
 

 

Open Access   |   Peer-Reviewed Journal   |   ISSN 1337-6411 

 

                                        TESTIMONIA THEOLOGICA XIII, 2 (2019): 31-47                                    

FEVTH.UNIBA.SK/VEDA/TESTIMONIA-THEOLOGICA/ 

 

KUMRÁNSKE TEXTY A VYBRANÉ APOKALYPTICKÉ MOTÍVY V ŽIDOVSKOM 

MYSTICIZME1 
 

Mgr. Simona Kapitáňová 

 
 

Abstract: 

The term ‘apocalypticism’ comes from the Greek word “apocalypsis” which means 

“revelation”. Apocalyptic writings deal with supernatural divine revelation that is 

inaccessible to man. The term “mysticism” comes from the Greek word “myein” and 

means “to close eyes”. Mystikos is someone who closes his eyes to avoid the earthly 

world and experience another reality. Apocalypticism is an important source of 

Jewish mysticism. Similar elements as we find in Jewish mysticism are contained in 

pseudepigraphic writings and in the Dead Sea Scrolls as well. The Dead Sea Scrolls 

were found in 1947 by bedouins. They are important sources for knowledge about the 

community of Qumran. A very important apocalyptic motif is the idea of heaven as a 

temple. A frequent theme in cosmological apocalypses is the visionary's ascent to 

heaven. After preparing for ascent, and after the ascent to heaven, visionaries undergo 

an angelic transformation, after which they join angels and together with them 

glorify God in heaven. 
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1. Úvod 

 Pojem „apokalyptika“ pochádza z gréckeho slova APOKALYPSIS a znamená odhalenie 

alebo zjavenie určitého tajomstva. Apokalyptické spisy sa zaoberajú nadprirodzenými 

Božími zjaveniami, ktoré presahujú ľudské pochopenie a sú človeku bez určitého 

sprostredkovania2 nedostupné.3 Apokalyptika je pritom komplexný pojem, ktorý možno 

nahradiť aj výrazmi ako apokalypsa, apokalyptická eschatológia a apokalypticizmus. 

                                                           
1 Táto vedecká štúdia bola publikovaná v rámci Grantu mladých UK č. UK/81/2019 s názvom 

„Apokalypticizmus a mysticizmus v Kumráne“. 
2 Pri interpretácii určitého tajomstva alebo zjavenia človeku bola potrebná nadprirodzená bytosť – 

najčastejšie to bol anjel. 
3 Sidonia Horňanová, Židovská apokalyptika (Bratislava: Univerzita Komenského, 2007), 12. 
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V tomto príspevku sa však nebudeme do hĺbky venovať analýze a významu týchto 

pojmov, len sa odvoláme na práce Sidonie Horňanovej (Židovská apokalyptika, 2007, s. 

12-32) a Johna Josepha Collinsa (The Morphology of Genre, 1979; The Apocalyptic 

Imagination: An Introduction of the Jewish Matrix of Christianity, 1984), v ktorých sú 

podané detailné vysvetlenia týchto termínov. 

Podobne ako pojem apokalyptika, aj termín „mysticizmus“ je veľmi náročný na 

vysvetlenie. Keďže sa skúsenosti mystikov v jednotlivých kultúrach líšia, neexistuje ani 

jednotná definícia mysticizmu. Z etymologického hľadiska pochádzajú pojmy 

„mysticizmus“ či „mystik“ z gréckeho slova MYEIN, čo znamená „zavrieť oči“. „Mystikos“ 

je teda niekto, kto zatvára oči s cieľom vyhnúť sa pozemskému svetu a chce okúsiť inú 

realitu. Pojem MYEO preto znamená „byť zasvätený do tajomstiev“ a pasívny tvar 

MYEOMAI znamená „byť zasvätený“. Konkrétne MYSTES je ten, kto je zasvätený do 

gréckych tajomných kultov a zúčastňuje sa na tajných rituáloch.4 Podľa „Brockhaus 

Enzyklopädie“ je mysticizmus štrukturálna forma náboženskej skúsenosti, v ktorej sa 

dosahuje „unio mystica“. Ide o spojenie človeka s božstvom. „Úplné zjednotenie duše 

s Bohom je cieľom každého mysticizmu.“5 

Mysticizmus bol aj vlastnou črtou kumránskeho spoločenstva, čo možno dokázať na 

základe vybraných motívov zo židovských apokalyptických mystických textov, ktoré 

kumránske spoločenstvo nielen preberá, ale taktiež rozvíja a obohacuje o vlastné 

predstavy. Všetky apokalyptické motívy, ktoré sa stali východiskom pre židovský 

mysticizmus, už boli komplexne zadefinované6: rozvinutá angelológia, opis vízie Božieho 

trónu, výstup vizionára do neba, nebesá ako chrám, anjelská oslava Boha v nebeskom 

chráme. V tomto príspevku nepredkladáme mystické predstavy zo všetkých židovských 

apokalýps, pretože tieto už boli predmetom komplexného výskumu.7 Na ilustráciu 

vyberáme práve tie mystické motívy apokalýps, ktoré boli nejakým spôsobom ďalej 

rozvinuté v Kumráne, t. j. kozmológia nebies, výstupy vizionárov do neba a ich anjelská 

premena. Každý z týchto motívov predstavujeme najprv na pozadí biblickej tradície, 

pseudoepigrafickej literatúry a kumránskych textov. 

V prípade kumránskych zvitkov sa budeme zaoberať predovšetkým „Piesňami 

sobotnej obete“, ktoré sú najdôležitejším predstaviteľom mysticizmu v Kumráne, a 

                                                           
4 Peter Schäfer, The Origin of Jewish Mysticism (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), 1.  
5 William R. Inge, Christian Mysticism: Considered in Eight Lectures Delivered before the University of 

Oxford (New Jersey: Palala Press), 339. 
6 Sidonia Horňanová et al., Eschatologiké predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: 

pešere, mesiášske a mystické texty (Bratislava: Univerzita Komenského, 2013), 155.  
7 Horňanová, Židovská apokalyptika, 2007.  
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„Sebaoslavným hymnom“, ktorý tiež predpokladá výstup do neba a zjednotenie s anjelmi 

v Božej oslave. Analýzou jednotlivých motívov sa snažíme ukázať, ako apokalyptické 

myšlienky židovského mysticizmu ovplyvnili myslenie kumránskej komunity a následne 

tiež jej náboženské predstavy. Čo sa týka samotného vývoja predstáv v židovskom 

mysticizme, pri vybraných apokalyptických motívoch v biblických a pseudoepigrafických 

textoch existuje chronologická postupnosť, ktorá sa prejavuje aj v pôsobení na 

spoločenstvo v Kumráne a tým aj v samotných kumránskych zvitkoch.  

 

Niekoľko poznámok k pôvodu komunity v Kumráne 

Pôvod kumránskeho spoločenstva vidí väčšina bádateľov medzi skupinou esénov. Vo 

svojich spisoch o nich píšu antickí autori, ako napr. Josefus Flavius, Plínius starší či Filón 

Alexandrijský. Predpokladá sa, že eséni vyšli zo židovského prúdu chasidov, ktorý sa 

vzoprel Antiochovi IV. Epifanovi. Charizmatický vodca členov kumránskej komunity 

„Učiteľ spravodlivosti“ sa dostal do sporu s tzv. „Bezbožným kňazom“, resp. veľkňazom 

z hasmoneovského rodu, spolu so svojimi stúpencami, odišiel z Jeruzalema a usadil sa na 

brehu Mŕtveho mora. Podľa tejto teórie chasidi, ktorí neodišli z Jeruzalema, prestúpili 

k skupine farizejov.8  

Hengel nachádza údaj o esénoch na začiatku Damaského spisu, ktorý sa datuje 

približne do rokov 175-170 ante, t. j. dvadsať rokov pred príchodom Učiteľa 

spravodlivosti. Pôvod apokalyptických kníh Daniel a Prvej Henochovej knihy hľadá 

v hnutí chasidov, ktorých stotožňuje s „maskílím“ (v knihe Daniel) ako aj s „deťmi“ (v 

Knihe jubileí) a tiež s „vyvolenými“ (1. Henochovej knihe). V tejto súvislosti však treba 

poznamenať, že „pisateľ apokalypsy Daniel nepodporoval militantných chasidov; Júdu 

Makabejského a jeho prívržencov považoval iba za ‘malú pomoc’ (Dan 11,34)“9. 

Je pravdepodobné, že konflikt medzi Učiteľom spravodlivosti a Bezbožným kňazom 

(nazývaným aj „Mužom lži zo spolku zradcov“) sa odohrával v čase panovania Antiocha 

IV. Epifana a Demetria I. Sótera (175-170 ante). Existujú však aj dohady o stotožňovaní 

Bezbožného kňaza s Alexandrom Jannaiom (103-76 ante) alebo s Jánom Hyrkánom (63-40 

ante). Učiteľ spravodlivosti býva najčastejšie stotožňovaný s Oniášom III., s Jonatánom 

alebo so Šimonom – bratom Júdu Makabejského.10  

                                                           
8 Martin Hengel; Jozef T. Milik; John J. Collins; Roland de Vaux; James VanderKam. 
9 Horňanová, Židovská apokalyptika, 156. 
10 Horňanová, Židovská apokalyptika, 156. 
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2. Kozmológia  

Opis nebies ako chrámu 

Jedným z dôležitých apokalyptických motívov v židovskej literatúre je predstava nebies 

ako chrámu.11 Túto myšlienku nachádzame už v biblickej tradícii v Izaiášovom prorockom 

spise, kde sa uvádza, že okraje (Božieho) rúcha „naplňovali chrám“ (Iz 6,1). Chrám je 

miesto, kde človek môže nájsť Boha, resp. prežívať Božiu prítomnosť.12 V kumránskych 

„Piesňach sobotnej obete“ je chrám definovaný ako miesto chvály, kde sú hierarchicky 

zhromaždení anjeli – bežne označovaní ako kňazi – a nebeským veľkňazom je 

Melchisedek.13 Myšlienka nebeského chrámu, ktorý je paralelou k pozemskému chrámu, 

sa jasne objavuje v neskoršej poexilnej dobe. Jej korene siahajú do starovekého Blízkeho 

východu v Babylone.14  

Kumránsky spis „Piesne sobotnej obete“ opisuje chrám ako miesto, kde anjelskí 

kňazi chvália Boha.15 Piesne 1.-5. opisujú anjelské kňazstvo v nebeskej svätyni – jeho 

organizáciu, aktivity, chvály, ako aj jeho ustanovenie Bohom. Nachádzame tu porovnanie 

ľudského a anjelského kňazstva, pričom ľudskí kňazi sú v porovnaní s anjelskými na nižšej 

úrovni. Ľudský kňaz sa pýta:   

„6… A čo kňazstvo naše, ktoré je v ich príbytkoch? A [naša] svä[tosť   , 7 ich svätosť 

[Čo] je obeť nášho jazyka z prachu oproti poznaniu bož[skému?   8   ] nášmu [ja]saniu. 

Vyvyšujme Boha poznania [     9 s]vätosti...“16 (4Q400 2, 6-9).  

Významnými spomedzi „Piesní sobotnej obete“ sú tiež piesne 6.-8. Na začiatku 

anjelské bytosti vyzývajú k oslave Boha. Centrálna je siedma pieseň, ktorá je zaujímavá z 

hľadiska židovského mysticizmu najmä preto, pretože obsahuje opis „Trónu Voza“ v 

najsvätejšej svätyni nebeského chrámu. Zo záveru, ktorý je žiaľ poškodený, možno 

dedukovať opisy „vnútornej svätyne“ a Božieho trónu, ako aj opisy chvály Boha, ktorú 

prednášajú viacnásobné „Tróny Vozu“ a tí, čo ich obsluhujú, cherubovia a „kolesá“17: 

                                                           
11 Sidonia Horňanová, „Kumránske texty v kontexte židovskej apokalyptiky a židovského mysticizmu,” 

Teologický časopis: Fórum pre kresťanský dialog 10, č. 2 (2012): 5-25. 
12 Philip Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts (London: 

T&T Clark, 2006), 54.  
13 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 55-56.  
14 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 54.  
15 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 10. 
16 Donald W. Parry and Emanuel Tov, Dead Sea Scrolls Reader 3: Poetic and Liturgical Texts (Leiden, 

Boston: Brill, 2005), 358-359.  
17 Horňanová et al., Eschatologiké predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, 

mesiášske a mystické texty, 146. 
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„1 dokonalé svetlo, pestrosť ducha svätyne svätý[ch   2 výsosti poznania. A na podnoži 

jeho nôh [    3 podoby vzoru slávy vedúcich kráľovstiev ducho[v   4 sláva jeho. A vo 

všetkých obratoch brán [   5  ísť yqr[   ] hl  k vedúcemu bohov  [   6 medzi nimi 

pobehujú b[o]hovia ako podoby uhlíkov [ohňa   7 prechádzajú sa, okolo duchov 

svätyne svätých   [ 8 svätyňa s[v]ätých, duchovia bohov, zjavy več[ného] videnia  9 a 

duchovia bohov, tvary plameňov ohňa naokolo l[    10 úžasní duchovia. Vyvýšený 

príbytok, sláva jeho kráľovstva, vnútornej svätyne  [    11 A požehnáva sedem 

vyvýšených miest. Tam je hlas žehnania vedúcich jeho vnútornej svätyne [ 12 a hlas 

žehnania je počutý, je oslávený, keď ho bohovia počuli, a základy [    13 požehnania. 

A všetky okrasy vnútornej svätyne sa ponáhľajú s úžasnými žalmami vo vnútornej 

s[vätyni     14 úžas, od jednej vnútornej svätyni k druhej, hlasom množstva svätých. 

Všetky ich okrasy [    15 Oslavujte spoločne vozy jeho vnútornej svätyne a žehnajte 

ich cherubov a kolesá i[ch    16 hlavy božskej stavby. Oslavujte ho vo vnútornej 

svätyni svätyne jeho“18  (4Q403 1 ii 1-16). 

Texty „Piesní sobotnej obete“ č. 9.-13. sú značne poškodené. Nachádza sa v nich opis 

nebeského chrámu, resp. jeho jednotlivých častí. Opis nebeského chrámu vyúsťuje do 

oslavy Boha a vrcholí v 12. piesni opisom Trónu Vozu a merkavy v najsvätejšej svätyni a v 

13. piesni ustanovením a intronizáciou anjelského veľkňaza.19  

Kumránci poznali predstavu neba ako miesta poznania, ktorého zdrojom je Boh. 

Cieľom mystickej skúsenosti je získať túto nebeskú múdrosť. Uvedenú myšlienku 

nachádzame v kumránskych, v už spomenutých „Piesňach sobotnej obete“.20 V pozadí 

môžeme vidieť protognostickú predstavu zeme ako miesta nepoznania. Anjeli sú 

predstavení ako tí, ktorí majú nebeské poznanie, resp. určitú časť tohto poznania. Tým, že 

sa ľudské bytosti stanú anjelmi, zdieľajú aj nebeské poznanie, predmetom ktorého nie je 

samotný Boh, ale Jeho plány so svetom. Môžeme tu vidieť určitú formu gnosticizmu, resp. 

motív správneho poznania podstaty sveta ako aj význam spasenia.21 Uprostred chrámu sa 

nachádza trón. Na mnohých miestach v apokalyptickej literatúre vystupujú anjeli, ktorí 

chvália Boha okolo Božieho trónu. Medzi biblické texty, v ktorých sa takéto bytosti 

objavujú, patrí povolávacia vízia Izaiáša (Iz 6).  

Izaiášova vízia odráža vieru Izraelcov uprostred kanaánskeho a mezopotámskeho 

prostredia. Príslušníci týchto náboženstiev boli presvedčení, že božstvo prebýva v chráme, 

                                                           
18 Parry and Tov, Dead Sea Scrolls Reader 3: Poetic and Liturgical Texts, 380-383.  
19 Horňanová et al., Eschatologiké predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, 

mesiášske a mystické texty, 147.  
20 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 60-61.  
21 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 107.  
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ktorý mu vybudovali ľudia. Pozemské chrámy boli vybudované na základe predstavy 

o chráme v nebesiach alebo na svätom vrchu. Božstvo pritom často dáva pokyny (aj 

v Starej zmluve), ako treba chrám postaviť.22  

Už v Prvej knihe kráľov sa objavuje zmienka o Božom tróne, okolo ktorého boli 

nebeské voje. Prorok Mícha hovoril o svojom videní takto: „Videl som Hospodina sedieť 

na tróne. Všetky nebeské voje stáli pred Ním po Jeho pravici a ľavici“ (1Kr 22,19). 

Prorok Ezechiel mal víziu Božej slávy, v ktorej videl trón s kolesami – trón vozu. 

Ezechiel poukazuje na súlad medzi trónom vozu (merkava) a ostatným zariadením 

chrámu. Termín „cherubín“ sa v Ez 1 (v opise trónu voza) nevyskytuje. Nositeľmi Božej 

slávy sú štyri záhadné bytosti. Až neskôr prorok spoznal, že ide o cherubov: „Boli to živé 

bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár, a spoznal som, že to boli 

cherubi.“ (Ez 10,20). Ezechiel už dokáže rozoznať živé bytosti a identifikovať ich 

s cherubínmi, pretože sú podobné tým vytesaným v chráme. Nebeské živé bytosti sú však 

omnoho krajšie než ich pozemské podoby.23 

Najstarší mimobiblický opis Božieho trónu obsahuje „Kniha padlých anjelov“ (3./2. 

stor. ante), konkrétne sa nachádza v 1Hen 14. Tento spis patrí do päťdielnej zbierky „Prvej 

knihy Henocha“.24 Henoch prosí o odvrátenie trestu padlých anjelov, pričom vystupuje do 

nebies, ktoré sú opísané ako chrám rozdelený na tri časti. V najsvätejšej svätyni, ako jednej 

z častí chrámu, videl veľkolepý trón, na ktorom sedel „Veľký Vznešený, jeho šat žiaril viac 

ako slnko“ (1Hen 14,20). Okolo trónu bolo množstvo nebeských bytostí. Zdrojom 

predstavy trónu a anjelov, ktoré Henoch v nebeskej svätyni videl, je Ezechielova vízia 

trónu voza, na ktorom sa nesie Božia sláva (Ez 1,8-11,43). Na rozdiel od videnia Ezechiela, 

Henochov výstup neobsahuje predstavu trónu voza, ale trón, ktorý patriarcha vidí, je 

pevne postavený v nebesiach (1Hen 14,10-13). 

 

3. Výstupy apokalyptických vizionárov 

Častým motívom v kozmologických apokalypsách je výstup vizionára do neba. Vrcholí 

víziou Boha na tróne, čo predstavuje prvopočiatky neskoršieho merkavotického 

mysticizmu. Túto myšlienku nachádzame napr. v už spomenutých povolávacích víziách 

Izaiáša a Ezechiela. Termín „merkava“ sa v biblických textoch objavuje iba v zmysle „voz“, 

ktorý sa používal na zemi (vo vojne, ako majetok panovníkov, atď.), por. Ex 14,25; Gen 

                                                           
22 Martha Himmelfarb, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses (New York: Oxford 

University Press, 1993), 11. 
23 Himmelfarb, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, 11.  
24 Kniha padlých anjelov (1Hen 6-36); Henochove podobenstvá (1Hen 37-71); Astronomická kniha (1Hen 

72-82); Kniha snov (1Hen 83-90); Epištola Henocha (1Hen 91-108).  
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41,43; Joz 11,9 a i. V apokalyptickom význame sa vyskytuje až v Sir 49,8: „Ezechiel videl 

videnie slávy, ktoré mu Boh ukázal na voze cherubov.“25  

V „Testamente Léviho“ v 15. kapitole nachádzame rozvinutú víziu ohnivého 

Božieho trónu. Lévi v modlitbe premýšľal nad skazenosťou ľudstva a zaspal. Anjel ho 

vyzval, aby vystúpil. Vo vízii Lévi prechádzal nebesami, pričom štvrté nebo je netradične 

vykreslené ako najvyššie nebo, v ktorom prebýva Boh. Napokon bol ustanovený za kňaza, 

až do príchodu Najvyššieho (TLev 15). V textoch z Kumránu motív výstupu explicitne 

nenachádzame, no môžeme ho predpokladať. Ako uvidíme neskôr (zo spisu „Sebaoslavný 

hymnus“), aj v Kumráne existoval motív povýšenia ľudskej bytosti v nebi. Napriek tomu, 

že sa výstup do neba priamo nespomína, táto myšlienka stojí v pozadí kumránskych 

predstáv.  

 

Príprava na zjavenie 

Pred prijatím tajomstva, resp. pred výstupom do nebies, sa museli apokalyptickí vizionári 

pripraviť. Častou formou prípravy bol pôst. Zmienku o tom nachádzame v desiatej 

kapitole knihy Daniel: „V tých dňoch som ja, Daniel, tri týždne trúchlil. Nejedol som 

chutný pokrm, mäso ani víno sa mi nedostalo do úst, vôbec som sa nepomazal, kým 

neprešli tri týždne“ (Dan 10,2-3). Podobne sa pôst ako príprava na odhalenie tajomstva 

nachádza tiež na iných miestach v apokalyptickej literatúre: 2Bar 9,1; 12,5; 20,5-6;21,1; 

47,2; 4Ezd 5,13.29; 6,35. V Danielovom videní (Dan 10) pôst trval mimoriadne dlho (tri 

dni), čo môže poukazovať na závažnosť zjavenia.26  

Pôst ako príprava na zjavenie sa spomína v knihe Exodus. Tentokrát ide o prípravu 

Mojžiša na prijatie Božieho zákona – Desiatich Božích prikázaní. „A bol tam s 

Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy napísal na 

dosky slová zmluvy, desať prikázaní.“ (Ex 34,28, por. Deut 9,9.) Keď Mojžiš prijal zákon, 

jeho tvár žiarila a Izraeliti sa báli k nemu priblížiť.  

 

Reakcie vizionárov  

Po prijatí zjavenia vizionári reagovali trasením, chvením, prípadne padli tvárou na zem. 

Keď mal Daniel videnie o capovi a baranovi (Dan 8), prišiel k nemu niekto, kto „vyzeral 

ako muž“ (Dan 8, 15). Po tom, ako prišiel, sa Daniel „zľakol a omráčený padol na tvár“ 

(Dan 8,17) „V dôsledku stretnutia s anjelom sa u vidca dostavila strata vedomia, omdletie 

                                                           
25 Karol Gábriš, Apokryfy: Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty, 

(Liptovský Mikuláš: Tranoscius), 267. 
26 Horňanová, Židovská apokalyptika, 151.  
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či hlboký spánok spôsobený ‘nadprirodzenou silou’.“27 (por. Gen 2,21; 15,12, 1S 26, Zjav 

1,17) V desiatej kapitole opisuje podobnú situáciu. Po počutí slov, ktoré vyslovila bytosť 

v ľanovom rúchu, Daniel „omráčený padol na tvár“ (Dan 10,9) a po ďalších slovách 

„sklonil tvár k zemi a onemel“ (Dan 10,15). Daniel mu povedal: „Pane môj, pri zjavení ma 

prepadli kŕče a neudržal som silu [...] Odvtedy nebola vo mne sila a neostal vo mne dych.“ 

(Dan 10,16-17). Po anjelskom dotyku sa Daniel postavil na nohy. Podobný oživujúci dotyk 

anjela sa v biblickej tradícii objavuje v povolávacej vízii proroka Izaiáša (Iz 6,7), taktiež pri 

povolaní Jeremiáša (Jer 1,9) ako aj v príbehu o Eliášovej púti na Chóreb (1Kráľ 19,5.7).   

Podobný biblický opis reakcie vidca po stretnutí s transcendentnom nachádzame 

u proroka Ezechiela (Ez 3,14-15): „Duch ma zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel 

zatrpknutý a vzrušený v duchu; zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. Tak 

som došiel k zajatým do Tel-Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kébar, pobudol som tam, kde oni 

bývali, a bol som medzi nimi omráčený sedem dní.“  

Iná reakcia vizionárov je nebeská oslava Boha v blízkosti Božieho trónu. Prorok 

Izaiáš vidí Boha sedieť na tróne a nad Ním serafov, ktorí volali: „Svätý, svätý, svätý je 

Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy“ (Iz 6,3). Tento spev sa nazýva „keduša“. 

Boha v blízkosti Božieho trónu nechvália len anjeli, ale spolu s nimi taktiež apokalyptickí 

vizionári. Jedným z nich je napr. Henoch, ktorý chválil „Pána duchov“: „Svätý, svätý, 

svätý je Pán duchov, oživuje zem duchmi“ (1Hen 39,12). Následne sa jeho tvár premenila: 

„Tvár sa mi natoľko premenila, že som sa už ďalej nemohol pozerať“ (1Hen 39,14). 

Židovské apokalypsy neobsahujú dlhé anjelské chválospevy. Ide len o krátke hymny, ako 

napr.: „Svätý, svätý, svätý je Pán duchov, oživuje zem duchmi“ (1Hen 39,12). 

Apokalyptický spis „Zjavenie Sofoniáša“ (1. stor. ante – 1. stor. post) je výnimkou, keďže 

v ňom nachádzame anjelskú chválu s dlhým zoznamom Božích mien a vlastností.  

Kumránsky text „Piesne sobotnej obete“ obsahuje najbohatšiu angelológiu obdobia 

druhého chrámu v židovských textoch. Nachádza sa tu anjelská slovná zásoba, ako napr.: 

elim, Elohím, anjeli, svätí, duše, služobníci, cherubím, ofaním. Nespomínajú sa však 

serafovia ani bytosti, ako ich opisuje Ezechiel.28 Vystupuje tu tiež Melchisedek, ktorý plní 

funkciu veľkňaza, ale tiež úlohu eschatologického sudcu a eschatologického záchrancu 

Izraela.29 S najväčšou pravdepodobnosťou ide o bytosť, ktorá v Tretej knihe Henocha, tzv. 

„Sefer Hejchalot“, predstavuje Metatrona. Tento spis však pochádza z druhého, resp. 

tretieho storočia post. Niektorí bádatelia (napr. Milik) datujú toto dielo dokonca až do 9.-

                                                           
27 Horňanová, Židovská apokalyptika, 101.  
28 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 55-56.  
29 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 71.  
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10. stor. post. Spievaním posvätných piesní chceli kumránci pravdepodobne vyvolať 

vizionársku skúsenosť. Tak bol uctievateľ na zemi prenesený do neba, aby tam chválil 

Boha spolu s anjelmi.30 Opakovanie posvätných piesní je pravdepodobne základom pre 

neskorší rozvoj mysticizmu, v ktorom sa mystici prostredníctvom opakovaných hesiel 

dostávali do extatických stavov.  

 

4. Anjelská transformácia a intronizácia 

Po príprave na výstup a samotnom výstupe do nebies vizionári podstupujú anjelskú 

transformáciu, po ktorej sa pripoja k anjelom a spolu s nimi oslavujú Boha v nebesiach. 

Stávajú sa tak súčasťou chváliaceho spoločenstva anjelov okolo Božieho trónu. Vrchol 

apokalyptických predstáv nastáva, keď si premenená bytosť zasadne na trón a disponuje 

schopnosťou súdiť stvorený svet alebo sa jej telo rozšíri na celý svet. 

Motív anjelskej transformácie v biblickej tradícii nenachádzame. Často sa však 

objavuje v pseudoepigrafických textoch. Napr. Henoch alebo Sofoniáš po oslave Božej 

svätosti prešli anjelskou premenou. Keď Henoch v najvyššom nebi padol na tvár 

a podstúpil anjelskú premenu, prezliekol ho archanjel Michal do „rúcha Hospodinovej 

slávy“ a pomazal ho olejom. Henoch povedal: „Pohliadol som na seba a hľa, stal som sa 

akoby jedným z jeho slávnych a v nádhere nebolo rozdielu“31 (2Hen 9).  

Túto predstavu môžeme ešte zreteľnejšie vidieť v „Zjavení Abraháma“ 17, kde sa píše 

o Abrahámovi, ktorý po tom, ako na Hospodinov príkaz opustil dom svojho otca, videl vo 

vízii anjela Jaoela a ten ho sprevádzal po nebi. O Jaoelovi sa píše, že napĺňa siedme nebo 

a je akoby identický so samotným Bohom. Jaoel je predchodcom Metatrona, ktorý 

v neskoršom židovskom (merkavotickom) mysticizme predstavuje anjela v blízkosti 

Božieho trónu, tzv. nižšieho Jahve. Abrahám neprechádza jednotlivými nebesami, ale 

prichádza hneď do najvyššieho siedmeho neba pred ohnivý Boží trón.  

S predstavou o intronizácii v nebi sa stretávame už v biblickej tradícii. Patrí sem text 

zo Ž 110,  kde sa spomína postava, ktorá je pozvaná zasadnúť si na Pánovu pravicu. Tento 

muž nie je iba kráľom, ale taktiež aj kňazom na spôsob Melchisedeka: „Seď mi po pravici, 

kým nepoložím Tvojich nepriateľov za podnož Tvojim nohám [...] Hospodin prisahal 

a neoľutuje: Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka“ (Ž 110,1.4). 

V siedmej kapitole apokalypsy Daniel vystupuje „niekto ako syn človeka“. Tento 

muž nie je vyslovene intronizovaný, ale plurál „tróny“ naznačuje, že jeden z trónov je pre 

                                                           
30 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 96.  
31 Alexander, The Mystical Texts: Song of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, 194.  
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neho. V Dan 7,9-10 nachádzame apokalyptickú víziu Božieho trónu a Jeho slávy, ale i opis 

Jeho výzoru: „Videl so ako sa postavili tróny  a Vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo 

biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čistá vlna.“ 

V Henochových podobenstvách vystupuje bytosť, ktorá má titul „Syn človeka“ alebo 

„Vyvolený“ a ktorá je nebeskou preexistentnou postavou a nazýva sa aj „mesiáš“. 

Opakovane sa o nej hovorí, aby sa posadil na trón slávy (1En 62,5; 69,27.29; por. 45,3; 

47,3; 51,3; 55,4; 60,2; 61,8; 62,2-3). Syn človeka je podobne intronizovaný v Mt 19,28; 

25,31 a sedí na pravici Moci v Mk 14,62. Ježiš sedí na pravici ako Veľkňaz (Žid 8,1). 

Príležitostne sa tróny zasľubujú verným. V 1Hen 108,12 nachádzame zmienku o tom, že 

Boh posadí každého verného na trón. V Matúšovom evanjeliu sa zasľubuje učeníkom, že 

budú sedieť na trónoch a súdiť dvanásť kmeňov Izraela (Mt 19,28). Všetky tieto prípady sú 

eschatologické a odrážajú trvalé povýšenie.32 

Okrem spomenutých biblických a pseudoepigrafických textov nachádzame 

myšlienku povýšenia a intronizácie tiež v kumránskych spisoch. Jedným z najznámejších 

mystických textov z Kumránu je „Sebaoslavný hymnus“.  

Pisateľ „Sebaoslavného hymnu“ je vodcom kumránskeho zhromaždenia. Je ním 

pravdepodobne Učiteľ spravodlivosti. Spôsob chválenia sa v „Sebaoslavnom hymne“ 

možno dávať do súvislosti so Synom človeka z Henochových podobenstiev alebo 

vyvýšeným Kristom v Novej zmluve. Spravodliví z Henochových podobenstiev vedia, že 

majú nebeský náprotivok – Spravodlivého, resp. Vyvoleného, ktorý bude predsedať súdu. 

Dúfajú, že s ním budú prebývať v nebi, aj keď nemusia byť nevyhnutne intronizovaní a 

sedieť na tróne. Ak predpokladáme, že hovorca v „Sebaoslavnom hymne“ bol sám 

opovrhnutý, potom Božieho služobníka, o ktorom píše Izaiáš, a vyvýšeného Krista by sme 

mohli vnímať ako analógiu k tejto postave. Kumránske texty sa však nezmieňujú o tom, 

žeby vyvýšená postava mala svojou smrťou odčiniť hriechy svojich nasledovníkov.33 

„Sebaoslavný hymnus“ obsahuje na začiatku explicitné vyjadrenie „ja“, čo naznačuje, 

že ide o mysticizmus, ktorý sa týka jednotlivca. Tento spis má určité spoločné črty s 

výstupom Henocha či Léviho. Autor však ide ešte ďalej a tvrdí, že jeho anjelská 

transformácia je už dokončená. Posadil sa na nebeský trón a chváli sa svojím postavením. 

                                                           
32 James J. Collins, „Self-Glorification Hymn from Qumran,” in Crossing Boundaries in Early Judaism and 

Christianity, eds. Kimberley Stratton and Andrea Lieber (Leiden, Boston: Brill, 2016), 39.  
33 Collins, „Self-Glorification Hymn from Qumran,” 32-40.  
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Telo nemá viac nad ním moc a jeho úlohou je viesť zvyšok zhromaždenia do stavu, ktorý 

on už dosiahol.34  

Osoba, ktorá v Sebaoslavnom hymne vystupuje, má božské vlastnosti. Pojem 

„bohovia“ tu označuje anjelov. Odvážne sa pýta: „Kto je ako ja medzi bohmi?“ Chváli sa, že 

v jeho povýšení sa mu nemôžu vyrovnať ani anjeli.35 Pisateľ sa predstavuje ako 

opovrhnutý trpiaci Boží služobník. Tento opis pripomína trpiaceho služobníka z Iz 52, 

resp. Iz 53:  

 „1 [   Kto bol opovrhnutý ako [ja? lebo v prebývaní] 2 svätom v[šetko je mi vzácne. 

Kto ponesie ťarchu] zla podobnú [mojej? ] 3 Ako ja spolu so [svätými   ] A kto je mi 

ro[vný?   Ne-] 4 podobá sa mojim nariadeniam [   ] 5 Kto je ako ja medzi bohmi? [   A 

plynutie  6 z mojich úst, kto môže zniesť? Kto [   jazykom mňa obviní? Ja] 7 som 

milovaným Kráľa, priateľom svätých. A nepríde mi    A kto je v mojej sláve?] 8 

Nepodobá sa (mi), lebo j[a som s bohmi; moje postavenie, moja sláva je so synmi 

Kráľa. Ne] 9 v čistom zlate [   ] 10 [vac?] Spievajte,  [   milovaní…]“36 (4Q471b frg. 1-3) 

Ten, ktorý vystúpil do neba, teraz vyzýva ľudí na zemi, aby sa pokúsili participovať 

na jeho zážitku výstupu a spojili sa s anjelmi v Božej oslave37: 

„12 [   ] večný, mocný trón v zhromaždení bohov. Nik z dávnych kráľov na ňom 

nesedel … [   Nik]to nie je podobný 13 [mne v] mojej sláve, nik {nebude vyvýšený} 

vedľa mňa a nik sa nepripojí ku mne. Lebo ja prebývam v [   ] nebesiach a nik    14 [   

.] Som počítaný s anjelmi a moje prebývanie je vo svätom zhromaždení. [Moja] túž[ba   

] nie je podľa tela a všetko vzácne pre mňa je v sláve 15 svätého [prebý]vania... 16 Kto 

je mi podobný [v nesení všet]kého zla? Nebol som vyučený, ale nikoho učenie sa 

nevyrovná 17  [môjmu učeniu.]  Kto sa do mňa pustí, keď otvorí[m ústa   ]?  A  

plynutie mojich úst kto môže zniesť? Kto ma obviní a sa mi vyrovná v mojom súde? 18  

[   Leb]o som počítaný medzi bohov, [a] moja sláva je so slávou synov Kráľa...“38 

(4Q491 frg. 11 i 12-18). 

Oslávené a intronizované bytosti v nebi 

V kozmologických apokalypsách výstup apokalyptického vizionára do neba vrcholí víziou 

Boha na tróne (1Hen 14, TLev  5, ZAbr 17; por. Zjav 4-5). Vo vízii nebeského trónu 

                                                           
34 Môžeme ho porovnať s gnostickým záchrancom, ktorého úlohou je odovzdať poznanie spoločenstvu 

a viesť ich k spaseniu, resp. do Bodhisattvy a k dosiahnutiu nirvany. 
35 Horňanová et al., Eschatologiké predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, 

mesiášske a mystické texty, 170.  
36 Stanislav Segert et al. Rukopisy od Mrtvého more (Praha: OIKOYMENH, 2007), 478-479.  
37 Horňanová et al., Eschatologiké predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, 

mesiášske a mystické texty, 171.  
38 Parry and Tov, Dead Sea Scrolls Reader 1: Texts Concerned with Religious Law, 254-257.  
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možno sledovať postupný vývoj tak v židovskej apokalyptike a neskôr aj v židovskom 

mysticizme: V ranom období predstáv bola Božia sláva (kábód) okolo nebeského trónu, 

v ďalšej fáze vývoja sa stretáme so snahou pisateľa vyhnúť sa antropomorfickým opisom 

Boha sediaceho na tróne. Pisatelia preniesli “kábód” na Božích prostredníkov – alebo na 

anjelov (napr. na Jaoela), alebo na vizionárov, ktorí boli vyzdvihnutí do neba (napr. na 

Henocha, Abraháma atď.), alebo Božia sláva okolo trónu prešla do obrazu nádherného 

(anjelského) rúcha slávy, ktoré si vizionári obliekli počas transformácie v nebi.39 

 

Ebed Jahve 

Za biblického predchodcu apokalyptických vizionárov vyzdvihnutých do nebeských sfér 

pokladáme trpiaceho Božieho služobníka (Ebed Jahve). Ide najmä o poslednú – štvrtú 

pieseň o trpiacom Hospodinovom služobníkovi (Iz 52,13-53,12). Povýšenie Ebeda sa v Iz 

52,13 opisuje troma slovesnými tvarmi. Hospodinov služobník bude vyzdvihnutý, 

povznesený a veľmi vyvýšený (גבה ,רום ,נשא). Tento trojitý opis niektorí exegéti chápu ako 

tri stupne vyvýšenia Ebeda.40 Rovnaké slovesné tvary sú použité pri opise Božej slávy 

v povolávacej vízii proroka Izaiáša: „[...] videl som Pána sedieť na vysokom (רום) 

a vyvýšenom (נשא) tróne [...].“41 Sloveso גבה sa objavuje pri opise Hospodinovej svätosti 

a spravodlivosti: „Hospodin mocností sa vyvýši v súde [...] dokáže sa svätým v 

spravodlivosti“ (Iz 5,16). Rovnaký slovesný koreň גבה sa nachádza aj pri opise 

Hospodinových zámerov, ktoré prevyšujú ľudské myšlienky (Iz 55,9). To naznačuje, že 

vyvýšený trpiaci Boží služobník dosiahne Božie alebo nebeské sféry.42 Ebed Jahve tak 

prijme „nový status“.43  

Väčšina vykladačov súhlasí s tým, že vo v. 14 má pisateľ na mysli poníženie – 

fyzické znetvorenie Ebeda. Horňanová to však vysvetľuje v zmysle jeho povýšenia, resp. 

                                                           
39 V kľúčovej Ezechielovej vízii čítame, že „na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek“ 

(Ez 1,26). Jednotlivé stupne vývoja vízie Boha na nebeskom tróne a transformáciu predstáv, ktoré sa 

vzďaľujú od antropomorfických opisov Boha v Starej zmluve, sleduje Rowland v židovskej apokalyptickej 

literatúre, v kresťanskej apokalypse Zjavenie Jána a v kumránskej Anjelskej liturgii. Christopher Rowland, 

„The Visions of God in Apocalyptic Literature,“ JBS 10 (1979): 137-154. 
40 Komentátori, ktorí túto časť chápu kristologicky, interpretujú tri stupne ako Kristovo vzkriesenie, 

vstúpenie a posadenie sa na Božej pravici. Pozri viac: Edward J. Young, The Book of Isaiah (Grand Rapids: 

Eerdmans Publishing, 1985), 336. 
41 Sidonia Horňanová, Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi (Bratislava: Univerzita Komenského, 

2018), 62.  
42 Motív vyvýšenia služobníka je súčasťou širšej textovej tradície. Por. George W. E. Nickelsburg, 

Resurrection, Immortality, and Eternal Life (Massachusetts: Harvard Divinity School, 1972). 
43 Klaus Baltzer, Deutero-Isaiah (Philadelphia: Fortress Press, 2011), 395. Baltzer tento nový stav Ebeda 

spresňuje takto: je „blahoslavený“. 
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„premeny až na takú úroveň, že nebude podobný ľuďom“44: „Ako sa zhrozili nad tebou 

mnohí pre jeho podiel, nadľudský zjav a jeho postavu nad ľudskými synmi.“45 Tento 

výklad podporuje tiež textová verzia z Kumránu 1QIsaa a tiež Targúm a korešponduje 

s apokalypticko-mystickou tradíciou o vyvýšení a anjelskej transformácii apokalyptických 

vizionárov, ktorí sa ocitli v blízkosti Božieho trónu. Horňanová sa domnieva, že táto 

tradícia vyvýšenia trpiaceho spravodlivého „vznikla rozvinutím práve apokalyptickej vízie 

vyvýšeného trpiaceho spravodlivého v Iz 52,14“, pričom verš 52,14 pokladá za „kľúčový 

pri ďalšej interpretácii smerom k rozvinutiu židovskej predstavy kňazského Mesiáša“46.  

Vo v. 15 je použitý slovesný tvar ַיזֶּה, ktorý je odvodený od základného slovesného 

koreňa הזנ. Jedným z možných výkladov by mohlo byť kultové očisťovanie, resp. 

zasväcovanie (por. Ex 29,21; Lev 4,6.17; 5,9; 14,6-7; 16,15 atď.), v zmysle pokropenia 

krvou, vodou a olejom. Pôvodný význam slovesného koreňa הזנ je pokropiť (v obradnom 

zmysle; por. Ex 29, 21; Lev 4,6 a pod.). Pokropenie národov by znamenalo, že je z nich 

sňatá vina. Pri použití slovesa הזנ v Hifile sa zvyčajne nachádza aj predmet, čím je určitá 

tekutina, ktorou sa kropí. Tu však chýba. Niektorí komentátori sa napriek tomu 

domnievajú, že toto sloveso bolo dobre známe, a verš vykladajú metaforicky, t. j., že Ebed 

očisťuje od hriechov. Ako sme uviedli vyššie, motív povýšenia trpiaceho Božieho 

služobníka nachádzame aj v Kumránskom spise „Sebaoslavný hymnus“. 

 

Henoch 

Na základe rodokmeňa praotcov od Adama po Noácha (Gen 5,1-32) sa dozvedáme, že 

siedmym patriarchom bol Henoch, syn Jereda. Tejto postave sa v posledných rokoch 

venovali viacerí bádatelia. V biblickej tradícii o ňom nachádzame iba jednu zmienku: 

„chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal“ (Gen 5,24). Táto informácia bola 

dôvodom pre vznik teórií o tom, čo sa dialo po Henochovom odchode do neba. 

Pseudoepigrafická literatúra nám ponúka omnoho viac informácií, ktoré sa týkajú tejto 

postavy. Od čias staroveku sa Henoch vyznačuje ako znalec kozmologických a 

astronomických tajomstiev.47 Podľa Astronomickej knihy (3. stor. post) prijal Henoch 

počas svojej nebeskej cesty poznanie od Uriela. Poznanie a zjavenie kozmologických 

a astronomických tajomstiev je hlavnou charakteristikou vyvýšeného Henocha. Pôvod 

                                                           
44 Horňanová, Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi, 62.  
45 Preklad podľa: Horňanová, Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi, 56. 
46 Horňanová, Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi, 64. 
47 Andrei Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudoepigrapha 

(Boston: Brill, 2007), 109.  
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týchto úloh v henochickej tradícii nachádzame v 1Hen 72,1; 74,2 a 80,1. V 1Hen 41,1 je 

Henoch vykreslený ako ten, ktorý videl všetky tajomstvá nebies. Podobnú vlastnosť má aj 

v Knihe Jubileí (4,17).  

Jedným z titulov, ktoré sú pripísané Henochovi, je titul „pisateľ spravodlivosti“. 

Predstavuje vyvýšeného Henocha, ktorý je prostredníkom nielen medzi človekom 

a Bohom, ale aj medzi Bohom a anjelmi (12,3.4; 15,1). Ďalšou z  úloh Henocha bola 

kňazská funkcia. V Egypte a v Babylone boli kňazi aj pisateľmi a naopak.  

Druhá kniha Henocha, na rozdiel od Prvej knihy Henocha, sa snaží vykresliť 

Henocha už nie iba ako obyčajného človeka, ktorý bol vzatý do neba a sa premenil na 

anjela, ale ako nebeskú bytosť, vyvýšenú nad anjelov.48 Henoch zdieľa so svojimi synmi 

astronomické, meteorologické a eschatologické poznanie počas svojej krátkej návštevy na 

zemi.49 V 2Hen 9,17-19 sa opisuje proces, v ktorom sa Henoch stal rovný anjelom. Dostal 

neobyčajné rúcho a anjel Michal ho pomazal olejom: Hospodin riekol Michaelovi: 

„Pristúp, zobleč Henocha z pozemského odevu a pomaž ho mojim výborným olejom, 

obleč ho do rúcha mojej slávy.“  

  

Jaoel 

Abrahámova apokalypsa (napísaná po roku 70) opisuje hlavného anjela Jaoela spolu s jeho 

nebeskými aj pozemskými úradmi, ako sú napr. úloha zbormajstra, nebeského kňaza, 

znalca tajomstiev, atď. Mnohé z týchto funkcií nápadne pripomínajú úlohy Metatrona v 

neskorších židovských mystických textoch. Orlov vo svojej štúdii dokázal, že tradícia 

Henocha nie je jediným zdrojom pre vývoj obrazu Metatrona. Je možné, že obraz 

Metatrona ako nositeľa nebeského mena nepochádza ani výlučne z tradície Jaoela, ale 

zahŕňa jedinečné vlastnosti ďalších bytostí, akými sú Mojžiš, Michael, Syn človeka a iní. 

Vlastnosti týchto postáv nám pomôžu rozoznať črty v obraze Metatrona, ktoré nemožno 

prisúdiť Jaoelovi.50  

Jaoel je v Abrahámovej apokalypse predstavený tiež ako nositeľ Božieho mena. 

Prvýkrát v ZAbr 10,3 ho tak označuje Boh sám: „Choď Jaoel, nositeľ môjho 

nevysloviteľného mena, posväť tohto muža a posilni ho od jeho strachu.“ O niekoľko 

veršov neskôr (ZAbr 10,8) sám Jaoel hovorí, že v ňom prebýva sila nevysloviteľného 

Božieho mena. „Ja som Jaoel, povolaný Strašným, a so mnou je moc na nebesiach 

v siedmom nebi, uprostred jeho nevysloviteľného mena, ktoré vo mne spočíva.“ Podľa 

                                                           
48 Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudoepigrapha, 153. 
49 Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudoepigrapha, 115.  
50 Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudoepigrapha, 72. 
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Fossuma to predstavuje odkaz na anjela Pánovho v Ex 23,21, kde Boh hovorí, že Jeho 

meno je v Ňom: „Daj pozor na seba pred ním a poslúchaj jeho hlas, neprotiv sa mu, lebo 

vám neodpustí hriechy, veď moje meno je v ňom.“51 Hurtado zasa poznamenáva, že 

udelenie tak významného Božieho mena v starovekej židovskej tradícii znamená, že táto 

postava dostala výnimočný status v Božej hierarchii.52 

Myšlienka Božieho mena, ktoré prebýva v ľudskej bytosti, je rozvinutá v 3Hen 16: 

Boh napísal na Metatronovu korunu listy, podľa ktorých boli stvorené nebesá a zem. V 

rámci tejto tradície existuje predstava „oblečenia do mena“, ktorá je naznačená v obraze 

anjelovho turbana a ten pripomína dúhu na oblakoch. Táto predstava pripomína slová 

apoštola Pavla, ktoré napísal v liste Galatským: „Vy, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista 

ste si obliekli.“ (Gal 3,27) Tento verš naznačuje podobnú myšlienku, ktorá môže vychádzať 

práve z tejto tradície.  

Dúha ako pokrývka hlavy sa často interpretovala ako výzdoba s Božím menom. 

Dôvodom je skutočnosť, že tetragram, ktorý veľkňaz nosil na svojom turbane, žiaril ako 

dúha. Židovské a kresťanské správy často vykresľujú rozličné božské a anjelské bytosti 

s obrazom dúhy. Symbolika dúhy sa používa aj pri Jaoelovi v ZAbr 11,2-3.53 Nachádzame 

tu tiež celkový opis anjelovej stavby tela: „Jeho vzhľad bol ako lev s orlími krídlami, telo 

ako zafír a podoba jeho tváre ako chryzolit, vlasy na jeho hlave ako sneh a okolo hlavy mal 

niečo, čo vyzeralo ako dúha na oblakoch.“ Tento opis nápadne pripomína obraz postavy, 

o ktorej sa píše v Ez 1,27-28.54 Fossum (podobne aj Rowland) si všíma, že v textoch Ši´ur 

Qomah (o rozmeroch Božieho tela – por. neskôr v kapitole 3.) je zmienka o tele slávy, 

ktoré žiari ako chryzolit veľmi častá: „Jeho telo žiari ako chryzolit. Jeho svetlo láme 

temnotu.“55  

Ďalšie dôležité vlastnosti Jaoela sú spojené s postavou Vekom starého z Dan 7. 

Napríklad skutočnosť, že vlasy Jaoela boli biele ako sneh, odkazuje na Dan 7,9 ako aj 1En 

46,1 a 1En 71,10. Jaoel sa označuje tiež ako „sila“. Už samotné Božie meno je spojené so 

                                                           
51 Jarl E. Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish Concept of 

Intermediation and the Origins of Gnosticism (Tübingen: Mohr Siebeck, 1985), 318.  
52 Larry W. Hurtado, One God, One Lord, New Edition: Early Christian Devotion and Ancient Jewish 

Monotheism (London: T&T Clark, 2015), 80. 
53 Andrei Orlov, Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism (Tübingen, Germany: Mohr 

Siebeck, 2017), 77-78. 
54 Orlov, Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism, 83.  
55 Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish Concept of Intermediation 

and the Origins of Gnosticism, 319-320.  
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silou. Urbach poukazuje na to, že meno a sila boli v starovekom svete synonymami.56 Sila 

mena sa ukazuje vo svojej jedinečnej úlohe Božieho konania pri stvárnení a udržiavaní 

celého stvorenstva. Predstava mena ako osobnej Božej sily, ktorá obživuje stvorenie, sa 

znovu objavuje v spise „Hermasov pastier“, ale i v ďalších ranokresťanských zdrojoch.57 

Gieschen poukazuje na to, že v niektorých helenistických textoch sa sila pripisuje 

nebeskej bytosti, resp. hlavnému anjelovi. Podľa Gruenwalda označenie anjela ako „sily“ 

znamená jeho autoritu. Na konci mien viacerých anjelov sa nachádza „el“, čo poukazuje 

nielen na ich božský pôvod, ale tiež na božskú silu alebo autoritu, ktorú vlastnia. Otázkou 

je, či „sila“, ktorá je vlastná Jaoelovi, značí, že ide len o anjelskú bytosť alebo o stelesnenie 

božstva.58  

 

Henoch-Metatron 

Metatrona ako najvyššieho anjela v nebi, ktorý nápadne pripomína Boha samého, 

predstavuje spis Sefer Hejchalot (3Hen). Niektoré časti babylonského Talmudu kladú 

dôraz na úlohu anjela Metatrona ako nebeskú bytosť, ktorá je podobná anjelovi 

Hospodinovmu v Ex 23,20-2259 alebo anjelovi Jaoelovi z Abrahámovej apokalypsy či 

Henochovi. V židovskej literatúre sa meno Jaoel stalo známym ako jedno z Metatronových 

mien.60 V Tretej knihe Henocha sa uvádza opis premeny patriarchu Henocha na hlavného 

anjela Metatrona (3Hen 9). Počas tejto nebeskej premeny sa Henoch-Metatron zväčšil do 

dĺžky i šírky.61 Tradícia Henoch-Metatron obsahuje charakteristické úlohy a tituly ako 

prorok, pisateľ, mudrc, kňaz, vizionár, znalec tajomstiev, svedok Božieho súdu počas 

obdobia potopy a vyslanec k padlým anjelom.62 

 

5. Záver 

Pred dvoma rokmi sme si pripomenuli 70. výročie nájdenia kumránskych zvitkov. Do 

tejto chvíle sú kumránske zvitky preložené a sprístupnené. Súčasný výskum sa 

v súčasnosti zameriava na interpretáciu jednotlivých zvitkov, resp. náboženských 

                                                           
56 Orlov, Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism, 80; Ephraim E. Urbach, The Sages. 

Their Concepts and Beliefs (Varda Books, 2006), 124.  
57 Jean Daniélou, The Theology of Jewish Christianity (London: Westminister Press, 1977), 151-152; Orlov, 

Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism, 80.  
58 Charles A. Gieschen, Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence (Leiden: Brill 

Academic Pub, 2017), 120. 
59 Ide o pasáž, v ktorej je dôležitý hlas anjela. Izraelci majú urobiť to, čo im povie a nevzdorovať. 
60 Orlov, Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism, 1-3.  
61 Andrei Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the Slavonic Pseudoepigrapha, 

154.  
62 Orlov, Yahoel and Metatron. Text and Studies in Ancient Judaism, 71.  
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predstáv, ktoré sú v nich obsiahnuté. Z nich sa tento príspevok venuje práve niektorým 

apokalyptickým predstavám, ktoré sa neskôr stali východiskom pre židovský mysticizmus 

a ktoré si osvojili a ďalej rozvíjali aj v Kumráne: nebesá ako chrám, predstava výstupu 

spojená s anjelskou transformáciou a oslavou Boha.  

Výskumom sme poukázali na tieto zásadné rozdiely medzi mystickými textami 

z Kumránu a židovskými apokalypsami:  

1. V Kumráne celkom absentuje forma apokalyptickej vízie. Apokalyptická forma 

vízie sa stala v Kumráne nadbytočnou, keďže v kumránskych textoch nešlo o opisy nebies, 

ale o poskytnutie návodu ako možno participovať na spoločenstve s anjelmi.  

2. V kumránskych textoch sa priamo nespomína výstup vizionára do neba, ako je 

tomu v apokalypsách, výstup sa iba predpokladá.  

3. Oslava Boha v kumránskych textoch je podmienená liturgickým použitím „Piesní 

sobotnej obete“, kým v apokalypsách nebeská oslava nie je dominantným motívom, keďže 

apokalypsy neslúžili na liturgický prednes.  

4. V apokalypsách oslavuje Boha jednotlivec v osobe vizionára, zatiaľ čo 

v kumránskych textoch je prítomná kolektívna spoločná (jachad) oslava.  

Skúmané kumránske texty sú fragmentárnej povahy. Napriek tomu, že nie všetky 

apokalyptické motívy židovského mysticizmu nachádzame aj v Kumráne, napr. priamy 

opis výstupu vizionára, z predloženého náčrtu vyplynulo, že mali na kumránsku 

komunitu veľký vplyv. 
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