syna človeka (napr. Mk 2,10; Mt 8,20par.; 

Mt 11,19; 12,32) možno deliť na dve hlavné tendencie v rámci ježišovských 

tradícií:
176

 

1. Výroky o autorite Syna človeka – tieto pochádzajú od Mk (viď 2,10, 28) 

a zdôrazňujú autoritu Syna človeka (Ježiša) odpúšťať hriechy, či porušovať 

šabat.  

2. Výroky o outsiderskej pozícií Syna človeka – tieto pochádzajú z Q 

a poukazujú na Syna človeka, ktorý nemá kde by hlavu sklonil (Q 9,58) či 

ktorého považujú za pijana a hodovníka (Q 7,34). 
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 BULTMANN, R., Theology of the New Testament I, s. 29-30. 
176

 Pozri THEISSEN, G., MERZ, A., The Historical Jesus, s. 546. 
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Je možné, že pôvod týchto výrokov bol v Ježišovom použití aram. ֱאנָש בַּר  

v zmysle „nejaký človek“ alebo „človek ako ja“.
177

 Rovnako je však možné, že 

niektoré tieto výroky (napr. Mk 2,10. 28) mohli vzniknúť vložením pôvodne 

„budúceho“ titulu do týchto výrokov. Ježiš pravdepodobne vyslovil niektoré 

z týchto výrokov, ktoré vyznievali dvojznačne (Ježiš v nich hovoril akoby 

o niekom inom a pritom aj o sebe), no práve táto dvojznačnosť sa stratila 

v procese prekladu. Idiomatický význam stratil svoju dvojznačnosť a začal byť 

chápaný kristologicky.
178

  

Poslednou skupinou sú výroky o prichádzajúcom, resp. budúcom Synovi 

človeka, ktorý je spájaný s funkciou eschatologického sudcu. Autenticitu tejto 

tradície sme obhajovali už vyššie a preto analýze konkrétnych výrokov venujeme 

viac priestoru. 

(3) Budúce výroky o Synovi človeka v synoptickej tradícií 

V nasledujúcej časti budeme analyzovať jednotlivé tradície výrokov, pričom 

kľúčovou je otázka po ich autenticite. Metodologicky budeme postupovať 

komparáciou dostupných látok a rekonštrukciou dejín tradície konkrétnych 

výrokov. Rozhodujúcimi budú kritéria historickej práce, o ktorých sme hovorili už 

pri analýze najstarších ježišovských tradícií. Vážnou komplikáciou tohto 

počínania je fakt, že všetky výroky o Synovi človeka v synoptickej tradícii boli 

autormi evanjelií nahliadané už kristologicky. Preto pripúšťame aj možnosť, že 

niektoré výroky v ich súčasnej podobe budú skôr neautentické, no napriek tomu 

môžu uchovávať autentickú spomienku. V takomto prípade budeme postupovať 

princípom koherencie od zaistenejších autentických výrokov k tým nejasným. 

(1) Mk 3,28-29; Lk 12,10; Mt 12,31-32 
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 Viď VERMES, G. A., The Son of Man Debate Revisited (1960-2012), In: Parables of Enoch, s. 

3-17. Pozri aj prehľad bádania, ktoré argumentuje v prospech tohto idiomatického porozumenia 

celej tradície o Synovi človeka v MARSHALL, H. I., Son of Man, In: DJG, s. 775-781. 
178

 Viď Dunn, J. D. G., Jesus Remembered, s. 746. 
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Mk 3,28-29 Lk 12,10 Mt 12,31-32 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα 

ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν 

ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ 

αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν 

βλασφημήσωσιν·  

ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει 

ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ 

ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 

ἁμαρτήματος. 

 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα 

ἁμαρτία καὶ βλασφημία 

ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ 

τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ 

ἀφεθήσεται. 

 Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται 

αὐτῷ·  

τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 

βλασφημήσαντι οὐκ 

ἀφεθήσεται. 

καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται 

αὐτῷ· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ 

πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ 

ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ 

τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 

 

Výrok o hriechu proti Duchu svätému je zaznamenaný vo všetkých troch 

synoptických evanjeliách a dochoval sa pravdepodobne v dvoch samostatných 

nezávislých tradíciách. Jedna verzia pochádza z Mk, druhá z Q (Lk). Mt tieto dve 

verzie spojil do jedného celku (Mk verzia v. 31; Q verzia v. 32).
179

 EvTom 44 

obsahuje ešte ďalšiu verziu, kde sa hovorí o odpustiteľnosti hriechu proti Otcovi 

a Synovi, no nie proti Duchu svätému. Trojičná formula poukazuje k neskoršiemu 

pôvodu. Výrok o Synovi človeka teda pochádza z Q verzie a preberá ho aj Mt. 

V oboch prípadoch (ako Mk, tak Q) má výrok dve časti – o odpustení 

a o neodpustiteľnom hriechu. Pravdepodobne ešte vo fáze ústneho predávania boli 

zmenení pôvodní „ľudskí synovia“ (τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων) na „Syna človeka.“ 

Tak sa z bežného výroku o odpustení ľuďom stal výrok o odpustení hriechu proti 

Synovi človeka, tj. pozemskom Ježišovi.
180

 U Mt je hriech proti Synovi človeka 

paralelne uvedený ako ďalší odpustiteľný hriech, pričom synovia ľudskí sú 
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 ALLISON, D. C., The Gospel according to Saint Matthew, Vol. 2, ICC, Edinburgh: T&T Clark, 

1991. s. 346-347.  
180

 Ďalším riešením je, že Q 12,10 je druhotný výklad na 12,8-9, ktorý vznikol v rámci Q. Tak 

TUCKETT, Ch. M., Q and the History of Early Christianity, s. 249. 
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skrátení na „ľudí“ (τοῖς ἀνθρώποις). Vzhľadom k tomu, že raná cirkev interpretovala 

Syna človeka kristologicky, je nepravdepodobné, že by niekto zmenil výrok 

o Synovi človeka na výrok o synoch ľudských. A tak teda môžeme tvrdiť, že 

výrok o Synovi človeka (tj. Q verzia) je druhotný derivát z pôvodného Mk výroku 

a ide teda o výrok neautentický. 

(2) Mk 9,1; Lk 9,27; Mt 16,28 

Mk 9,1 Lk 9,27 Mt 16,28 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν 

ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ 

γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν 

ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν 

τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ 

οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως 

ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ 

θεοῦ. 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες 

τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ 

γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον 

ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

 

Ďalším výrokom o Synovi človeka je Mt 16,28, ktorý rovnako ako Lk 9,27 

pochádza z predlohy v Mk 9,1. Výrok o Synovi človeka sa vyskytuje len v Mt 

redakcií, kde je vložený do takmer identického textu u Mk. Nič teda neindikuje, 

že by tu Mt vychádzal z nezávislého materiálu a tak je treba vnímať jeho redakciu 

za druhotnú a výrok o Synovi človeka za neautentický.
181

  

(3) Mk 13,26; Lk 21,27; Mt 24,30 

Mk 13,26-27 Lk 21,27-28 Mt 24,30-31 

καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 

νεφέλαις μετὰ δυνάμεως 

πολλῆς καὶ δόξης. 

καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς 

ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 

ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν 

τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου 

γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ 

μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 

πολλῆς. 

καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν 

οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς  

καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 

νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ 

δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς· 

καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 

αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος 

μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν 

                                                           
181

 Hoci je možné, že výrok z Mk 9,1, resp. nejaká jeho varianta je autentická. Viď Jn 8,51-52, 

EvTom 18 či P.Oxy 654,5. Tak ALLISON, D. C., Matthew, Vol. 2, s. 676-677. 



75 
 

τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν 

τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρων 

οὐρανῶν ἕως [τῶν] ἄκρων 

αὐτῶν. 

 

Aj tomto prípade ide o výrok pochádzajúci z Mk, ktorý Lk preberá takmer 

v identickej podobe (hoci len v. 26 a pridáva „πολλῆς“, viď aj zhodu s Mt). Mt text 

je zložený z dvoch výrokov, keď 24,30a pochádza zo samostatnej Mt látky 

a 24,30b a 31 je výrok pochádzajúci z Mk. Najprv sa teda budeme zaoberať 

výrokom spoločným všetkým trom evanjeliám a potom budeme venovať 

pozornosť výroku z Mt 24,30a. 

Tento výrok, Mk 13,26, je zrejmou narážkou na Dn 7,13, pričom spojenie moci 

a slávy je známe napr. zo Ž 63,3 či Dn 2,37. Sloveso „ὄψονται“ môže buď 

odkazovať ku „ἰδοὺ“ z Dn 7,13, alebo „ἐπιβλέψονται“ zo Za 12,10 (viď nižšie), 

prípadne ide o anticipáciu „ὄψεσθε“ z Mk 14,62.
182

 Mt verzia je zároveň bližšia 

k LXX verzií Dn 7,13 s „ἐπὶ τῶν νεφελῶν“.  

Evans
183

 sprostredkuje prehľad názorov k tomuto výroku (resp. celku 13,24-

27), pričom viacerí sa zhodujú, že ide o materiál z Markovej predlohy a teda nie o 

jeho konštrukt (napr. Gnilka, Grundmann, Vögtle, Pesch), napriek tomu je 

väčšinová mienka proti autenticite (napr. Bultmann, Taylor, Grundmann). 

Množstvo starozákonných narážok k celej perikope 24-27 (okrem Dn 7,13-14 aj 

Za 8; Iz 13,10; 34 a množstvo ďalšich SZ prvkov) poukazuje na teologicky 

premyslenú prácu. Tomu odpovedá aj Mt výrok z 24,30a, ktorého druhá časť je 

takmer celá zložená z výrokov zo Za 12,10, 12, 14 a možno 14,17. Pričom sa zdá, 

že spájanie Dn 7,13-14 a Za 12,10, 12 a 14 bolo v tradícií známe, pretože Zj 1,7 

referuje na rovnaké texty, pričom sa nezdá, že by predpokladalo text z Mt.
184

 

Zároveň Allison presvedčivo argumentuje, že pod znamením Syna človeka na 
                                                           

182
 Viď ALLISON, D. C., The Gospel according to Saint Matthew, Vol. 3, ICC, Edinburgh: T&T 

Clark, 1997. s. 361 a EVANS, C. A., Mark 8:27-16:20, WBC 34b, Nashville: Nelson, 2001. s. 329. 
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 EVANS, C. A., Mark, s. 327. 
184

 Tak ALLISON, D. C., Matthew, Vol. 3, s. 359-360. 
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nebi bol pravdepodobne chápaný kríž, ktorý sa mal zjaviť spolu s Kristom pri jeho 

parúzií.
185

  

Na základe týchto pozorovaní nie je možné potvrdiť autenticitu ani jedného 

z týchto výrokov v ich prítomnom kontexte. Nie je však možné tvrdiť ani to, že by 

Ježiš nevykreslil podobný obraz prichádzajúceho Syna človeka.
186

 

(4) Mk 8,38; Lk 9,26; Mt 16,27; Lk 12,8-9; Mt 10,32-33 

Mk 8,38 Lk 9,26 // Lk 12,8-9 Mt 16,27 // Mt 10,32-33 

ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 

τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ 

ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ 

ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται 

αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 

ἀγγέλων τῶν ἁγίων.  

ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 

τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ 

ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ 

πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων 

ἀγγέλων.  

μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 

ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 

ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν 

πρᾶξιν αὐτοῦ.  

 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν 

ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 

θεοῦ· 

ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον 

τῶν ἀνθρώπων 

ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν 

ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.  

 

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 

ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ 

ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς· 

ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ 

ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς. 

 

 

Ďalšia tradícia o Synovi človeka sa nám dochovala z dvoch prameňov a to 

z Mk a z Q. Výrok z Q obsahuje (pravdepodobne nezávislú) paralelu k Mk 

v negatívnom výroku („kto sa za mňa hanbí, za toho sa bude hanbiť aj Syn 

človeka/ toho zapriem aj ja“) v Lk (Q) 12,9 a Mt 10,33. Okrem toho však 

obsahuje aj pozitívny výrok („kto sa ku mne prizná, k tomu sa prizná aj Syn 

človeka/ priznám aj ja“) v Lk (Q) 12,8 a Mt 10,32. Okrem toho nachádzame 
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paralely závislé na Mk verzií v Lk 9,26 a Mt 16,27. Pôsobenie týchto výrokov je 

v tradícií ďalej doložené aj v 2Tim 2,12 (negatívny výrok) a Zj 3,5 (pozitívny 

výrok). 

Problém s autenticitou tejto tradície je predovšetkým v dvoch bodoch: (1) Mt 

dochoval výrok s „ja“ paralelou miesto Syna človeka, (2) Vielhauer argumentoval 

proti autenticite na základe motívu „zapretia“, ktorý by mohol mať svoje „Sitz im 

Leben“ v situácii prenasledovanej cirkvi.  

Mt verzia s „ja“ paralelou sa dochovala iba v Mt spracovaní Q textu a je 

otázne, či táto „ja“ verzia bola pôvodne v Q. Tuckett vyslovuje mienku väčšiny, 

že Lk verzia je pravdepodobne pôvodnejšia.
187

 Allison argumentuje rovnako 

v prospech Lk verzie, keď tvrdí, že „κἀγὼ“ je matúšovský výraz.
188

 

Pravdepodobne je aj plauzibilnejšie, že tradícia spojila postavy Syna človeka 

a Ježiša v jednu (ako ukazujú viaceré „ja“ paralely). Opačný proces, teda 

dodatočne rozlišovanie medzi týmito postavami neodpovedá vývoju tradície. Zdá 

sa teda, že tvrdenie o pôvodnosti „ja“ výroku je nepodložené. 

Závažnejšími sú výhrady P. Vielhauera. Jeho argumentácia vychádza z 

rovnakých pozorovaní, že Lk verzia so Synom človeka je pôvodnejšia ako Mt s 

„ja“ paralelou, ďalej všíma si Lk pasív vo 12,9 a uprednostňuje pôvodnosť Q 

verzie so zapretím (ὁμολογέω) pred Mk zahanbením (ἐπαισχύνομαι).189
 Práve tento 

motív vyznania/zapretia Ježiša je pre Vielhauera podstatný. Termín „ὁμολογέω“ sa 

u Mk nevyskytuje vôbec, u Lk len v 12,8 a u Mt ešte v 10,32 a 7,23, kde Ježiš 

hovorí o sebe ako eschatologickom sudcovi a v 14,7 vo význame prisahať. 

Synoptická tradícia teda o zapretí Ježiša hovorí len v dvoch súvislostiach – 

v príbehu o Petrovom vyznaní a v tomto výroku. Vielhauer rozumie výrazom ako 

„vyznať“ a „zaprieť“ vo forenznom zmysle, pričom poukazuje aj na „ἔμπροσθεν“ a 

„ἐνώπιον“, ktoré by mohli odkazovať rovnakým smerom. Z toho vyvodzuje, že oba 
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výroky odkazujú do situácie, kedy je pred ľudskými súdmi požadovanie priznanie 

sa „pre“ alebo „proti“ Ježišovi. Za Ježišovho života sa takáto situácia odohrala iba 

v rámci Veľkej noci a týkala sa iba Petra. Preto tieto výroky predpokladajú 

situáciu prenasledovania učeníkov kvôli Ježišovi, kedy sa učeníci musia pred 

svetskými súdmi priznávať alebo zapierať Ježiša (podobne ako Lk 6,22n). Preto 

teda tieto výroky nemôžu byť autentické.
190

 Vielhauerov argument znie ucelene 

a presvedčivo. 

Napriek tomu je možné poukázať na jeho nedostatky. Jürgen Becker nazerá na 

tradíciu z Lk 12,8-9 ako na apokalypticko-mudroslovné učenie Ježiša, ktoré je 

typické pre židovské milieu. Odráža presvedčenie, že pozitívne, alebo negatívne 

správanie niekoho, bude mať konzekventné dôsledky vo forme odmeny alebo 

trestu. Napr. v Prís 22,8 je príklad mudroslovného výroku tohto druhu: „Kto seje 

neprávosť, bude žať skazu a prút jeho hnevu sa pominie.“ V apokalyptickej 

tradícii, kde sa stráca nádej v pozemskú realizáciu spravodlivosti, táto tradícia 

odkazuje k Božiemu súdu: „Konejte spravedlnost na zemi, děti moje, abyste našly 

odplatu v nebi!“ (ZLev 13,5). Táto tradícia je známa aj z NZ v textov ako Jk 2,13; 

4,10, Mt 7,2 či Lk 14,11 a 18,14. V apokalyptickom náhľade je ľudský život vždy 

orientovaný nejakým spôsobom. Buď k dobru, alebo zlu. To je dané v zjavení a 

Boží súd je míľnikom ku ktorému všetko speje.
191

  

Práve takýto kontext Becker predpokladá aj pri týchto výrokoch. Becker tvrdí, 

že nič v texte priamo nenaznačuje kontext prenasledovania a preto nie je dôvod ho 

tam včítavať. Slová „vyznať“ či „zaprieť“ nemusia byť chápané len vo forenznom 

zmysle, ale práve v základnom apokalyptickom chápaní životnej orientácie 

k dobrému, alebo k zlému. Vhodným príkladom sú práve texty z 1En, kde v 45. 

kapitole sú za hriešnikov označení tí, ktorí zapreli meno Pána duchov (1En 45,2, 

pozri aj 46,7). Takýmto ľuďom v deň súdu nikto nepomôže, pretože zapreli Pána 

duchov a jeho Pomazaného (48,10). V ďalšej časti odsúdení králi vyznávajú, že 
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ho nevyznali pred jeho tvárou a ani neoslavovali meno Pána duchov (63,7 tak aj 

63,5). Ako je teda vidieť, v obraznom diskurze apokalyptických látok sú pojmy 

„vyznať“ či „zapierať“ vyjadrením fundamentálnej orientácie života – buď 

k dobru, alebo ku zlu v optike Božieho súdu.
192

 Pričom rovnako, ako v prípade 

synoptickej tradície, aj v PE ide o postoj k Bohu a jeho zmocnencovi Synovi 

človeka (Vyvolenému).  

Beckerova argumentácia je citlivá na žáner Ježišovho diskurzu a správne 

zasadzuje tieto výroky do apokalyptického milieu. Jeho dôraz na vyjadrenie 

životnej orientácie prostredníctvom priznávania sa k niečomu, či zapierania 

niečoho, je presvedčivý. Zdá sa teda, že hlavné argumenty v neprospech 

autenticity neboli tak presvedčivé. 

Naopak, je pravdepodobné, že výrok v ktorom je tak zreteľne odlíšený Ježiš 

a Syn človeka, by raná cirkev nevytvorila.
193

 K jej produkcii patrí Mt verzia s „ja“ 

paralelou.  

Poslednou otázkou ostáva pasív v Lk 12,9, ktorý si tiež Vielhauer všimol 

a poukázal na výklad Kümmela, ktorý argumentoval pre pôvodnosť pasívu ako 

semitizmu. To by odkazovalo k Bohu, ako sudcovi.
194

  Allison však udáva tri 

dôvody, prečo je Lk 12,9 druhotné: (1) ide o zničenie pôvodnej symetrie, (2) 

Lukáš často vynecháva doslovné opakovania, (3) Lukáš sa mohol chcieť vyhnúť 

zobrazeniu Ježiša ako žalobcu.
195

 Predstavu toho, že by mohol byť myslený Boh 

ako sudca a nie Syn človeka, tiež vyvracia Becker, keď poukazuje, že slovesá 

„priznať“ a „zaprieť“, ktoré sa vzťahujú aj na Syna človeka, sú v časti výroku 

spojenej so Synom človeka podriadené a závislé na prvej časti a preto ich 
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nemôžeme chápať doslovne. Ide o zdôraznenie korešpondencie tejto životnej 

orientácie k budúcej situácií.
196

 

Z predloženej analýzy teda vyplýva, že výroky o vyznaní a zapretí sú 

pravdepodobne autentické. Ježiš v týchto výrokoch podmieňoval osud jednotlivca 

tvárou tvár eschatologickému sudcovi Synovi človeka tým, ako sa postaví k jeho 

veci.  

(5) Lk 12,39-40; Mt 24,43-44 

Lk 12,39-40 Mt 24,43-44 

τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν 

διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

Εκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ 

δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

 

Výrok o prichádzajúcom zlodejovi má dve paralely v EvTom 21 a 103. 

V oboch verziách z EvTom chýba výrok o Synovi človeka. V prípade lógia 21 ide 

spojenie viacerých príbehov, resp. podobenstiev a časť o zlodejovi je 

pravdepodobne druhotne alegorizovaná a výrok o Synovi človeka mohol byť 

odstránený. Zlodej je v tejto verzií identifikovaný so svetom a dom 

s kráľovstvom. Text je pravdepodobné závislý na Mt verzií (viď Mt „γρηγορέω“). 

Druhý text z EvTom, logion 103, obsahuje krátky výrok, ktorý má spoločné prvky 

s EvTom 21 v motíve „sily“ a „opásania bedier“ (porov. Lk 12,35). Doloženie 

týchto paralel v EvTom by mohlo byť svedectvo o druhotnosti výroku o Synovi 

človeka z Lk 12,40, resp. Mt 24,44, avšak musíme mať na pamäti možnosti de-

eschatologických tendencií EvTom. 

Ak by sme však pripustili pôvodnosť Lk (Q)
197

 formy pred EvTom, tak je 

pozoruhodné, že tento výrok síce hovorí o pripravenosti, tak nehovorí 
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o pripravenosti napriek oneskoreniu očakávaného príchodu (tak až Lk 12,45).
198

 

Motív „meškania“ je často opodstatnene spájaný so skúsenosťou ranej cirkvi, 

ktorá očakávala bezprostredný príchod Božieho kráľovstva. Tento výrok naopak 

dobre koreluje s prirovnaniami o nečakanom príchode Syna človeka 

a eschatologického súdu z Lk (Q) 17,26-30, ktoré sme analyzovali vyššie. 

Autenticitu podporuje aj to, že metafora so zlodejom nie je doložená v pred-

kresťanskej literatúre, no v rámci tej kresťanskej sa stala populárnou. Jej echo sa 

objavuje v textoch 1Tes 5,2; 2Pet 3,10, Zj 3,3; 16,15 či ako sme už uviedli 

v EvTom (pozri aj SkTom 146).
199

 

Je teda možné, že podobenstvo o zlodejovi v noci patrí k podobným obrazným 

príbehom ako Q 17,26-30, ktoré Ježiš používal na vyjadrenie nečakaného 

príchodu eschatologického súdu spolu so sudcom Synom človeka.  

 (6) Lk 22,29-30; Mt 19,28 

Lk 22,29-30 Mt 19,28 

κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ 

μου βασιλείαν, 

ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ 

βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς 

δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ.  

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 

ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου 

δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.  

 

Výrok o Synovi človeka sa v tomto paralelnom texte vyskytuje opäť iba 

v jednej variante a to u Mt. Výrok pochádza pravdepodobne z Q, hoci rozdielnosť 

týchto dvoch verzií viedla viacerých k názoru, že každý evanjelista musel 

disponovať odlišnou verziou Q.
200

 V Mt verzií je celý výrok orientovaný na 

budúcnosť a všetko sa stane až po príchode Syna človeka, resp. pri „obnovení 

všetkého“. U Lk je kráľovstvo udelené učeníkom už teraz, čím je garantované 

miesto pri eschatologickej hostine v Ježišovom kráľovstve. Zmienka o usadení 

učeníkov na tróny (u Mt: dvanásť trónov), z ktorých budú súdiť, u Mt prirodzene 
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nadväzuje na usadenie na trón Syna človeka, spojkou „ὅταν“. U Lk je toto spojenie 

oveľa kostrbatejšie. Zatiaľ čo pitie a jedenie bolo dôsledkom darovania kráľovstva 

(spojka ἵνα + konj. préz.), tak sedenie a súdenie je určené futurom v budúcnosti 

nepriamo vztiahnutej na predošlú vetu.  

Ďalším a pre našu analýzu významnejším pozorovaním je spojenie „καθίζω“ + 

„ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ“ v Mt 19,28 a 25,31. V oboch z týchto 

textoch ide o jediný výskyt „θρόνου δόξης αὐτοῦ“, čo je fráza, ktorá sa v spojení so 

Synom človeka vyskytuje iba v Mt a v 1En 62,5; 69,27, 29. V Dn 7 je to Starec 

dní, kto sedí na tróne a hoci je v 7,9 zmienka o „trónoch“ tak na nich nesedí ani 

„niekto ako syn človeka“, ani nikto iný. Tieto dva texty sú pravdepodobne 

dokladom toho, že Mt poznal text Podobenstiev Enochovych a v týchto prípadoch 

ide pravdepodobne o zámernú referenciu alebo citáciu.
201

  

Pretože výrok o Synovi človeka je s veľkou pravdepodobnosťou citáciou iného 

textu, musíme jeho prítomnosť v tomto výroku považovať za druhotnú, redakčnú 

prácu Mt a teda ho považovať za neautentický. Z rovnakých dôvodov považujeme 

za neautentický aj výrok Mt 25,31. 

 (7) Mk 14,62; Lk 21,27; Mt 24,30 

Mk 14,62 Lk 21,27 Mt 24,30 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐγώ εἰμι, 
καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν 
καθήμενον τῆς δυνάμεως 
καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν 

νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.  

ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς 
δυνάμεως τοῦ θεοῦ.  

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ 
εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν· ἀπ᾽ 
ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 

ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ.  
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Tento výrok máme doložený opäť vo všetkých troch synoptických evanjeliách, 

hoci vo významných obmenách. Napriek tomu texty u Mt a Lk majú svoj pôvod 

v Mk verzií. V prípade Mk a Mt ide o Ježišovu odpoveď veľkňazovi na otázku, či 

je mesiáš. U Lk ide o Ježišov výrok, ktorý tejto otázke predchádza. V Mk optike 

je Syn človeka usadený po pravici Moci vzkriesený Ježiš, ktorý príde pri svojej 

parúzií. Mk výrok o Synovi človeka obsahuje zrejmé narážky na Dn 7,13 a Ž 

110,1. Táto intertextualita a  teologický obsah spochybňujú autenticitu tohto 

výroku.
202

  

Napriek tomu je možné uvažovať o autentickej spomienke v tomto texte, ak 

budeme predpokladať (ako sme už doložili) autenticitu výrokov, kde Ježiš 

rozlišuje medzi sebou a Synom človeka (napr. Lk (Q) 12,8; Mk 8,38par.; Lk (Q) 

12,40; Lk (Q) 17,24-30). Pokorný obhajuje autenticitu kontextom, v ktorom tento 

výrok podľa Mk zaznel, tj. Ježišovým výsluchom pred súdom. Ježiš sa počas 

tohto súdu odvolal k nebeskému sudcovi, Synovi človeka, ako k vyšej inštancií od 

nespravodlivého pozemského súdu. Ten ho mal ospravedlniť, pretože vedel, že 

jeho konanie odpovedá Božej vôli.
203

 Toto vysvetlenie vhodne zapadá do 

Ježišovho apokalyptického videnia sveta. Jeho život a posolstvo bolo realizáciou 

Božej vôle na zemi a validitu tohto konania mal potvrdiť práve eschatologický 

horizont, konečný súd, ktorého vykonávateľom je v Ježišovej optike Syn 

človeka.
204

  

Ježišove odvolanie sa na Syna človeka počas výsluchu by teda mohlo byť 

autentické, hoci konkrétny obsah tohto výroku je nejasný.
205

 

(8) Lk 21,36 
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Lk 21,34-36 

34Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις 

βιωτικαῖς καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη 
35ὡς παγίς· ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.  

ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα 

γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.  

 

Tento výrok o Synovi človeka je súčasťou Lk záveru eschatologického 

diskurzu v 21,34-36. Ako celok pochádza zo samostatnej Lk látky. Bultmann 

považuje tento výrok za neskorý, helenistický a blízky Pavlovi.
206

 Pravdou je, že 

varovanie vo v. 34 má podobné paralely v 1Tes 5,7; R 13,13 či Ef 5,18 a začína 

Lk redakčným „Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς“ (viď Lk 12,1 a Mk 8,15). Verš 35 zas 

pravdepodobne pochádza z Iz 24,17. Výrok so Synom človeka hovorí o všetkom 

tom, čo sa musí stať („ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι“), pričom sa tu myslí na 

negatívne očakávania. To spolu poukazuje na neautenticitu výroku v súčasnej 

forme.
207

 Napriek tomu základná schéma je podobná k autentickým výrokom 

o neočakávanosti príchodu „dňa“ Syna človeka, tj. eschatologického súdu. Vo v. 

34 je deň Syna človeka prirovnaný k pasci, ktorá nie je očakávaná. To je rovnaký 

motív ako v prípade Lk (Q) 17,26-30 či 12,39-40. Je teda možné, že v tomto texte 

nachádzame autentickú spomienku, avšak nie autentický výrok. 

(9) Mt 13,37, 41 

Mt 13,37-41 
37ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, 
38ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν 

οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 
39ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος, ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ 

ἄγγελοί εἰσιν. 
40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ [κατα]καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· 
41ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν  
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Ďalšie dva výroky o Synovi človeka sa nachádzajú vo výklade podobenstva 

o pšenici a kúkoli, ktorý je len v Mt. Tento text je všeobecne vnímaný ako Mt 

redakčná práca a jeho „rukopis“ je dokázateľný aj z použitej slovnej zásoby.
208

 

Výklad podobenstva sa zdá byť zameraný do Matúšovej situácie a ide o malú 

interpretáciu posledného súdu. Podobenstvo o pšenici a kúkoli má svoju paralelu 

aj v EvTom 57, kde však rovnako chýba alegorický výklad a podobenstvo je ešte 

mierne kratšie.
209

 Tieto dva výroky o Synovi človeka teda považujeme rovnako za 

neautentické.
210

 

(10) Mt 10,23 

Mt 10,23 

Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 

οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.  

 

Tento výrok nemá paralelu v žiadnom inom evanjeliu. Ide o výrok, ktorý má 

povzbudiť Ježišových učeníkov v ich misijnej aktivite. Otázny je podmet 

k slovesu „διώκωσιν“. Kto má týchto misionárov prenasledovať? Viacerí 

poukazujú nato, že by mohlo ísť o problémy misijných aktivít Mt komunity. V 

takom prípade by išlo o židovských oponentov.
211

 Allison poukazuje aj na možnú 

paralelu k výroku Mk 9,1 (a jeho par. Mt 16,28), kedy v oboch prípadoch ide 

o rovnakú štruktúru „ἀμὴν“ + „λέγω ὑμῖν“ + výrok o tom, čo sa učeníkom nestane 

(s οὐ μὴ) + „ἕως ἂν“ + výrok o prichádzajúcom Synovi človeka, resp. kráľovstve 

Božom. Zaujímavosťou tejto paralely je práve to, že Mt verzia z 16,28 

s prichádzajúcim Synom človeka, je redakciou pôvodnej Mk verzie, kde výrok 

o Synovi človeka nie je (viď analýzu 2).
212

 Hoci nie je možné dokázať, že aj 

v tomto prípade by išlo o Mt redakciu, tak spolu s kontextom prenasledovania, 
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ktorý skôr dáva význam v dobe, kedy Mt písal svoje evanjelium, považujeme 

tento výrok za neautentický. 

Zhrnutie 

Ježiš o Synovi človeka hovoril. Dochovaná tradícia je jednotná v tom, že 

výroky o Synovi človeka zaznievajú len z úst Ježišovych a v 3. osobe. 

Z analyzovaných textov vyplýva, že pôvodná referencia k Synovi človeka bola 

skutočne k postave inej od Ježiša. Syn človeka vystupuje v týchto výrokoch ako 

eschatologický sudca, ktorého súd príde nečakane, ako zlodej v noci, potopa či 

záhuba Sodomy (tak Q 12,39-40; 17,23-24; 26-30; možno L 21,36). Jeho funkcia 

je spojená s Ježišovým pôsobením a tak osobný postoj k tomu, čo Ježiš 

reprezentuje, rozhodne o budúcom osude jednotlivca pred Synom človeka (Mk 

8,38; Q 12,8-9). Nakoniec je to Ježiš, kto sa k Synovi človeka odkazuje, ako ku 

spravodlivému eschatologickému sudcovi, ktorý ako jediný môže obhájiť 

a rehabilitovať jeho poslanie (Mk 14,62). Táto Ježišova prezentácia Syna človeka 

však prešla vývojom v tradícii. Ježišovi nasledovníci po jeho smrti a vzkriesení 

prišli k záveru, že jeho referencie k prichádzajúcému Synovi človeka boli skrytým 

spôsobom, ako hovoril o svojom vlastnom návrate.
213

 Tak nastalo stotožnenie 

Syna človeka s Ježišom, ktoré v ďalej fáze „pohanskej“ misie stratilo referenciu 

k Synovi človeka úplne. Príkladom môžu byť pavlovské texty, ktoré môžu 

pochádzať z tradície o Synovi človeka, ako napríklad 1Tes 4,15-17 (porov. s Mt 

24,27n; 16,27).
214

 Napriek tomu váha autentickej tradície o Synovi človeka 

prevážila a hoci tieto texty boli pravdepodobne nezrozumiteľné pre iné, ako 

židovské milieu, dochovali sa a stali sa podstatnou časťou synoptickej tradície.  
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4. Analýza výsledkov a náčrt možného vplyvu 

V prípade PE aj Ježišovho použitia Syna človeka môžeme poukázať na 

spoločnú danielovskú tradíciu. James Dunn, napríklad, prichádza k podobným 

záverom ohľadom Ježišovho použitia Syna človeka, avšak pôvod týchto výrokov 

vidí v Ježišovom kreatívnom použití tradície z Dn 7.
215

 Komparácia výsledkov 

analýz poukazuje na pozoruhodné paralely, ktoré nenachádzame v pôvodnej Dn 

tradícii: 

(1) Postava „niekoho ako syna človeka“ (כבר אנש) v Dn 7,13 nie je konkrétna 

bytosť a v kontexte Dn 7 reprezentuje dokonca kolektívnu entitu. PE 

rovnako ako Ježiš chápu pod Synom človeka konkrétnu nebeskú bytosť. 

(2) Významnejšia paralela je vo funkcii Syna človeka. Rovnako ako PE, tak aj 

Ježiš vidí Syna človeka ako jedinečného eschatologického sudcu. Okrem 

PE a ježišovských tradícií nenachádzame paralelu k Božiemu agentovi, 

ktorý súdi miesto Boha.
216

 Toto označenie je unikátna idea, pretože v SZ 

textoch a rovnako aj v intertestamentálnej literatúre je to Hospodin, kto 

súdi (viď 1Pa 16,14; Ž 7,11; 50,6; 75,7; 4Ez 16,67; 14,32; 2Bar 83,1-2; 

3En 28,7; 3Sib 704). Aj Dn 7 zobrazuje Boha, Starca dní, ktorý vykonáva 

súd. Postava „niekoho ako syn človeka“ prichádza na scénu až po súde.  

Náhodný a predsa nezávislý vývoj tradície by mohol byť dôvodom pre prvú 

paralelu. Je možné, že rovnako obraz Syna z 4Ez 13, pochádza zo samostatného 

a nezávislého rozpracovania Dn tradície. Avšak vysvetliť tak unikátny spoločný 

prvok, ako je funkcia tejto postavy, na základe náhody je viac ako 

nepravdepodobné. Pravdepodobnejšie je predpokladať vplyv PE na Ježišove 

porozumenie Syna človeka.  

Ak tento vplyv pripustíme, môžeme nájsť aj ďalšie paralely, ktoré sme pre 

nedostatok priestoru neanalyzovali tak ako sme učinili s motívom Syna človeka:  
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(1) Súdny deň je v PE označený ako deň Božieho Vyvoleného / Syna človeka 

(61,5). Pričom sa tento deň objavuje na mnohých ďalších miestach, ako deň 

konečného súdu nad utľačovateľmi Božích vyvolených (45,2-4; 48,8, 10; 

50,2; 54,6; 55,3; 60,6; 63,8) a zároveň deň záchrany pre týchto vyvolených 

(51,2; 62,13). Rovnaké označenie, tj. deň Syna človeka, ako dňa súdu 

nachádzame aj v Q 17,30, pričom je tam rovnako tento deň špecifikovaný 

ako deň, kedy sa zjaví (ἀποκαλύπτεται) Syn človeka. Motiv zjavenia 

a odhalenia je spojený prakticky s každým textom o Synovi človeka v PE. 

Dalo by sa povedať, že v PE nahrádza ideu „prichádzania“ Syna človeka 

z Dn. V PE je Syn človeka skrytý od stvorenia, aby bol v posledných dňoch 

odhalený / zjavený. Jeho „príchod“ je vyjadrený tak, že nastáva deň súdu, 

deň Syna človeka. Práve motív „prichádzania“ je podľa niektorých prvkom 

svedčiacim pre vplyv Dn 7 na ježišovské tradície a zároveň proti PE, kde sa 

nevyskytuje. Tvrdíme však, že kľúčovým svedectvom o vplyve je práve 

zhoda funkcie a charakteristiky Syna človeka a nie módus príchodu. Sám 

Ježiš pod vplyvom Dn 7 mohol hovoriť o Synovi človeka aj ako 

o prichádzajúcom.  

(2) Príklad Noeho potopy ako prototypu konečného súdu sa vyskytuje ako 

v PE, tak v Ježišových výrokoch o Synovi človeka. V tomto prípade však 

nejde o unikátny motív, Noeho potopa ako súd je známa z viacerých textov 

v rámci intertestamentálnej literatúry (viď napr. už spomínané Múdr 10,4-

8; 3Mak 2,4-5; ZNef 3,4-5). Noachické motívy potopy sa vyskytujú 

predovšetkým v 1En 60,1-10. V ježišovských tradíciách je to Q 17,26-

27.
217

 

(3) Rovnako ako v PE, tak aj v ježišovských tradíciách sa objavuje očakávanie 

eschatologickej hostiny, ktorá nastane po dni súdu a na ktorej budú 

hodovať vyvolení Boží. V oboch prípadoch ide o nekonečný čas blaženosti, 

po obnovení sveta. V ježišovských tradíciách nachádzame toto očakávanie 
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v Mk 14,25par. a je spojené s Božím kráľovstvom. Ďalším textom je Q 

13,29. V PE je táto hostina vykreslená v 62,13-16. 

(4) Ďalším spoločným motívom, avšak rovnako nie unikátnym, je očakávanie 

telesného vzkriesenia z mŕtvych. Tento motív je známy zo SZ tradície iba 

z Dn 12,2, kde je očakávané všeobecné vzkriesenie – jedných k životu 

večnému a druhých k záhube. V intertestamentálnej literatúre sa objavuje 

telesné vzkriesenie napr v 4Mak 10,15; 9,22; 16,13; 18,23; 1En 22,13; 

92,3-5; 104,2; ŽŠal 3,11-16; 13,9-11; 14,4-10; 15,12-15; 4Ez 4,41-43; 

7,32-38; ZBenj 10,6-9; 2Bar 49,2-51,12; 4Sib 176-182 a predovšetkým 

veľmi literalistický popis z 2Mak 7,10-11; 14,46.
218

 V prípade PE je obraz 

vzkriesenia vyjadrený v 51,1-5 a 61,5. Z ježišovskej tradície sa dozvedáme, 

že Ježiš sám veril vo vzkriesenie mŕtvych. Rozhovor Ježiša so saducejmi 

z Mk 12,18-27par. poukazuje práve na túto vieru. Ďalšou tradíciou môže 

byť text z Q 11,31-32.
219

 Unikátnejšie by bolo spojenie tejto viery vo 

vzkriesenie s akousi obdobou posmrtnej blaženosti v medzičase pred 

vzkriesením. V PE je vzkriesenie spojené s obnovou zeme (tak 51,1-5), no 

zároveň sa hovorí o mieste pobytu svätých v nebesiach (39,4-5), či 

o hriešnikoch, ktorí nevystúpajú do nebies (45,1-2) čo by mohlo 

implikovať, že svätí tam vystúpajú. Paralelu k tomuto stavu môžeme vidieť 

v podobenstve z Lk 16,19-31, kde je Lazar hneď po svojej smrti prenesený 

anjelmi do lona Abrahámovho. Otázkou je, či môžeme z podobenstva 

rekonštruovať niečo o Ježišovom vnímaní takéhoto medzičasu. Na druhej 

strane, prečo by to podobenstvo takto zaznelo, ak by bolo v rozpore s jeho 

videním.
220

  

(5) Posledným, hypotetickým motívom, je podobná sociálna situácia, v akej 

pôsobil Ježiš a do akej boli písané texty PE. Tento motív by vyžadoval 

dôkladnú samostatnú štúdiu, avšak poukážeme aspoň smerom, ktorým by 

sa tieto paralely mohli uberať. Jedným z kľúčových prínosov tretej vlny 
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ježišovského bádania bol aj dôraz na archeológiu Galiley v čase Ježišovho 

pôsobenia.
221

 Toto archeologické bádanie poukazuje na pomerne zlé 

sociálne podmienky bežnej populácie, pričom Ježiš sám pravdepodobne 

patril do rovnakej spoločenskej vrstvy. Táto situácia vychádza z vysokého 

daňového zaťaženia od Herodesovcov a zároveň rastúcej urbanizácie, ktorá 

mala negatívny dopad na galilejský vidiek. Ako sme už spomínali v časti 

§3.1, podobná sociálna situácia sa týka aj adresátov PE, ako je (aspoň 

čiastočne) rekonštruovateľné z vybraných pasáži a z pravdepodobného 

datovania. Je teda predstaviteľné, že by Ježišova zvesť o prichádzajúcom 

kráľovstve a nebeskej rehabilitácii mohla mať podobných recipientov ako 

PE.  

Vidíme, že niektoré paralely sú unikátnejšie ako iné, no ako celok tvoria 

celkom presvedčivý komplex argumentov pre vplyv PE na samotného Ježiša. 

Otázkou je, ako si tento vplyv predstaviť. Vzhľadom k tomu, že nevieme 

s určitosťou povedať, kde PE vznikli, tak je náročné argumentovať pre možný 

geografický vplyv. Charlesworth vo svojom článku
222

 pracuje s predpokladom, že 

PE vznikli v Migdale a preto mu nie je zaťažké povedať, že Ježiš sa s týmito 

textami stretával pravidelne. My tento optimizmus nezdielame a tak nám neostáva 

než formulovať skromnejší vzťah. Samotný vplyv nie je tak veľký, aby sme 

v ňom videli nejaký primárny zdroj Ježišovej inšpirácie. Ale zdá sa, že napriek 

tomu, aký intímny vzťah Ježiš prežíval s Hospodinom, očakával eschatologické 

zavŕšenie v spojitosti so Synom človeka. Vzhľadom k tomu, že všetky paralely 

týchto textov a Ježišovho učenia sa týkajú iba postavy Syna človeka, posledného 

súdu a eschatologickej nádeje, je možné, že sa Ježiš stretol len z niektorými, 

eschatologickými ideami, ktoré mohli byť živé ako medzi bežnejším ľuďom, tak 
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medzi jeho intelektuálnejšími reprezentantmi. Sociálno-ekonomická aj politická 

situácia pravdepodobne nahrávala šíreniu takýchto ideí. Preto táto rekonštrukcia 

nie je vôbec nereálna. No ide len o pokus vystihnúť možnú cestu, akou sa tieto 

tradície spojili, ako našli idey z PE Ježiša a ako ho oslovili. 
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Záver 

Cieľom práce bolo preskúmať možný vplyv medzi textami PE a najstaršími 

tradíciami o Ježišovi. Začínali sme s otvoreným predpokladom, že oba korpusy 

látok obsahujú paralelné materiály, ktoré by sa dali komparovať. Otázkou bolo, či 

tieto paralelné materiály majú vôbec nejaké spoločné dejiny a či je tento vzťah 

možné akosi rozkľúčovať.  

K tomu sme museli preskúmať povahu najstarších ježišovských tradícií 

a ujednotiť si, s čím vlastne budeme PE porovnávať. V súčasnej plodnej diskusií 

viacerí progresívni bádatelia rekonštruujú najstaršie vrstvy ježišovských tradícií 

ako neapokalyptické, mudroslovné texty. Analýzou ich argumentov sme však 

ukázali, že hoci ide o podnetné a kvalitné práce, ktoré napomáhajú 

k metodologickej precíznosti a kladú niektoré doteraz nepoložené otázky, tak ich 

rekonštrukcia sa zdá byť založená na oveľa menej obhájiteľných základoch, ako 

stále presvedčivá apokalyptická paradigma.  

Ďalej sme si museli tieto látky umiestniť na chronologickú osu, aby nám vôbec 

vyvstal možný vzťah. Prehľadom súčasnej diskusie o datovaní PE a analýzou 

kľúčovej vonkajšej aj vnútornej evidencie sme dospeli k presvedčeniu, že text PE 

vznikol chronologicky pred Ježišovým vystúpením a tak je možný vplyv smerom 

od PE k Ježišovi.  

Pre obmedzené možnosti tejto práce sme zvolili analýzu kľúčového spoločného 

motívu Syna človeka. Ostatné neanalyzované motívy, ktoré by boli hodné 

detailnejšej analýzy sme spomenuli aspoň náznakom v poslednej kapitole. 

Následne sme analyzovali všetky texty z PE, ktoré obsahovali postavu Syna 

človeka a snažili sme sa charakterizovať túto postavu. Vyvstal obraz komplexnej 

nebeskej bytosti, eschatologického sudcu, ktorý zasadá na Boží trón, aby súdil 

všetkých zlých utlačovateľov spravodlivých a priniesol spásu Božím vyvoleným.  
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V ďalšej časti sme sa venovali analýze textov zo synoptickej tradície, ktoré 

odkazovali k budúcemu Synovi človeka, pričom sme sa snažili určiť autenticitu 

týchto výrokov. Výsledkom tejto argumentácie bolo preukázanie autenticity 

u niekoľkých textoch (Q 12,8-9; 39-40; 17,23-24; 26-30; Mk 8,38; 14,62; L 

21,36), v ktorých bol Syn človeka jednoznačne odlíšený od Ježiša samotného 

a jeho funkcia bola spájaná s nečakaným eschatologickým súdom. Okrem toho 

postoj, ktorým jednotlivec pristupuje k Ježišovi, bude mať dopad na to, ako 

obstojí pred súdom Syna človeka. Zároveň Ježišova osobná zápletka bola spojená 

s touto postavou pri Ježišovom pozemskom súde, kedy Ježiš poukázal k Synovi 

človeka ako k tomu, ktorý rehabilituje jeho pôsobenie.  

V poslednej kapitole sme porovnali tieto výsledky a vyvstali nám pozoruhodné 

paralely medzi charakteristikou a funkciou Syna človeka ako v PE, tak v Ježišom 

videní. V oboch prípadoch bol Syn človeka chápaný ako konkrétna individualita, 

Boží agent a nebeská bytosť, hoci tieto charakteristiky neboli zrejmé z Dn 7. 

Ďalším, významnejším, spoločným prvkom je chápanie Syna človeka ako 

eschatologického sudcu, pretože biblická aj mimobiblická tradícia sa zhoduje 

v presvedčení, že konečným sudcom bude Hospodin. Tento unikátny spoločný 

motív je dokonca doložiteľný iba v prípade PE a Ježišovho kázania a v oboch 

prípadoch je týmto sudcom postava Syna človeka. Pôvodná tradícia z Dn 7 

chápala rovnako Boha, ako sudcu. Následne sme uviedli ešte niekoľko menej 

unikátnych, avšak zaujímavých paralel v rámci eschatologických motívov. Išlo 

o spoločné pomenovanie súdneho dňa ako „dňa Vyvoleného / Syna človeka“, 

spoločné označenie módu jeho príchodu ako „zjavenia sa“, spoločného 

predobrazu súdu v Noeho potope, spoločnej viere vo všeobecné vzkriesenie 

a následný eschatologický banket. Zároveň sme poukázali nato, že PE a Ježišove 

vystúpenie mohli zdieľať podobnú sociálnu situáciu. 

Cieľ práce bol teda splnený. Z analýzy sme navrhli určitú hypotézu možného 

vzťahu, hoci vždy pôjde len o hypotézu. Napriek tomu sa zdá, že znalosť 
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niektorých eschatologických ideí PE Ježišom nie je vôbec nemysliteľná a čitateľ 

uváži ako presvedčivo sa nám podarilo obhájiť túto tézu. 

Jediným, nám známym, pokusom o analýzu možnej znalosti ideí z PE Ježišom 

s ohľadom na súčasné bádanie o PE, je štúdia prof. Jamesa Charleswortha, ktorá 

bola v tejto práci viackrát citovaná. Hoci to bol práve prof. Charlesworth, ktorý 

bol inšpiráciou pre vznik tejto práce, tak jeho štúdia nie je presvedčivým 

argumentom pre tento vzťah. Možno by sa dalo povedať, že táto práca je istým 

pokusom o korekciu jeho analýzy. Zdá sa nám totiž, že Charlesworthova 

argumentácia pre Migdal, ako miesto vzniku PE, je nedostatočná a nepresvedčivá. 

Týmto sme sa zaoberali v §3.1. Ďalším problémom je Charlesworthove nekritické 

stotožnenie synoptických látok s Ježišom samotným. Definovanie toho, čo 

rozumieme pod autentickými ježišovskými tradíciami sme podali v §2.2 

a v analýze konkrétnych výrokov z §4.2.  

Záverom možno len spomenúť, že táto práca je iba pokusom o rekonštrukciu. 

Ježiš idey z PE poznať mohol a zároveň nami definované unikátne paralely môžu 

mať vysvetlenie, ktoré je úplne nedostupné akejkoľvek historickej práci. Ďalej 

sme si vedomí aj ďalších limitov. Naša práca s textami PE bola iba s kritickým 

textom v prekladoch a sekundárnou literatúrou, k čomu nás viedla chýbajúca 

znalosť etiópštiny. Ďalším limitom bolo to, že nie je možné preskúmať tak 

nepreberné množstvo literatúry, ktoré k ježišovským tradíciám máme. Iba solídna 

orientácia v diskusií o Synovi človeka v ježišovskej tradícii zaberie 2 mesiace 

čítania. Snažili sme sa však pokryť diskusiu ako kľúčovými klasickými prácami 

staršieho bádania, tak poprednými súčasnými autormi. Zároveň, aj z časových 

dôvodov, nám chýbal potrebný kritický odstup, ktorý by určite odhalil viaceré 

nedostatky. V neposlednom rade sme si plne vedomí takmer úplného opomenutia 

práce s Evanjeliom podľa Jána. Malým ospravedlnením môže byť to, že diskusia 

ohľadom historickej validity jeho výrokov je značne otvorená a sú mnohými 

vnímané druhotne. Tu poukazujeme na veľké práce ježišovského bádania, ktoré 

len málokedy priznávajú jánovským výrokom popredné miesto vedľa textov z Q, 
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či Mk. Druhým a podstatnejším dôvodom je to, že práca s týmito tradíciami by 

rozšírila predkladanú prácu o ďalšiu tretinu. Išlo teda o vedomú redukciu 

analyzovaného materiálu. 
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