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Kniha žalmov je jednou z najúchvatnejších kníh Starého Zákona. Jej obsah 

siaha, obrazne povedané, od východu na západ, od severu na juh, od zeme k nebu. Je 

to hlas človeka, modlitba a pieseň, pokojný prístav, útecha a nádej. Je daná všetkým, 

čo sa s dôverou obracajú na Boha. Je pre každého kresťana skutočnou knihou, 

v ktorej má hľadať odpovede na všetky svoje otázky súvisiace s vierou, Bohom, Jeho 

prozreteľnou starostlivosťou o svet a človeka a v ktorej má nachádzať inšpiráciu pre 

každodenný život. Má byť každodenným chlebom duše, aby sa ona mohla napájať a 

nasycovať a aby sa človek stal živým chrámom Trojjediného Boha. 

Človeka od nepamäti zaujímalo, čo nastane po smrti. Niet doby, kedy by o tom 

niekto nehovoril, niekto nefilozofoval. Dnes, v dobe všeobecného pokroku, to ľudí 

zaujíma obzvlášť. A môžeme povedať, že o smrti hovoríme v rozličných pohľadoch: 

v biologickej rovine, rovine filozofickej aj náboženskej. O existencii či neexistencii 

ľudskej bytosti po smrti, o tzv. záhrobnom živote, však najviac hovoria práve svetové 

náboženstvá. 

Nebudeme prinášať pohľad moslimov, židov, hinduistov či iných náboženstiev, 

pozrieme sa na východiská biblickej Knihy žalmov, ktoré prenikli aj do patristických 

diel, do bohoslužobných textov a tak vlastne do našej pravoslávnej vierouky. 

Hneď na úvod musíme poznamenať, že v žalmoch nenájdeme hotové 

formulácie, ale skôr úprimnú vieru v to, čo má nastať po odlúčení duše od tela. 

Taktiež si musíme uvedomiť, že hovoríme o vyjadreniach ľudí „pod zákonom“, t.j. 

v období prípravy, výchovy k prijatiu Mesiáša, plnosti pravdy a Božej blahodate. 

Nemôžeme očakávať dogmatické poňatie smrti a okolností po nej, no aj napriek 
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tomu, v Starom Zákone už nenájdeme inú knihu, ktorá by sa tak často vyjadrovala na 

danú tému, vyjadrovala tak oduševnene a presvedčivo. 

V pätnástom žalme (v. 9-10) sa nachádza proroctvo, ktoré apoštoli Peter aj 

Pavol označujú ako jasné svedectvo o Vzkriesení Isusa Christa (Sk 2, 25-31 a 13, 35-

37) – Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS 

всели1тсz на ўповaніи. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ, нижE дaси прпdбному твоемY 

ви1дэти и3стлёніz (Preto sa rozveselí moje srdce a zaraduje môj jazyk, a aj moje telo sa usídli 

v nádeji, lebo moju dušu neponecháš v ade, ani svojmu prepodobnému nedáš vidieť 

porušenie). Toto proroctvo má však aj veľký súvis s učením žalmistov o záhrobnom 

živote. V týchto slovách vidíme typický znak vierouky žalmistov: subjektívnosť –

osobné prežívanie, vlastnú skúsenosť s Bohom.  Žalmista sám pre seba, no zároveň aj 

pre všetkých spravodlivých očakáva a aj prosí od Hospodina slobodu od pekla 

a porušiteľnosti. Učenie žalmistov o záhrobnom živote hovorí o očakávaní každej 

veriacej duše, obzvlášť spravodlivej, alebo, ako ju žalmisti často nazývajú, 

„prepodobnej“, že ony po smrti nezahynú v temnom ade-šeole, no naopak, budú žiť 

vo veľkej radosti, väčšej než na Zemi a budú sa opájať večným pohľadom na 

Hospodinovu krásu (Ž 16, 15). Toto očakávanie, táto nádej žalmistov, nám môže 

poslúžiť ako východisko v ich učení o záhrobnom živote.  

Učenie žalmistov o smrti je takéto. Priznávajú všeobecnosť smrti ľudí – Кто2 

є4сть человёкъ, и4же поживeтъ и3 не ќзритъ смeрти...; (Kto je človek, ktorý žije a neuzrie 

smrti...? – Ž 88, 49). No priznávajú, že smrť nie je konečným zánikom ľudskej bytosti, 

ľudskej prirodzenosti, ale len oddelenie ducha od tela – И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 

возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2 (Odíde jeho 

duch a navráti sa (človek) do svojej zeme, v ten deň zaniknú všetky jeho myšlienky – Ž 145, 4; 

por. Ž 77, 39). Očividne, tento výrok žalmistu je spomienkou, resp. reflexiou na 

Hospodinove slová k prvým ľuďom po páde – Въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ 

тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ 
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зeмлю tи1деши (V pote tváre budeš jesť (dorábať) svoj chlieb, pokým sa navrátiš do zeme, 

z ktorej si bol vzatý, lebo si zem a do zeme odídeš – 1Mjž 3, 19) a na slová Kazateľa 

Šalamúna – И# возврати1тсz пeрсть въ зeмлю, ћкоже бЁ, и3 дyхъ возврати1тсz къ бGу, и4же 

дадE є3го2 (Navráti sa prach do zeme, ako bol, no jeho duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal  - 

Kaz 12, 7). Z týchto slov môžeme urobiť záver, že žalmisti hovoria o smrti ako 

o nevyhnutnosti, ako dôsledku hriechu prarodičov, no nepovažujú ju za koniec 

existencie človeka, ale počiatok života nesmrteľného ľudského ducha. 

K predchádzajúcim slovám žalmov môžeme pridať aj ďalšie – Смeрть 

грёшникwвъ лютA (Smrť hriešnikov je krutá – Ž 33, 22), no чтcнA пред8 гDемъ смeрть 

прпdбныхъ є3гw2 (Vznešená pred Hospodinom je smrť Jeho prepodobných – Ž 115, 6). Z týchto 

dvoch výrokov môžeme urobiť záver, že žalmisti vidia úzky súvis medzi 

pozemským spravodlivým alebo hriešnym životom človeka a jeho vlastnou smrťou. 

Rozdielnosť v živote bude znamenať aj rozdielnosť v smrti. Smrť sa takto u žalmistov 

javí ako nielen fyzický akt, ako len čosi biologické, ale aj ako morálno-psychologický 

akt, ktorý vyjadruje Božiu spravodlivosť, Jeho blahú prozreteľnosť a Jeho súd nad 

človekom. Tu môžeme dodať aj ďalšie výrazy zo žalmov – сE, џчи гDни на боsщыzсz 

є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2: и3збaвити t смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ 

(Hľa, oči Hospodinove (spočívajú) na tých, čo sa Ho boja, čo sa nádejajú na Jeho milosť: 

pozbavil smrti ich duše a nakŕmil ich v hlade – Ž 32, 18-19), alebo – ћкw и3збaвилъ є3си2 

дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ... (Pozbavil si moju dušu smrti, moje oči sĺz... – Ž 

55, 14, por. Ž 114, 7-8; 117, 18). No o hriešnikoch žalmisti hovoria iné – ћкw џвцы во 

ѓдэ положeни сyть, смeрть ўпасeтъ |... t слaвы своеS и3зриновeни бhша. Да пріи1детъ же 

смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и4хъ 

(Sú ako ovce umiestnené v ade, smrť ich bude pásť... (t.j. aj za hranicami hrobu 

a pozemského života) zo svojej slávy boli zvrhnutí. Nech na nich príde smrť a nech do adu 

zostúpia živí: lebo zloba je v ich príbytkoch, je uprostred nich – Ž 48,15-16), alebo – 
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путесотвори2 стезю2 гнёву своемY, и3 не пощадЁ t смeрти дyшъ и4хъ (Pripravil cestu svojmu 

hnevu a neochráni pred smrťou ich duše – Ž 77, 50). Z týchto výrokov žalmistov môžeme 

urobiť záver, že skutočná smrť je skôr údel hriešnikov, než spravodlivých. Tieto 

výrazy potvrdzujú učenie žalmov, že smrť vyjadruje vzťah Božej spravodlivosti 

k mravnému stavu človeka v pozemskom živote. Krutá smrť je údel hriešnikov 

a vznešená smrť, alebo inak povedané sloboda, oslobodenie od smrti, je odmenou 

pre spravodlivých. Tieto výrazy žalmistov sú veľmi cenné aj pre nich samotných, 

lebo im boli skutočným prameňom útechy v neľahkých pozemských útrapách, 

prenasledovaniach a ťažkostiach. Vyjadrovali nimi nádej, že bezbožní ľudia, ktorých 

spokojný život a blahobyt bol pre nich často bláznovstvom, dostanú nakoniec 

spravodlivú odmenu (Ž 72, 1-12). Tieto závery boli cenné však aj pre starozákonného 

človeka, pretože toto učenie sa nenachádza už v žiadnej inej starozákonnej knihe.  

Aký význam spájali žalmisti so slovom smrť vo svojich výrokoch? Nepochybne 

rôzny. Raz hovorili o smrti ako o všeobecnom údele ľudí (Ž 88, 49), vtedy chápali 

smrť ako telesnú, ako koniec pozemského života človeka. Keď hovorili o zbavení sa 

smrti, chápali tiež smrť telesnú, no taktiež smrteľné nebezpečenstvá, ktoré na nich 

striehli. Keď hovorili o smrti, ktorá mala postihnúť hriešnikov (Ž 48, 16 a 54, 16), 

o tom, že smrť ich bude pásť (Ž 48, 15), vtedy chápali najmä smrť duchovnú, smrť 

ako stav duchovného hriešneho odpadnutia a úplného odstúpenia od Boha, prameňa 

duchovného života (Ћкw ў тебє2 и3ст0чникъ животA – Lebo u Teba je prameň života – Ž 

35, 10). Tu rozumeli presne tú smrť, ktorou zomreli Adam a Eva po páde, ako to 

povedal samotný Boh (pozri 1Mjž 2, 17 a 3, 3), hoci prarodičia ešte žili na zemi 

niekoľko storočí. 

Učenie o smrti ako o návrate človeka do zeme a vzdialení sa od neho ducha (Ž 

145, 4), má paralely aj základ a aj objasnenie v ďalších starozákonných knihách (pozri 

1Mjž 3, 19; Kaz 12, 7). Na rozdiel od týchto kníh žalmisti učia o úzkom súvise medzi 

smrťou a jej charakterom a samotným životom človeka. Iní biblickí pisatelia o tom 

nehovorili. A práve toto učenie je veľmi vážne pre chápanie starozákonnej teológie, 
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že smrť je vo všeobecnosti trest za hriechy. O tom vlastne hovorí aj učenie žalmov – 

o rozdielnosti smrti spravodlivých a hriešnych ľudí. Niečo podobné nájdeme aj 

v knihe Šalamúnových Prísloví – въ путeхъ прaвды жив0тъ, путіe же ѕлоп0мнzщихъ въ 

смeрть (Na ceste spravodlivosti je život, na cestách pamätajúcich na zlo je smrť – Pr 12, 28), 

alebo – сhнъ првdный раждaетсz въ жив0тъ: гонeніе же нечести1вагw въ смeрть (Syn 

spravodlivý sa rodí k životu, avšak cesta bezbožného je smrť – Pr 11, 19).  

Žalmisti učia, že pozemský život je putovanie. Ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 

молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 

пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2 (Vypočuj moju modlitbu, Hospodine, vnímaj moje 

prosenie, nemlč pri mojich slzách, lebo som presídlenec a cudzinec u teba, ako všetci moji 

otcovia – Ž 38, 13), alebo пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2: не скрhй t менE зaпwвэди тво‰ 

(Cudzinec som na zemi: neskry predo mnou Tvoje prikázania – Ž 118, 19). Z týchto slov, 

podľa učenia apoštola Pavla, vyplýva veľká viera žalmistov v záhrobný život aj 

v Nebeské kráľovstvo ako pravú a lepšiu domovinu pre človeka – pútnika na zemi 

a syna neba (Hebr 11, 13. 16). Takéto učenie nachádzame aj v ďalších výrokoch 

žalmistov, v ktorých si málo cenia pozemský život s jeho krátkodobými radosťami 

a dlhotrvajúcimi utrpeniami, a očakávajú život s Hospodinom naveky (pozri Ž 72, 

25-26) – ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ (Lebo lepšia je Tvoja milosť, než život – Ž 

62, 4). Pozemský život sám osebe bez Boha nemá pre žalmistov žiadnu cenu. Pre nich 

je drahé, najdrahšie spoločenstvo s Bohom a čím skôr príde, tým lepšie pre nich ako 

pútnikov, ktorí sa vracajú po dlhom putovaní do svojej pravej domoviny. Čiže 

pozemský život žalmisti považovali za putovanie a záhrobný život za domovinu 

a miesto radosti a pokoja pre spravodlivých. Smrť považovali skutočnou smrťou len 

pre hriešnikov, no pre spravodlivých je smrť skutočnou duchovnou slobodou – 

oslobodením sa. 

Všetky uvedené výroky žalmov o záhrobnom živote vedú ich k viere 

v záhrobný život ako miesto pokoja a radosti pre spravodlivých, ktorí prešli 
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námahou a útrapami pozemského putovania. Takúto vieru môžeme vidieť 

v mnohých výrokoch žalmistov. Napríklad: Вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 

живhхъ (Verím vidieť Hospodinove blahá na zemi živých – Ž 26, 13); Ѓзъ же прaвдою 

kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй (Spravodlivosťou sa 

zjavím pred Tvojou tvárou a nasýtim sa, keď sa zjaví Tvoja sláva – Ž 16, 15); Вселю1сz въ 

селeніи твоeмъ во вёки (Usídlim sa v Tvojom príbytku na veky – Ž 60, 5); Д¦ъ тв0й бlгjй 

настaвитъ мS на зeмлю прaву (Duch Tvoj blahý ma nasmeruje do zeme pravej – Ž 142, 

10); МенE ждyтъ првdницы, д0ндеже воздaси мнЁ (Mňa očakávajú spravodliví, pokým ma 

odmeníš – Ž 141, 7). Takýmto očakávaním útechy sú preniknutí všetci spravodliví 

ľudia. Z kontextu všetkých výrokov žalmistov je jasné, že sa v nich hovorí nie 

o pozemskom živote, no o živote večnom, očakávanom v budúcnosti. 

Z čoho bude pozostávať blaženosť spravodlivých v záhrobnom živote a aký 

stav ľudí tam bude vo všeobecnosti, o tom žalmisti podrobne nehovoria. No 

z niektorých výrokov môžeme vyvodiť záver, že v záhrobnom živote očakávajú 

opájanie sa Hospodinovými blahami (Ž 26, 13), pokojom (Ž 36, 11), Hospodinovou 

slávou (Ž 16, 15), prebývaním pred Hospodinovou tvárou a opájaním sa Jeho krásou 

(Ž 139, 14) v Jeho príbytku (Ž 60, 5). Z týchto výrokov možno vidieť, že za odmenu 

v záhrobnom živote spravodliví považujú blízkosť prebývania pri Hospodinovi, 

opájanie sa krásou Jeho tváre a prijímanie ohromnej duchovnej radosti. 

Očakávajúc pre spravodlivých blaženosť v záhrobnom živote, žalmisti 

nezriedka hovoria aj o stave hriešnikov po smrti. Často hovoria o ich zostúpení, 

uvrhnutí, či návrate do adu – šeolu (pozri Ž 9, 18; 30, 18; 54, 16; 62, 10). O spôsobe 

prebývania hriešnikov v ade sa však mnoho od žalmistov nedozvieme. Skôr nás učia 

tomu, že stav hriešnikov je úplným opakom oproti stavu spravodlivých. 

Umiestnenie adu žalmisti opisujú akoby v útrobách zeme (pozri Ž 62, 10; 87, 4-9). Je to 

miesto akoby vzdialené od Boha, akoby Ním zabudnuté (pozri Ž 87, 6. 13); nik tam 

Boha neoslavuje, nie občas, ale nikdy, tam nik ani len Jeho meno nevyznáva, 

nespomína na Jeho zázraky, nechváli Ho, čím doslova žili samotní žalmisti (pozri Ž 
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6, 5; 87, 14; 113, 26; por. 145, 1). Hriešnici nachádzajúci sa v ade, sú zbavení svetla 

i blaženosti (pozri Ž 48, 15. 20) a prebývajú vo večnej tme (pozri Ž 87, 13; 142, 3). Pre 

svoju pripútanosť k zmyslovým potešeniam a k bohatstvu, pre svoju zlobu 

a zabudnutie Boha sa hriešnici podobajú vo svojom pozemskom živote zvieratám. 

Preto im žalmisti predpovedajú, že v záhrobnom živote budú na tom podobne – 

budú ako ovce zatvorené v ade a smrť ako pastier ich bude pásť (pozri Ž 48, 15; 54, 

16). Preto sa nemôžeme čudovať záveru žalmistu, ktorý hovorí: Не ўб0йсz, є3гдA 

разбогатёетъ человёкъ, и3ли2 є3гдA ўмн0житсz слaва д0му є3гw2: Ћкw внегдA ўмрeти 

є3мY, не в0зметъ вс‰, нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва є3гw2 (Nenaľakaj sa, keď zbohatne 

človek, keď sa rozmnoží sláva jeho domu: lebo keď zomrie, nevezme zo všetkého nič, ani s ním 

nezostúpi jeho sláva – Ž 48, 17-18; por. 38, 6-7). Očividne, pod smrťou a zvieratám 

podobným stavom hriešnikov v ade je potrebné rozumieť najmä ich vzdialenie sa od 

Boha – Prameňa života a blaženosti ľudí, a taktiež ich mučivý duchovný stav. 

Zobraziac takto temne stav hriešnikov v ade, žalmisti často hovoria, že oni sami 

budú Hospodinom oslobodení z adu, že budú Hospodinom prijatí (pozri Ž 48, 15-

16). Žalmisti tvrdia, že Hospodin spravodlivých oslobodzoval, oslobodzuje 

a bude oslobodzovať z ruky adu, akokoľvek blízko by sa k nemu nachádzali (pozri Ž 

17, 6; 70, 20; 85, 13; 93, 17; 115, 7; 142, 3). 

Opisujúc záhrobný stav spravodlivých ako oslobodenie zo šeolu, žalmisti 

poukazujú na to, akým skutkom budú spravodliví z adu vyslobodení. Odpoveďou 

žalmistov je učenie o vzkriesení. K tejto téme vypracujeme samostatnú štúdiu. 

Zhrnutie: Smrť podľa učenia Knihy žalmov nie je koncom existencie človeka. 

Jeho telo sa síce navráti do prachu zeme, no jeho duša sa vráti k svojmu Stvoriteľovi 

Bohu. To, aký koniec čaká človeka, o tom rozhoduje ním prežitý život – smrť 

spravodlivého je vznešená, no smrť hriešnika je krutá. Prečo?, pretože miestom 

prebývania hriešnikov bude ad-šeol, miesto samoty, prázdnoty, chladu a temnoty, 

ale miesto prebývania spravodlivých bude v Božej blízkosti, miesto svetlé, radostné 
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a krásne, také, po ktorom túži každý oduševnený pútnik, putujúci do pravej 

domoviny – Božieho kráľovstva. 
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