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NÁBOŽENSTVO STARÉHO ZÁKONA1 

 

§ 1. Učenie 

Starozákonné náboženstvo je starodávne monoteistické náboženstvo, 

ktoré od svojho počiatku poznali praotcovia všetkých národov. Pretože svoju 

charakteristickú zvláštnosť prijalo kvôli osobitnému Mojžišovmu zjaveniu ako 

aj ďalším prorokom, zvyčajne je pomenovávané židovským náboženstvom až 

do príchodu Christa a založenia Jeho Cirkvi2. 

K základným črtám tohto náboženstva ako sa o tom zmieňuje Biblia, je za 

prvé zachovávanie výlučného monoteizmu. Tvrdenia niektorých znalcov 

ohľadne polyteistického charakteru starozákonného náboženstva sú 

podrobené kritike argumentov. Najhlavnejšie sú tieto:  

1. V hebrejskom texte Biblie hneď v prvých veršoch sa hovorí o 

„bohoch“, pričom v hebrejčine je Boh nazvaný Elohim3, a nie o Bohu, ako je to 

preložené do iných jazykov.  

2. V Biblii sa spomínajú rôzni bohovia, ktorým Židia vzdávali úctu, 

a to Adonaj, Jahve, Savaot a ďalší. 

3. Množstvo biblických antropomorfizmov a rôzne predstavy 

o Bohu v starozákonnom náboženstve a ich vzťah k Bohu hovoria o istom 

primitivizme, ktorý je príznačný pre polyteizmus.  

 

 

 
                                                 
1 ОСИПОВ, А.: Путь разума в поисках истины. Москва 1999, s. 284-292. Príspevok ruského 

pravoslávneho profesora k danej téme nachádzame vo vyššie spomenutej učebnici 
základného bohoslovia. Profesor A. Osipov pôsobí na Moskovskej duchovnej akadémii 
a patrí medzi významné pedagogické autority Ruskej pravoslávnej cirkvi.  

2 Po Christovi sa židovstvo nazýva – judaizmom alebo novojudaizmom. 
3 Prípona – „im“ – Elohim poukazuje na množné číslo.  
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Čo sa týka týchto námietok, treba si všimnúť nasledujúce: 

 

1. Prípona „im“ v hebrejskom jazyku poukazuje nie iba na množné 

číslo, ale tiež sa používa na vyjadrenie plnoty bytia ako najvyššieho stupňa. 

Napr. v Biblii nebo sa vyslovuje ako „šamaim“, voda ako živel – „maim“ atď. 

To všetko má vzťah k menu „Elohim“, ktorým sa vyjadruje zvláštna bázeň 

pred Bohom, zdôrazňujúc Jeho výnimočnosť a jedinečnosť. Tento termín alebo 

slovný zvrat bol výzvou pre obklopujúci polyteizmus. V židovskej reči termín 

Elohim neoznačoval „bohov“, ale bola to istá náhrada alebo zámena 

najvyššieho stupňa, ktorú hebrejský jazyk nepozná. Používanie termínu 

„Elohim“ namiesto „El“ malo zdôrazňovať, že sa tu hovorí nie iba o nejakom 

semitskom božstve, ale o Bohu najvyššom. Treba si všimnúť, že „Elohim“ ani 

„Eloach“ sa nenachádza nikde v semitskej literatúre okrem Biblie“1. 

Niektorí otcovia boli naklonení názoru, že vo Svätom Písme Starého 

Zákona toto meno poukazovalo na trojičnosť Hypostáz v Bohu. Napr. svätý 

Bazil Veľký píše: „A riekol Boh: Stvorme človeka“2. Povedz mi. Či azda tu hovorí 

jedná Osoba? Nie je napísané, nech bude človek, ale stvorme človeka... Počuješ 

protivník Christov3, tu sa hovorí o Tom, Ktorý sa účastní v tomto stvorení a to 

o Tom, Ktorý aj veky stvoril. A tak vraví Svojmu vlastnému Obrazu, Obrazu 

živému, ktorý zvestuje „Ja a Otec sme jedno“4. Jemu vraví: Stvorme človeka 

podľa nášho obrazu“5.  

2. Jahve. Adonaj a iné Božie mená, ktoré nachádzame v Biblii, 

neznamenajú rôzne božstvá, ale rôzne mená toho istého Boha, ktoré 

                                                 
1 СВЕТЛОВ, Э.:Магизм и единобожие. Брюссель 1971, s. 616 - Poznámka 261.  
2 1Mjž 1, 26. 
3 Pôvodne použitý termín „христоборец“. 
4 Jn 10, 30. 
5 ВЕЛИКИЙ, В.: Беседы на шестоднев. Бес. 9. Творения. T.1. СПб 1911, s. 92-93.  
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poukazujú na rôzne vlastnosti Boha. Tak napr. hebrejské „Adonaj“ označuje 

silného a všemohúceho Boha, ktorý dáva príkaz, čiže Hospodina. Hebrejské 

„Savaot“ označuje bojujúceho a mocného Pána. Hebrejské Jahve, alebo Jehova 

označuje existujúceho, veľké a sväté Božie meno, ktoré označuje samostatnosť, 

večnosť, nemennosť Božej existencie1.  

3. Antropomorfizmy nemôžu sami o sebe byť dostatočným 

argumentom, ktorý potvrdzuje polyteistický charakter starozákonného 

náboženstva, pretože sú vlastné všetkým náboženstvám, ale vo všeobecnosti aj 

ľudskému jazyku, pretože takto sa vyjadruje človek.  

Ak sú námietky proti monoteizmu starozákonného náboženstva istým 

nedorozumením, určite sú jasné a nesporné aj ďalšie vyjadrenia. Prikázanie 

o úcte k jedinému Bohu je prvé v poradí v Mojžišovom dekalógu a neustále sa 

pripomína a opakuje veľakrát na rôznych miestach Biblie. Nie je možné, aby 

sme si to nevšimli.  

Starozákonné náboženstvo má mnoho podobných čŕt, ktoré sú spoločné, 

a nachádzame ich aj vo väčšine iných náboženstiev. Patrí sem napr. učenie 

o osobnom Božstve, o zjavení, o dobre a zle, o odmene, o anjeloch či 

démonoch, o nevyhnutnosti prinášania obiet2, modlitieb a mnoho iného.  

Avšak zároveň náboženstvo „Tóry“ dosť všeobecne hovorí 

o nesmrteľnosti ľudskej duše3, ktorá schádza do šeolu, „krajiny zabudnutia“, 

na miesto prebývania večne trvajúceho sna. „Veď aj strom nádej máva a mládnik 

jeho skazu nevezme. Ak korene mu zostarnú v zemi a jeho peň v prachu odumrie, 

povyháňa, len čo cíti vodu, sťa byľ mladá vetvy vyženie. No človek hynie, klesá bez 

vlády a ľudia zájdu – kde sa podejú? Jak keby z mora vody vymizli a rieka klesla, 
                                                 
1 „Boh riekol Mojžišovi: „Ja som, ktorý som“! (2Mjž 3, 14). ДЬЯЧЕНКО, Н.: Полный церковно - 

словянский словарь. Москва 1899, s. 6, 234, 567. 
2 Aj krvavých. 
3 „A navráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“ (Kaz 12, 7).  
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vyschla nacelkom, tak človek klesne, viac už nezdvihne sa, neprecitne, kým sa 

nerozpadne nebo, a nepreberie sa zo spánku“.1 

„Zákon“ – Tóra nehovorí o posmrtnej odmene, ani o vzkriesení 

z mŕtvych, ani o večnom živote, ani o Božom Kráľovstve. Boh „Zákona“ je 

neúprosným odmeňovateľom iba tu v pozemskom živote. A preto 

náboženstvo „Zákona“ nepozdvihuje človeka nad ideál čisto pozemského 

pokoja.2 

Niektorí proroci zastávajú názor, že zomrelí nespia večným spánkom, 

avšak pociťujú istý stav. Napríklad prorok Ezechiel3 hovorí, že „tí čo boli zabití 

mečom“ budú umiestnení medzi neobrezanými v najhlbšom podsvetí. Prorok 

Izaiáš 4o posmrtnej účasti nečistých hovorí: „Áno, ich červík neumrie a ich oheň 

nevyhasne“. 

Starozákonné náboženstvo prostredníctvom prorokov očakáva 

vzkriesenie z mŕtvych. O tejto nádeji hovorí spravodlivý Jób5 keď vraví: „Som 

presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej 

postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja, veru, ja sám 

uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný“. O všeobecnom vzkriesení hovorí veľmi 

konkrétne Izaiáš6 a jeho realizáciu vidí Ezechiel7. Po vzkriesení bude 

spravodlivých očakávať večný a blažený život a hriešnikov - zahanbenie: „A 

mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, niektorí na večný život, iní na hanbu 

                                                 
1  Job 14, 7-12. 
2 V ruskom origináli - Благополучия - šaloma. 
3 Ez 32, 18-32. 
4 Iz 66, 24.  
5 Job 19, 25-27. 
6 Iz 26, 8; 16, 19. 
7 Ez 37, 1-28. 



- 53 - 
 

a večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli 

k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ 1 

 Avšak starozákonné náboženstvo sa odlišuje od ostatných náboženstiev 

množstvom špecifických vlastností. A to v učení o stvorení sveta z „ničoho“2, 

o stvorení človeka na Boží obraz, o páde prarodičov atď. Pozastavíme sa nad 

učením o Mesiášovi a zvláštnom vyvolenectve židovského národa.  

1. Očakávanie Mesiáša3 je centrálnym bodom starozákonného 

Zjavenia a dušou celého starozákonného náboženstva. V konkrétnych 

starozákonných knihách má Mesiáš charakteristické črty Kráľa, Veľkňaza 

a Proroka. Na niektorých miestach sa nachádzajú spoločne všetky Jeho 

služby4. Avšak najdôležitejšie je to, že je Spasiteľom celého ľudstva, Židov 

i nežidov. Zachraňuje nás pred hriechom, zlom a utrpením, pretože priniesol 

na Zem pravdu a založil večné Božie Kráľovstvo svätosti, lásky a pokoja5. 

Avšak „niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení 

ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu“6 a to zjavenie 

Božie o Christovi. Židovskí kňazi, teológovia a učitelia „vsugerovali“ svojmu 

národu čisto pozemský a úplne pohanský a zároveň politický pohľad na 

osobnosť Mesiáša. Že bude izraelským kráľom, ktorému sa podčinia všetky 

národy Zeme a nastane čas, keď židovský národ sa bude mať dobre. Až teraz 

                                                 
1 Dan 12, 2-3. 
2 Pozri neskôr kapitolu 12: „Pôvod sveta“. 
3 Grécky Χριστός – Pomazaný, hebrejský „mašiach“ označuje pomazaného. 
4 „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, že upevním slovo blaha, ktoré som prisľúbil Izraelovmu domu a domu 

Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať 
v krajine právo a spravodlivosť. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem bude bývať v bezpečí 
a budú ho volať: „Pán, naša spravodlivosť“. Lebo toto hovorí Pán: Dávidovi nebude chýbať muž, 
ktorý zasadne na jeho trón. A levitským kňazom nebude predo mnou chýbať muž, ktorý bude 
obetovať celopaly, spaľovať žertvy a prinášať obety po všetky dni.“ (Jer 33, 14-18 a iné).  

5 Iz 2, 1-22; Mich 4, 1-14 ; Iz 53, 1-12. 
6 2Pt 3, 16.  
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chápeme, prečo Christos učil, že Jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta1. Preto 

Židia odvrhli Mesiáša Christa a Bohom zjavené starozákonné náboženstvo 

zaniklo. Vznikol judaizmus, ktorý si zachoval vonkajšiu a formálnu podobu 

starozákonného náboženstva, avšak stratil všetko podstatné.  

2. Čo znamená, že židovský národ bol vyvolený a kde to malo národ 

priviesť? Toto chápanie bolo v židovskom národe tiež v plnosti zvrátené 

a prekrútené. To najdôležitejšie malo byť vyvolenectvo vernosti Bohu vo viere, 

morálnom živote a toto bolo fakticky v plnosti ignorované. Dôraz bol urobený 

na etnickej spolupatričnosti a identickosti. Toto je prameň presvedčenia Židov, 

že ich vyvolenosť im nikto nemôže zobrať, že ide o národ výnimočný, ktorý 

prevyšuje všetky ostatné národy. Je prirodzené, že takáto idea imponuje 

egoistickému uvedomeniu si svojho človečenstva a preto zapustila v judaizme 

hlboké korene.  

Vo všeobecne kultúrnom, filozofickom či vedeckom rozvoji, ako o tom 

svedčí história, stáli Židia oveľa nižšie, než okolité národy2. Vyvolenosť 

izraelského národa bola prísne vyšpecifikovaná najdôležitejším náboženským 

faktorom. „Ale ak budeš počúvať Jeho hlas a robiť všetko, čo hovorím, potom 

budem nepriateľom tvojich nepriateľov a súžovateľom tvojich súžovateľov“3. 

O tom svedčí aj fakt, že izraelskí proroci neustále nabádali národ k pokániu 

a obviňovali ho  

                                                 
1 Jn 18, 36. 
2 Egypt, Babylon, Grécko, India. 
3 2Mjž 23, 22. V cirkevnoslovanskej Biblii sa v tomto verši ešte nachádzajú slová „vy mi budete 

kráľovským kňazstvom a svätým národom“. (Pozri Библия – Книги Священного Писания 
Ветхаго Завета на Церковнославянском языке. Москва 1993, s. 93). 



- 55 - 
 

•  z „tvrdošijnosti“:„Buď si teda vedomý toho: nie preto, že si bol spravodlivý, 

dáva ti Pán, tvoj Boh, do vlastníctva túto krásnu krajinu, lebo ty si ľud nepoddajnej 

šije“. 1 

•  zo zvrátenosti a odstupovaní od Boha: „Vstaň, zostúp rýchlo dolu, lebo 

tvoj ľud, čo si vyviedol z Egypta, zle robí! Veľmi rýchlo opustili cestu, ktorú som určil, 

a urobili si liatu modlu! A Pán mi ešte povedal: „Videl som tento ľud a pozri, je to ľud 

nepoddajnej šije! Nechaj ma, ja ich vyničím a vytriem ich mená spod neba, teba však 

urobím veľkým národom, mocnejším, ako je tento“2. 

•  v protivení sa a neposlušnosti:„Vystieral som ruky celý deň, ku 

vzdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami, k ľuďom, čo 

ma stále popudzujú do tváre.“3 

  

Židovský národ bol vybraný za vyvolený národ v starozákonnej dobe z 

dôvodov, ktoré nám zjavenie priamo nepoukazuje ako napr. nebolo 

poukázané na dôvody vyvolenia Petra za apoštola, ktorý sa odriekol od 

Christa, alebo Judáša Iškariotského, ktorý Ho zradil. Boh si neustále vyberá 

tie, alebo iné národy s ohľadom na ich charakteristické vlastnosti, aby splnili 

konkrétne historické ciele. V kontexte Biblie sa ukazuje, že tento izraelský 

národ si vyvolil Boh, aby ochránil a hlásal všetkým národom zjavenie 

o spasení sveta cez Isusa Christa. Avšak túto schopnosť realizoval vyvolený 

národ veľmi odlišne, preto jeho vyvolenosť mala dočasný charakter. Išlo 

                                                 
1 5Mjž 9, 6.  
2 5Mjž 9, 12-14. 
3 Iz 56, 2; porovnaj „Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje 

srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia: skúšali ma, hoci videli 
moje skutky štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce 
ustavične blúdi, a tí veru nepoznali moje cesty. Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho 
pokoja!“ (Hebr 3, 7 -11). 
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o charakter predobrazu ako aj celý Starý Zákon, ktorý bol „len tieň budúcich 

dobier, a nie vlastný obraz vecí“1. 

S príchodom Toho, Ktorý sa za nás obetoval, nastal koniec Zákona2. Už 

„deťmi Božími nemôžu byť deti telesné“3, ako hovoril Boh Ozeašovi4: 

„Neomilostenú omilostím, tomu, čo je nie môj ľud, poviem: „Ty si môj ľud“ a on mi 

povie: „Môj Boh“. Odteraz iba tí, ktorí sú Christovi sú „semeno Abrahamovo“5. 

Príchodom Christa už „neexistujú dva Izraelské a dva Bohom vyvolené 

národy. Existuje iba jeden národ – Cirkev, ktorá je pravým Izraelom, ktorej 

členom môže byť ako Žid tak aj nežid“6. 

Pri kríži došlo definitívne k rozdeleniu Izraela na dve časti7: Malé stádo 

vyvolených, „zostatok“8, ktorý sa stal počiatkom – základom Cirkvi. Ďalšia 

časť sú tí, ktorí boli zatvrdili a protivili sa Bohu, ako hovoril prorok Izaiáš: 

„Určím Vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal a neodpovedali ste, 

hovoril som, a nepočúvali ste, lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé, a vyvolili ste si, čo 

som nechcel. A zanecháte svoje meno ako kliatbu mojim vyvoleným: Pán, Jahve, ťa 

usmrtí, ale svojich sluhov nazve iným menom“9. To iné meno sú - kresťania10. 

O tomto odobratí vyvolenectva u Židov, ktorí neprijali Christa, sa úplne 

konkrétne hovorí veľakrát v Evanjeliách. Napr. v podobenstve o zlých 

vinohradníkoch nachádzame slová: „Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo 

                                                 
1 Hebr 10, 1. 
2 Rim 10, 4. 
3 Rim 9, 8.  
4 Oz 2, 25; 1, 10 „Nazvem nie môj ľud mojím ľudom a nemilovanú milovanou. A na mieste, kde sa im 

hovorilo: „Vy nie ste môj ľud“, tam sa budú volať Synmi živého Boha“(Rim 9, 25-26). 
5 Gal 3, 29.  
6 КАЗИЛО, С.: Обзор журнала Християнская Мирная конференция. ЖМП 1975, Н 3.s. 41. 
7 Lk 22, 32-34.  
8 Rim 11, 2-5.  
9 Iz 65, 12, 15. 
10 Sk 11, 26.  
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vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu“1. „Hovorím vám, že prídu mnohí 

od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom 

kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie 

zubami“.2 

Na základe odvrhnutia Christa a straty vyvolenectva vznikol judaizmus 

ako antipód – protiklad židovského starozákonného náboženstva. Judaizmus 

očakáva a pripravuje sa na príchod svojho christa3, samozrejme, vďaka svojmu 

učeniu. Na rozdiel od Starého Zákona, judaizmus predstavuje sám o sebe skôr 

ideológiu než náboženstvo.4 

Už chápeme slová apoštola Pavla, že „celý Izrael bude spasený“5. Avšak 

slovo „celý“ neznamená všetkých. Avšak iba všetkých tých Židov, ktorí na 

konci ľudskej éry, keď do Cirkvi „vstúpi plný počet pohanov“6, t.j. keď medzi 

inými národmi nebude skutočných kresťanov, príjmu Isusa Christa a budú 

presvedčení, že On je pravý Mesiáš. Títo Židia budú historicky zostatkom 

telesného Izraela a budú tým celým7 „novým Izraelom“ ,ktorý bude spasený, 

ktorí sa dostali do počtu vyvolených Božích. Ako hovoril apoštol Pavol8: „Keby 

bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni“. Takýmto 

                                                 
1 Mt 21, 43. 
2 Mt 8, 11-12. 
3 Podľa kresťanského zjavenia – antichrista. 
4 S týmto tvrdením profesora Osipova sa nestotožňujem, pretože v súčasnosti podľa môjho 

skromného názoru sú to skôr sionisti – politický a nacionalistický prúd, ktorí pestujú 
ideológiu vyvolenectva a politického mesianizmu. Judaistov ako náboženský prúd skôr 
vnímam ako Židov snažiacich sa žiť akýmsi spôsobom religiózne.  

5 Rim 11, 26. 
6 Rim 11, 25. 
7 Ako v začiatkoch kresťanstva. 
8 Rim 9, 27.  
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spôsobom prísľub, ktorý dostal Abrahám1, sa naplní v Cirkvi, pretože „Boh je 

verný“2. 

 

 

                                                 
1 1Mjž 12, 3. 
2 Rim 3, 3-4. 


