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7 ZEUS – POHANSKÍ BOHOVIA V GRÉCKU  

A BIBLICKÝ BOH STARÉHO ZÁKONA 

 

Boh v pohanstve zvlášť v gréckej a helénskej mytológii je vo svojej podstate 

polyteistický pojem, ktorý predpokladá hierarchicky organizovaný štát božstiev, kde v čele 

Grékov stojí boh Zeus – „otec ľudí i bohov“. Bohovia sú odleskom mnohotvárnej 

skutočnosti tohto sveta, rovnakého pôvodu ako ľudia takže ich pomer k prírode a k svetu nie 

je pomer stvoriteľa ku stvorenstvu. Je to skôr iba poriadok, forma a zmysel sveta, jeho zákon. 

Preto ich najcharakteristickejšou vlastnosťou je spravodlivosť (= zákonitosť) preto modlitba 

k ním nemá zmysel. Mocnejší než bohovia je osud, o ktorom síce vedia, ale nemôžu ho 

zmeniť. Je pochopiteľné, že si Gréci nevedeli predstaviť božstvá inak než v podobe 

dokonalého človeka. I keď neskoršie etické myslenie im v tom bránilo. Ale medzi božstvom 

a človekom nie je bezprostredný osobný pomer vyjadrený slovami ja – ty. Medzi božstvo 

a človeka vstupuje buď štát alebo prostredníci božského panteónu. Aj grécke náboženstvo 

hovorí o „vykúpení“, ale chápe ho ako „poznanie pravej miery“, ktoré dáva najvyššie božstvo 

skrze zákon a utrpenie. Starí Gréci nemali podstatný rozdiel medzi prírodou a duchom, 

človekom a božstvom. Až Platón urobil toto rozlíšenie božstva a človeka a to až do 

dôsledkov: Človek nemôže mať obecenstvo s božstvom, môže len usilovať o to, aby sa 

božstvu podobal. Božstvo je u Platóna neosobné, presahujúce individuálny poriadok a formu. 

Božstvo nemá stvoriteľské schopnosti. Iba formuje to, čo je. Božstvo je možné „milovať“ 

len tak, že usilujeme o vyššiu formu existencie, ale ono samo nikoho nemiluje, pretože 

nikoho nepotrebuje.  

Neskoršie filozofické školy panteistický stotožnili božstvo a svet (stoa) a tiež vylúčili 

boha z tohto sveta (epikureizmus). Modliť sa k tomuto božstvu nemá zmysel, pretože nie 

je možné očakávať žiadny nadpozemský zásah bytosti do tohto sveta.  
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Oproti tomu je biblický Boh jediná, nevystihnuteľná, nadsvetová, zvrchovaná 

bytosť, Stvoriteľ, Pán a Darca všetkého dobrého. Bytosť nepochopiteľná, a teda 

nepredstaviteľná a nezobraziteľná
1
, svätá láska, ktorú človek spoznáva iba „z časti“ 

a dokonale ho vystihnúť nemôže. Ak by sa Boh sám zo svojej milosti nezjavoval nikdy by ho 

nespoznal. Príroda, ľudský život a dejiny zjavujú Boha ako chápe Sv. Písmo najmä tomu, 

koho sa Boh nejakým spôsobom už nejako osobne dotkol. Preto je poznanie Boha rôzne 

v dobách života jedného a toho istého človeka a v rôznych dobách dejín ľudstva. 

To potvrdzuje Sv. Písmo. Mena Božie v Starom Zákon svedčia o rôznych stupňoch 

Božieho zjavenia. Kto nepozná hebrejský jazyk tieto rozdiely v menách, ktorými autori 

jednotlivých kníh označovali Boha, sa im strácajú
2
.  

a/ Elóhím, množné číslo, (vyplývajúci z potreby praktickej zbožnosti pokoriť sa 

a uctievať, nie však ako mnohobožstvo), ale tam kde ide o Boha Izraelského. Inde sa toto 

meno používa aj na vyjadrenie pohanských božstiev (2Mjž 12, 12; 18, 11; 5Mjž 10, 17; Sud 

9, 13; 11, 24; 1Kraľ 11, 5
3
; 2Kraľ 1, 2

4
) – vtedy je aj príslušné sloveso v množnom čísle (1 

Sam 28, 13). Ak ide o Boha Izraelského, príslušné sloveso je v jednotnom čísle
5
. Elóhím a El 

je najlepšie prekladať ako „božstvo“, ktoré potrebuje bližšie označenie prívlastku (Boh 

Abrahamov, Izákov a Jákobov = božstvo Abrahámovo (1Mjž 26, 24; 2Mjž 3, 6; Mt 22, 32). 

                                                           
1
 Neučiníš si modly ani nijakú podobu. 

2
 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Praha 1956, s. 84-85. 

3
 Hebrejčina nepozná termín na označenie bohyne – preto používa termín Elohim na označenie pohanského 

božstva v tomto prípade Aštarty, Sidonskej bohyne.  

4
 V tomto prípade označuje ekrónskeho boha Baalzebúba. (Pozri KITTEL, R.: Biblia Hebraica. Stuttgart 1937, s. 

556).  

5
 I keď ide o plurál môže sa slovo Elohim prekladať v jednotnom čísle a v tom prípade označuje jednu najvyššiu 

božskú bytosť. Jedna sa o obecné meno a tento pojem zahrňuje všetko, čo patrí ku konceptu božstva 

v protiklade k človeku (4Mjž 23, 19) a ostatným stvoreným bytostiam. Hodí sa k označeniu kozmických 

a celosvetových vzťahov (1Mjž 1, 1), pretože existuje iba jeden najvyšší a pravdivý Boh a ten je osobou. Toto 

meno sa približuje k vlastnému menu, pričom nestráca svoj obecný a pojmový charakter. (Nový biblický 

slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 109). 
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b/ El, slovo neznámeho významu. V Kralickej Biblii nachádzame toto slovo zvyčajne 

preložené ako „Silný“, alebo „Vládca“. Podľa iných označuje Boha ako Vodcu, toho, ktorý 

je vpredu. Aj okolité semitské národy uctievali božstvo „ilu
1
“. El je niekedy spojený aj 

s vlastnými menami ako Eliáš, Elimelech a niekde aj s názvami zemepisnými ako 1Mjž 31, 

13 El Bethel = božstvo Bethel, božstvo domu božstva.  

Na tabuľkách z RasŠamra je El vlastné meno, ktoré pomenováva kanaánskeho 

„najvyššieho boha“. Jeho syn bol „Baal“. 

El (él) má príbuzné slová v ďalších semitských jazykoch ako sme to už vyššie 

spomenuli a označuje božstvo v najširšom slova zmysle pravdivom či falošnom alebo 

dokonca rôzne napodobneniny bohov (1Mjž 35, 2). 

c/ El Šaddai (Šaddaj) – neznámeho významu. V Králickej Biblii sa zvyčajne prekladá 

ako „Boh mocný, všemohúci“ (1Mjž 17, 1; 28, 3; 35, 11; 43, 14; 48, 3; 2Mjž 6, 3; 4Mjž 24, 

4. Niekedy sa používa iba Šaddaj= Všemohúci (Ez 10, 5), Všemocný. 

d/ Eljón – El Eljón – „najvyšší Boh“. Boží titul, ktorý používal Melchisedek. Eljón - 

sa vyskytuje v 4Mjž 24, 16 a na ďalších miestach. V Žalmoch (7, 17) sa objavuje 

v kombinácií s Jahve a v Ž 18, 14 ako prirovnanie. Pozri aramejský plurál eljonin (Dan 

7.22.25). V aramejčine knihy Daniel je ekvivalent hebr. eljon výraz illaja (napr. 4, 17; 7, 25).  

                                                           
1
 Pravdepodobne najstarším semitským označením pre božstvo je výraz ilu (hebrejský él), ktorý sa časomstál 

i vlastným menom. V ugaritských textoch je Él nazývaný „otcom bohov“ a stojí na čele panteónu. (BIČ, M.: Ze 

světa Starého zákona I. Praha 1986, s. 303). Heller delí božstvá do piatich skupín, ktoré majú svojho hlavného 

boha a potom podbohov, alebo nižšie božstvá panteónu. Prvú skupinu bohov nazýva Elovské božstvá: El, 

Atlas, Ilib, Dagan, Elqonears, Eljjon. (HELLER, J.: Starověka náboženství. Verbum 2010, s. 289). Texty 

hlinených tabuliek z Ugaritu (2. tisícročie pred Chr.) umožňujú rekonštrukciu božského panteónu na čele 

ktorých stál najdôležitejší element: Él – stvoriteľ neba a zeme a jeho meno označuje boha. (ZIÓLKOWSKI, 

Z.: Nejtěžší stránky Bible. Kostelní Vydří 2001, s. 181). V Sýrskej Palestíne bol ako najvyšší boh uctievaný boh 

El (porovnaj meno ľudu „Izra – el“). Okrem neho tu boli skôr lokálne späté typy bohov, „baalovia“. Tak malo 

aj každé mesto svojho mestského boha. Táto lokálna viazanosť božstiev vysvetľuje to, že išlo o náboženské 

prelínanie takmer konkrétné a to lokálne dané spoločenskej realite človeka. (STRUPPE, U.- 

KIRCHSCHLAGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona. Vyšehrad 2000, s. 35). 
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e/ Eloah. Toto slovo eloah je singularovým tvarom odvodeným od elohim a má 

rovnaký význam ako el. V Starom Zákone sa predovšetkým vyskytuje v poézii (napr. 5Mjž 

32, 15.17; najčastejšie v knihe Jób). Odpovedajúcim aramejským slovom je elah.  

f/ Jahve. V českých prekladoch sa zvyčajne prekladá ako Hospodin. Slovo Jahve 

vzniklo nasledujúcim spôsobom: Pôvodný hebrejský text neobsahoval samohlásky a v tej 

dobe bol „tetragram“ JHWH natoľko posvätný, že sa nevyslovoval. Pri čítaní sa 

nahradzoval výrazom adonaj = môj Pán, alebo ako udáva Bič
1
 výrazom Elohim. 

Kombináciou samohlások tohto slova so spoluhláskami JHWH vzniklo „Jahve, tvar o ktorom 

máme prvé zmienky z 12. stor. po Chr. Výslovnosť Jahve podporuje transliterárna forma 

tohto mena do gréčtiny v rannej kresťanskej literatúre vo forme iaue (Klement Rímsky) alebo 

iabe (Theodoret). 

V úzkom slova zmysle sa dá povedať, že Jahve je jediné Božie „meno“. V Genezis sa 

všade slovo (ha)šem = (meno) spája s Božou bytosťou, ktorou je Jahve. Keď Abrahám a Izák 

postavili oltár „vzývali Hospodinovo meno“ (meno Jahve) (1Mjž 12, 8; 13, 4; 26, 25).
2
 

Meno Jahve bolo oznámené len Izraelu. Pohania toto meno nepoznali (Ž 79, 6) 

Z poznania mena Jahve mal Izrael istotu, že Boha môže vždy osloviť a „vždy sa môže k jeho 

srdcu priblížiť (2Mjž 33, 19; 34, 6). Meno Jahve sa stalo pilierom Izraelského kultu.
3
 

 

                                                           
1
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona I., s. 308.  

2
 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 109. Porovnaj DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého 

Starého Zákona. Praha 1992, s. 88. Pozri LANGKAMMER, H: Stručný úvod do kníh Starého zákona. Serafín 

2005, s. 27; LANG, B.: Bible - 101 nejdůležitejších otázek. Vyšehrad 2014, s. 103; Православная 

Энциклопедия Т.5. Москва 2002, s. 386-389. Dodnes Svedkovia Jehovovi omylom čítajú namiesto Jahve 

„Jehova“. Pôvodné usmernenie pre Židov bolo zakázané zobrazovať Jahveho avšak vyslovovať jeho meno 

mohli. Dodnes sa medzi židmi nahradzuje výrazmi „Adonaj“ – Pán alebo „Hašem“ (Meno). KÜNG, H.: 

Židovství, Brno 2016, s.48.  

3
 BÁNDY, J.: Teológia Starej zmluvy, Bratislava 2003, s. 50. 


