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6  VIERA IZRAELSKÉHO NÁRODA.  

„ZÁPAS POLYTEIZMU A MONOTEIZMU“ 

 

Známa pravda o tom, že Bohom vyvolený Izraelský národ veril v jediného Boha je 

všeobecne známy fakt, s ktorým sa bežne stretávame na hodinách náboženstva či na kázňach 

v chráme. Všeobecne o tom hovoria aj odborníci – religionisti, ktorí zaradzujú Izraelské 

náboženstvo jednoznačne a nespochybniteľne k monoteizmu. Podobne ako kresťanstvo 

a mohamedánstvo.  

V tomto príspevku sa pokúsime zamyslieť nad náboženským vývojom, ktorým prešiel 

Izraelský národ v svojich dejinách. Ako ťažko bolo Mojžišovi, patriarchom, sudcom, 

prorokom či kráľom vieru v jediného Boha udržať, prezentovať a to v takej podobe ako to mal 

vyznávať vyvolený národ, ktorý sľúbil Bohu vernosť. Pohanské náboženstva Mezopotámie, 

Egypta, Kanaánu, Babylónu, Asýrie, Gréckej a Rímskej ríše veľmi ovplyvňovali ich 

náboženské zmýšľanie Izraelitov, postoje, bohoslužobný kult a všeobecne ich religiozitu, 

pretože vplývali na Izrael politicky, mocensky a vojensky. Čo bolo možné si Izraeliti 

z pohanských náboženstiev ponechali a vylepšili ho o svoj náboženský vklad, ktorý 

prezentoval vieru v jediného a neviditeľného Boha. Nie vždy sa im to však podarilo.  

Treba si uvedomiť, že naučiť sa správnej viere v Boha bol dlhodobý proces Izraela, 

ktorý sa nedal zvládnuť blokovo na nejakom päť či desaťročnom vyučovacom procese na 

hodinách náboženstvá tak ako to poznáme dnes. Dokonca ani štyridsať ročný vyučovací 

proces na púšti po odchode z Egypta nestačil na to, aby sa pútnici naučili tomu 

najpodstatnejšiemu a to, že sa majú spoliehať na Boha. Vyvolený národ nemal žiadne učebné 

pomôcky v písomnej podobe – napr. katechizis, modlitebník, tlačenú Bibliu, zošit ... Jediná 

písomná pomôcka bol Dekalóg napísaný na kamenných doskách, ktorý bol uložený ako 

vzácna relikvia v arche zmluvy. Božie slovo sa šírilo ústnou tradíciou – napr. kázňou, 
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príbehmi, ktoré mali pripomínať otcovia rodín pri paschálnej večeri, atď. t.j. memorovaním
1
 

a opakovaním. Božie slovo sa šírilo z pokolenia na pokolenie. To, kde si to mohli uchovať bol 

„iba“ um a srdce. Tento zápas polyteizmu a monoteizmu trval svojim spôsobom neustále 

v Izraeli takmer 1900 rokov, od patriarchu Abraháma po posledného proroka Starého Zákona.  

Viera ako cnosť nie je čosi stabilné, ale žiaľ má kolísavú podobu. Neustále ju treba 

udržiavať a posilňovať. Ako náhle človek odpadá od viery v pravého Boha zväčša sa nestáva 

ateistom, ale hľadá si akúsi „duchovnú“ náhradu a zvyčajne sklzne do istého stupňa - druhu 

pohanstva. Napríklad prarodičia, ktorí verili do pádu aj po páde v Boha a taktiež aj Setovo 

zbožné pokolenie. Avšak už Kain po zabití Ábela sa odvrátil od Boha ako aj celé jeho 

pokolenie. V tomto pokolení sa duchovný pád prejavil aj tým, že Lamech
2
 si vzal dve ženy. 

Ide o prvú zmienku v Starom Zákone o polygamii.  

V druhej jasnej avšak ojedinelej zmienke v knihe Genezis, kde sa zmieňuje 

o polyteizme – mnohých bohoch je zmienka: „V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží 

vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrovia na zemi. To sú hrdinovia, čo boli 

povestnými mužmi za starodávna“
3
. Ide tu zrejme o spomienku na prastarý mýtus o jednote 

božských a ľudských bytostí a ich potomkov
4
 , ktorý nachádzame v pohanských bájach.

5
 

                                                           
1
 Dodnes sa v Etiópskej cirkvi najmä v kláštoroch kladie dôraz na učenie sa Sv. Písma naspamäť. Etiópia – 

Habeš prijala kresťanstvo už v 4. storočí.  

2
 1Mjž 4, 19 

3
 1Mjž 6, 4-6. Pohanské mýty bežne rozprávajú mnohé podrobnosti o obcovaní bohov s ľuďmi, z ktorého sa 

rodili polobohovia – nadľudia.  

4
 Porovnaj 4Mjž 13, 33. 

5
 Ide o najťažší a najspornejší text Starého Zákona. Židovská tradícia hovorí o „božích synoch“, že sú to vladári, 

králi a panovníci. Grécka tradícia prostredníctvom Septuaginty, Filona Alexandrijského a Jozefa Flávia hovorí, 

že išlo o padlých anjelov. Cirkevní otcovia hovoria, že išlo o potomkov Séta, ktorí nepočúvali Boha a brali si 

ženy z hriešneho Kainovho pokolenia. Iní starozákonníci udávajú, že tento text sa dostal do Sv. Písma 

z pohanských mýtov. Ide o postavy polobohov napr. Gilgameš, potomok kráľa Lugalbandy a bohyne Rímat-

Ninsuny, ktorý bol z dvoch tretín boh a z jednej tretiny človek. (Pozri HELLER, J.-PRUDKÝ, M.: Obtížné 

oddíly knih Mojžišových. Kostelní Vydří 2007, s. 42-43). Čo sa týka vyššie uvedeného výkladu ďalší odborníci 

definujú božích synov – ako nadľudské bytosti ako anjelov, démonov či duchov. Konštatujú, že o anjeloch 
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 Nie je celkom jasné prečo svätopisec Mojžiš prevzal túto zmienku a umiestnil ju vo 

svojej prvej knihe, keď v podstate bojoval s egyptským polyteizmom a potreboval Izraelský 

národ učiť viere v jediného Boha. Išlo pravdepodobne o neskorší doplnok asi z kňazského 

kódexu.  

V Mezopotámii
1
 a Egypte

2
 boli objavení bohovia, ktorí sa vo svojom ďalšom živote 

stali súčasťou prostredia, v ktorom sa vytvárala predstava o Bohu - Jahvem. Niektorí z týchto 

bohov sa presťahovali do Izraela, kde si získali ctiteľov a pritiahli na seba uctievanie, ktoré sa 

                                                                                                                                                                                     
rozprávajú ako židovské výklady (1Henoch 6, 2; Jubilea 5, 1, Filón Alexandrijský – De Gigant 2, 358 a Jozef 

Flávius - Starožitnosti 1, 31 taktiež zvitky z Mŕtveho mora). Rovnaký názor prezentujú aj sv. Otcovia a učitelia 

Cirkvi (Justín, Irenej, Klement Alexandrijský, Tertulián či Origenes). Tento názor je najrozšírenejší. (Pozri 

Genezis. Trnava 2008, s. 233).  

1
 Sklon náboženstvá sledovať politický vývoj sa netýkal len vzťahov medzi mestskými štátmi Mezopotámie, ale 

tiež ich vnútornej politiky. A politický život týchto miest bol usporiadaný zhora dole. Na rozdiel od spoločnosti 

lovcov a zberačov mali mestské štáty stále vedenie. A rovnako ako v náčelníctve bolo vedenie hierarchické, 

ktoré bolo prepracované a využívalo aj úradníctvo. Ako na nebi tak i na zemi. Nielen mestské štáty mali, ale 

neskôr aj celá oblasť mala jedného hlavného boha (niekedy sa mu vravelo kráľ). Tento hlavný boh mal 

podriadených bohov, presne podľa vzoru kráľovského dvora. Jedna mezopotámska písomnosť z 2. storočia 

pred Chr. prináša zoznam bohov s titulmi ako komorník, vrchný kuchár, pastier, záhradník, vyslanec, vezír, 

veľkovezír, vojenský pobočník, pohárnik, tajomník, strážca, dvernik (otvárač a zatvárač dvier) a kaderník. 

A v jednom mezopotámskom príbehu vymenuváva Enki – sám podriadený veľkého Enlila – jedného boha 

„inšpektorom kanálov“ a druhému dáva na starosť súdnictvo. (WRIGHT, R.: Evoluce Boha. Praha 2011, s. 77). 

2
 Aj v Egypte sa panteón usporiadal do istej hierarchickej podoby. A zdá sa, že v Číne éry Šang všetko riadil boh 

nebies, ktorý dohliadal na bohov vetra, dažďu, riek, hôr atď. Nikde však posun v hierarchii nie je taký zjavný 

alebo lepšie povedané tak dobre zachovaný ako v starovekej Mezopotámii. Historik Jean Bottéro opisuje ako sa 

tam „prvotná neorganizovaná skupina“ bohov z počiatku civilizácie premenila „v priebehu vývoja stáročí, 

mytologických úvah a vynaliezavého plánovania v skutočnú nadprirodzenú mocenskú organizáciu..., ktorá 

vládla ľuďom rovnako ako pozemská moc ovládala svojich poddaných. Výsledná „mocenská pyramída“ ako ju 

nazval Bottéra, bola sama určitým krokom k monoteizmu. V dobách svojho postavenia na vrchole pyramídy 

bol Enlil vzývaný ako „veľký a mocný panovník, ktorý vládne na Nebi i na Zemi, všetko vie a všetkému 

rozumie“. Ako udáva V. Zamarovský c minulosti však žiadna pyramída nestála „ako prst v púšti“. Bola 

obklopená chrámami, do ktorých sa prinášali obete pre faraónovho ka, menšími pyramídami príslušníkov 

panovníckej rodiny a veľkým počtom mastáb veľmožov a úradníkov, ktorí chceli byť i po smrti v blízkosti 

svojho pána. Pyramída bola tak stredom veľkej nekropoly, mestá mŕtvych, ktorú si pre večný život vybudovala 

tenká vrstva vládnucej triedy najmocnejšej ríše sveta pred štyridsiatimi až päťdesiatimi storočiami. 

ZAMAROVSKÝ, V.: Za siedmimi divmi sveta, Bratislava 1960, s. 59. 
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mohlo vzdávať iba Jahvemu, čím podnietili jeho žiarlivosť. Niektorí bohovia doprevádzali 

a povzbudzovali mezopotámskych útočníkov, ktorí vtrhli do zeme Izraelitov a pri jednom 

z rozhodujúcich činov v dejinách náboženstva zničili Jahveho chrám. To všetko pomohlo 

vytvoriť Jahveho povahu, keď sa krajine Izraelitov objavil monoteizmus a položil základy 

troch moderných
1
 abrahámovských náboženstiev. V starovekej Mezopotámii a Egypte sa od 

evolúcie náboženstva všeobecne a evolúcie bohov ako skupiny, začíname približovať 

k evolúcii západného náboženstva a k evolúcii jediného boha.
2
 Sargon doviedol Mezopotámiu 

najbližšie k univerzalizmu a rozšíril pôsobnosť sumerských bohov z ich južnej domoviny cez 

kultúrne hranice. Nebolo to nič v porovnaní s priamočiarym novým monoteistickým 

univerzalizmom, ktorý sa nakoniec objavil v abrahámovskej tradícii. Jeden boh vládne 

celému ľudstvu. Ale už v 3. tisícročí pred Chr. keď polyteizmus v Mezopotámii predvádzal 

svoje geopolitické schopnosti, existovali sily posúvajúce teológiu viacej k monoteizmu.
3
 

Animizmus je definovaný, že je to pripisovanie živých vlastností neživému – rieke, 

oblakom, hviezdam. Primitívni animisti verili, že v živých i neživých veciach sídli teda 

animuje duša či duch. Animizmus bol nezrelou filozofiou ľudstva vytvorenou „pradávnymi 

divošskými filozofmi“. Slúžil k tomu, čo majú správne teórie robiť – vysvetľoval inak 

záhadné veci, čo najjednoduchším spôsobom. Ako náhle sa animistický svetový názor 

vytvoril začal sa vyvíjať. V istom okamžiku napríklad predstavu, že každý strom má dušu, 

nahradila predstava, že všetkým stromom panuje „boh lesa“. Tento počiatočný polyteizmus 

neskôr dozrieva a nakoniec dospel až k monoteizmu.
4
 V tomto kontexte nachádzame v rámci 

                                                           
1
 Autor má na mysli pravdepodobne judaizmus, mohamedánstvo a kresťanstvo. (Pozn. a.). 

2
 WRIGHT, R., cit. dielo, s. 62. 

3
 Tamže, s. 76. 

4
 WRIGHT, R., cit. dielo, s. 16-17. Achnaton (asi 1370-1352 pred Chr.) sa pokúsil o veľkú náboženskú reformu 

v Egypte kde nahradil tradičné mnohobožstvo uctievaním jedného slnečného boha. Politickým cieľom reformy 

bolo zlomenie moci vésetského kňazstva, otrokárskej aristrokracie nímov a upevnenie moci v rukách 

panovníka silno centralizovaného štátu. Výsledky reformy ho neprežili. ZAMAROVSKÝ, V.: Za siedmimi 

divmi sveta, s. 50. 



43 
 

kanaánskeho náboženstva posvätnú pohanskú úctu k tzv. ašeram
1
 – posvätným hájom 

(stromom).  

Žiaľ tomuto vplyvu k posvätným stromom, drevám a kolom sa nevyhli ani Izraeliti a to 

nielen po príchode do zasľúbenej zeme. S božskou úctou ku posvätnému kolu, ale aj so 

zoololatriou sa stretávame hneď, po odchode Izraelitov z Egypta. Pri putovaní po púšti, keď 

bol národ napadnutý jedovatými hadmi a bola na kôl pribitá podobizeň medeného hada. 

Každý Izraelita, ktorý sa s vierou pozrel na tohto hada nezomrel. Udáva sa, že toto všetko 

bolo urobené na pokyn Mojžiša. Zhotovenie pod horou Sinaj zlatého teľaťa
2
 Áronom, 

ktorému sa Izraeliti klaňali bol jasným prejavom egyptskej religiozity, ktorú si otroci preniesli 

so sebou na slobodu. Veriť v neviditeľného Boha Mojžišovho, bolo pre Izraelitov naučených 

v egyptskom otroctve klaňať sa božstvám v podobe sôch spočiatku veľmi ťažké. Niet divu, že 

protiopatrenie, ktoré bolo dané ako jedno z prikázaní Dekalógu
3
 znelo: „Neučiníš si modlu 

a nebudeš sa jej klaňať“. 

Kult Jahveho bol prenesený do Izraela skupinou kmeňov z juhu. Tieto kmene kočovali 

po púšti a uctievali prírodu a nebeské telesá. Najviac uctievali starosemitské božstvo, ktoré 

malo krídla a to Jahveho. Toto božstvo lietalo v oblakoch, zjavovalo sa v búrkach, víchroch, 

bleskoch a ohni. Boh-víchor ochraňoval kmene v časoch kočovania, keď ich chránil pred 

                                                           
1
 Ašéra - kenaanská bohyňa matka, ktorú texty z Ras Šamry uvádzajú ako bohyňu a snúbenicu Ela, ale Starý 

Zákon ju spája s Baalom (Sud 3, 7). Starý Zákon hovorí o Ašére nielen ako o bohyni (napr. 1Kr 18, 19; 2Kr 

23,4; 2Pa 15, 16), ale týmto menom označuje aj jej zobrazenie (napr. 4 Kr 15, 13) cez ktoré sa predstavovala. 

Izraeliti dostali príkaz ašerim Kenaancov porúbať (2Mjž 34, 13) alebo spáliť (5Mjž 12, 3) a nesmeli postaviť – 

umiestniť „posvätný kôl ani žiadny strom pri oltári Hospodinovom“ (5Mjž 16, 21). Z týchto odkazov je 

predpoklad, že išlo o drevený predmet, pravdepodobne na ktorom bolo nejaké zobrazenie. Za ašéru niektorí 

považujú kus zuhoľnateného dreva o dĺžke asi 1,2 m z rannej doby kamennej objavený vo svätyni v Aji. 

Mnoho vedcov v súčasnosti odmieta názor, že to bol kôl a odporúčajú výraz „obraz Ašéry“. V ekumenickom 

preklade z r. 1985 sa toto slovo prekladá ako „posvätný kôl“. (Nový biblický slovník. Douglas, J. a kol. Praha 

1996, s.74). Pozri: TYDLITÁTOVÁ, V.: Stromy ve starozákonní tradici, Vimperk 2008. 

2
 2Mjž 32, 1-35 

3
 2Mjž 20, 4-5  
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tisíckami nebezpečenstiev a taktiež ich ochraňoval pred božstvami iných národov. Zastrašoval 

ich svojim prejavovaním sa v podobe ohnivého stĺpa či v podobe obrovského mraku
1
. 

Kočovníci verili, že sa pri bleskoch zjavuje Boh a hrom považovali za prejav Božieho hnevu
2
. 

Moc božstva pociťovali počas zemetrasenia, alebo erupcii sopiek
3
. V Deborinej piesni, ktorá 

je jednou z najstarších časti Starého Zákona
4
, ktorú datujeme približne do 13. stor. (12. stor.) 

pred Chr. je opísaný Izraelský Boh Jahve nasledovne: „Jahve, keď si vychádzal zo Seíru, keď 

si kráčal z edómských strání, zachvela sa zem, aj nebesá kropili, aj oblaky liali vodu. Vrchy sa 

klátili pred Jahvem ešte aj Sinaj, pred Jahvem – Bohom Izraela“. 

Hebrejské kmene, ktoré prišli do Palestíny z východu uctievali nie Jahveho, ale 

semitské božstvá. Zvláštnu úctu mal El-Šadaj
5
 – boh hôr a tiež Elohim – prostredníctvom, 

ktorého sa prejavovala božská sila rôznych Elov. Po uzatvorení kmeňové zväzku medzi 

kmeňmi Izraelskými sa museli vzdať uctievania kultu, ktorú vzdávali Elohimovi
6
.  

Významný starozákonník J. Bandy
7
 konštatuje: „Izrael integroval Éla (vrátane jeho 

mena) do svojho náboženstva tak, že ho stotožnil s Bohom otcov s Jahvem. Na druhej strane 

však zásadne odmietol Baala“. Pri odbornom skúmaní biblického textu lingvistami sa 

stretávame so spojením slov Jahve Elohim 1Mjž 2, 4 aké nachádzame v hebrejskom origináli. 

Avšak v rozhovore Evy s hadom 2Mjž 3, 24 je už použité iba samotné Elohim. Pokiaľ by 

rozprávanie o Edenu malo súvis so sumerským originálom, mohol ho z Úru Chaldejského 

                                                           
1
 2Mjž 13, 21-22 

2
 2Mjž 19, 16-20 

3
 1Mjž 19, 24-25 

4
 Sud 5, 4-5 

5
 J. Bándy hovorí: „Z hľadiska historického sa Kňazský kodex (P) mýli len v tom, že Él – šaddaj (2Mjž 6, 3) nie 

je Bohom patriarchov, ale patrí medzi kanaánskych Élov (Él eljón – 1Mjž 14, 18 a Él ólám 1Mjž 21, 33). Aj 

Ozeáš vie o tom, že meno Jahve je známe len od východu z Egypta (Oz 12, 10 a 13, 4). (Pozri BÁNDY, J.: 

Teológia Starej zmluvy. Bratislava 2003, s. 49).  

6
 ГЕЧЕ, Г.: Библейские истории. Москва 1988, s. 40-41. 

7
 BÁNDY, J.: Úvod do Starej zmluvy. Bratislava 2003, s. 11. 
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priniesť Abrahám
1
. Ako udáva M. Bič

2
, pravdepodobne najstarším semitským označením pre 

božstvo je výraz ilu – hebrejský el, ktorý sa časom stal aj vlastným menom. V ugaritských 

textoch sa Él nazýva „otcom bohov“ a stojí na čele panteónu. Jeho výsostné postavenie však 

už v druhej polovici 2. tisícročia pred Chr. ohrozoval Baal, mladším božstvom, ktorý sa dral 

do popredia.  

Židovský učenec prof. U. Cassuta prednášajúci v Ríme (ktorý zomrel r. 1951 

v Jeruzaléme) rozpoznal užívanie rôznym mien či označení pre Boha, ktoré súviselo so 

pôvodnými obyvateľmi Orientu – s tým čo sa o Bohu hovorí. Tak napr. obecné meno elóhím 

bežné aj u pohanov vyjadruje tú stránku božej činnosti, ktorú chápali aj pohania. Preto je 

tento termín použitý v 1Mjž 1, kde je reč o stvorení. Oproti tomu v mene jahve sa Boh 

priblížil k svojmu ľudu ako záchranca a spasiteľ spôsobom, ktorý chápal iba Izraelita ale nie 

pohan. Napr. pri oslobodení ľudu z Egypta
3
. 

V r. 586 pred Chr. sa stalo to čo najviac otriaslo celým Izraelom keď bol okupovaný 

a 70 000 najvzdelanejších židov sa dostal do babylonského zajatia. Babylončania zvíťazili so 

svojim národným bohom Mardukom a pokorili tak Jahveho, Boha Izraelského národa. 

Izraelský kráľ Jóšijáš
4
, keď pozdvihol úctu v Jahveho ešte pred touto tragickou udalosťou 

s tým nerátal. I napriek tomu Jahvemu sa nemohlo stáť nič lepšie. Jošijašová teológia 

o uctievaní Jahveho a nikoho iného nielen prežila, ale sa aj rozšírila v mohutnej a veľkolepej 

podobe. Židia a po nich aj kresťania aj mohamedáni začali veriť, že abrahamovský boh nebol 

len jediným bohom zasluhujúcim si úctu, ale jediným Bohom, ktorý existuje. Monolatria sa 

premenila v monoteizmus. Ako sa vyjadril teológ R. W. Klein, „Izraelskí exiloví teológovia 

dokonale využili pohromy, ktorá ich stretla. Revolúcia, ktorá by od základu zmenila teológiu 

                                                           
1
 Nový biblický slovník. Douglas, J. a kol., s. 109. 

2
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona I. Praha 1986, s. 303.  

3
 2Mjž 20, 2. 

4
 640-609 pred Chr. V tom čase pôsobili proroci Sofoniáš, Nahum, Jeremiáš. 
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nepripravíte zo dňa na deň. Pokiaľ však vyhnanstvo izraelských intelektuálov niečo dalo tak 

to bol čas počas, ktorého si mohli veci premyslieť. V Babylone boli 50 rokov než Peržania 

porazili Babylončanov, zdedili tak po nich Izraelitov a začali posielať vyhnancov späť do 

Jeruzalema, kde veľa Izraelitov po celú dobu zostali. Vycibrené myšlienky vo vyhnanstve 

nakoniec v Jeruzaleme prevládli
1
.  

Boh Izraela, ktorý má vlastné meno sa stane meno PÁN – Jahve
2
. Aby sa 

neznesväcovalo Božie meno Jahve bolo „stiahnuté z obehu bežného používania v modlitbe“ 

a vysloviť ho mohol iba raz v roku veľkňaz vo svätyni svätých v Jeruzalemskom chráme. 

Toto posvätné meno nahradené termínom Adonaj – Milosrdný čím bolo zvýraznený Boh aký 

je vo vzťahu k ľuďom, aká je jedna z jeho vlastností. Biblické meno Elohím nie je 

abstraktným filozofickým pojmom, ale Boh v Písme hovorí, tvorí, oddeľuje, požehnáva, pred 

konaním uvažuje a prihovára sa ľuďom, ktorí sú schopní ho počúvať
3
. Jahve je národným 

Bohom Izraela a znovuobnovený Jeruzalemský chrám je najhmatateľnejším symbolom tejto 

štátnosti. Abrahamovský boh sa stal jediným pravým bohom v okamihu, keď sa z boha stal 

Boh. 

 

 

                                                           
1
 WRIGHT, R., cit. dielo, s. 141-142. 

2
 skrátka YHVH čo sa odborných kruhoch definuje ako posvätný tetragram. 

3
 Genezis cit. dielo, s. 59. 

 


