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ÚVOD
Nepochybným cieľom každej kresťanskej teológie je osoba a dielo Ješua ha-nocri, ben
Josef (hebr. @seAy-!b, yrIc.N"h' [:WvyE), v ktorom niektorí Židia jeho doby spoznali, že on je
Mesiáš (x:yviM'h;

aWh).

Preto dostal hebrejskú prezývku Mašiach, ktorú do slovenčiny

prekladáme Kristus (z gréckeho Cristo,j). Evanjelium o jeho živote, smrti
a zmŕtvychvstaní sa pomerne rýchlo šírilo aj medzi nežidovské (pohanské) národy.
Pohania, ktorí uverili v Ježiša ako Krista a Božieho syna, začali používať označenie
cristiano,i „kristovci“ (kresťania, Sk 11, 26). Historický Ješua žil a pôsobil v prvej
tretine 1. stor. n.l. V tridsiatych rokoch tohto storočia – tesne pred svojou smrťou – slávil
so svojimi učeníkmi poslednú večeru. Pre jej osobitný charakter, nové gestá a slová
vyslovené nad chlebom a kalichom a príkaz „toto robte na moju pamiatku“, sa táto večera
stala jednou z najdôležitejších udalostí pre ranú cirkev a jej liturgické slávenie. Táto
Posledná večera sa stala konštitutívna pre ústrednú liturgiu kresťanskej cirkvi – „Pánovu
večeru“ („Lámanie chleba“; „Eucharistiu“). Doposiaľ sa vo všetkých kresťanských
cirkvách slávi spomienka Pánovej večere podľa rozličných obradov, špecifických pre
jednotlivé denominácie a cirkevné spoločenstvá. Posledná večera je dôležitou témou
nielen pre biblickú exegézu a ďalšie teologické odbory, zvlášť liturgiku, dogmatickú
teológiu (sakramentológiu Katolíckej cirkvi), ekumenickú teológiu, ale aj pre vlastný
bohoslužobný život všetkých údov jednej Kristovej cirkvi.
Biblická
teológia
v dvadsiatom
storočí
zaznamenala
výrazný
posun
k znovuobjavovaniu hebrejských koreňov Novej zmluvy. Podľa novozmluvných
svedectiev sa posledná Ješuova večera a nasledujúce pašiové udalosti jeho smrti odohrali
v období židovského pútnického sviatku Pesach. Na základe historicko-teologického
opisu synoptických evanjelií vieme, že išlo priamo o židovskú pesachovú večeru.
Aktuálnou výzvou pre teológiu Novej zmluvy je preto skúmanie židovského kontextu
Poslednej večere. K tomu potrebuje mať biblický teológ k dispozícii relevantné pramene,
ktoré mu pomôžu hlbšie preniknúť do biblického posolstva. V I. časti predloženej
monografie chcem predstaviť všetky dôležité hebrejské pramene k skúmaniu židovského
sviatku Pesach. V II. časti sa budem venovať priblíženiu novozákonných prameňov
Poslednej večere. V obidvoch častiach čitateľovi ponúknem nové literárne preklady
hebrejských pesachových textov Tóry a novozákonných prameňov Poslednej večere.
V hlavnej III. časti štúdie sa pokúsim systematicky a detailne predstaviť jednotlivé časti
židovského sviatku Pesach/Macot a pesachovej večere, ich charakter, náplň a teologické
posolstvá. Ješua nepotreboval vynájsť nový rituál. Ako Žid vstúpil do starobylého
židovského rituálu pesachovej večere, aby doň vložil nový obsah. Predstavím Ješuove
konanie pred a počas slávnosti Pesach v Jeruzaleme, ako aj samotnú Poslednú večere
v rámci jej židovského kontextu.
Prvé tri časti predloženej monografie som pôvodne koncipoval ako dizertačnú prácu na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave roku 2006. V tomto
období som však urobil závažné životnú rozhodnutie opustiť službu presbytera
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v Katolíckej cirkvi. Následne mi bolo z „cirkevno-právneho“ dôvodu znemožnené
dizertačnú prácu obhájiť. Vďaka ústretovej pomoci docenta Pavla Procházku mi bolo
umožnené jej prvú časť predložiť ako rigoróznu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci katedry evanjelikálnej teológie. Pod titulom
„Slávenie Pesachu podľa biblických prameňov“ sa mi ju podarilo obhájiť v roku 2007.
Kompletnú štúdiu, doplnenú o postbiblické články z oblasti patrológie, cirkevných dejín
a kresťansko-židovského dialógu prekladám čitateľom v tejto monografii. Mojim
vrúcnym želaním je, aby pomohla teológom, študentom a študentkám teológie, ako aj
kňazom a pastorom hlbšie vniknúť do hebrejského kontextu jednej z najdôležitejších
udalostí dejín. Ňou Posledná večera Ješuu so svojimi učeníkmi nepochybne je. Dúfam, že
predložená práca bude prínosom nielen pre odborníkov z jednotlivých kresťanských
cirkví, ale bude aj malým kamienkom pri stavaní mostu medzi nasledovníkmi Mesiáša
s židovským ľudom, z ktorého podľa tela Ješua pochádza.
Predloženú monografiu by som rád venoval svojej manželke Marike. Nikdy som
neveril v náhody... „Náhodou“ však moja manželka, bez toho, aby sme sa poznali, mala
na inej univerzite takmer identickú tému diplomovej práce. V približne tom istom období,
keď som na Teologickom inštitúte v Nitre obhájil v roku 1998 svoju diplomovú prácu
Eucharistia – Pascha Novej zmluvy, prozreteľnosť ju viedla k písaniu diplomovej práce,
ktorú o rok neskôr obhájila na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pod názvom
Pascha – vrcholná udalosť a slávnosť dejín spásy. Ide o takú istú „náhodu“ akou je
skutočnosť, že sme obaja narodený v ten istý deň a mesiac...
Svoje poďakovanie by som chcel vyjadriť mnohým, ktorí mi pomáhali pri napísaní
tejto štúdie cennými radami. Z nich rád spomeniem aspoň Valeriána Trabalku z Inštitútu
judaistiky v Bratislavy. Takisto chcem poďakovať Michalovi Balážovi, ktorý ma vytrvalo
povzbudzoval k jej publikovaniu. Za nezištnú pomoc pri gramatickej korekcii chcem
poďakovať priateľovi Mirovi Bírošovi. Za všetky zvyšné chyby nesiem zodpovednosť
ako autor. A na záver ďakujem všetkým bratom a sestrám zo spoločenstva Lechajim
v Bánovciach nad Bebravou s ktorými som mal možnosť praktickou cestou prenikať do
tajomstiev Pesachu počas našich „židovských večerov“.
Andrej Mátel
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STATUS QUESTIONIS
Hlavným cieľom predloženej monografie zameranej na exegézu a biblickú teológiu je
predstavenie nesmierne bohatého židovského biblického i mimobiblického pesachového
dedičstva, z ktorého mohli čerpať Ješua i raná cirkev a následné prezentácia širšieho
aj užšieho hebrejského pesachového kontextu Poslednej večere. Pri práci som si bol
vedomý „novosti“ takejto štúdie na Slovensku a zároveň kontinuity s výsledkami bádania
mnohých významných biblických teológov vo svete. V predloženej monografii som sa
snažil byť ako „každý zákonník (exegéta), ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva,
podobajúci sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (por. Mt
13, 52). Ja sám som sa vzťahu medzi židovskou Paschou a Poslednou večerou venoval
v diplomovej práci Eucharistia – Pascha Novej zmluvy (1998), obhájenej na Teologickom
inštitúte v Nitre. V nej som sa snažil vyzdvihnúť dôležitosť starozákonného kontextu pre
porozumenie Poslednej večere, a to predovšetkým vzhľadom na „pesachovú teológiu“.
Konzekvenciou bolo poukázanie na pesachový seder ako možný teologický
hermeneutický kľúč pre hlbšie porozumenie Poslednej večere. Rozhodujúci novodobý
prelom do biblickej teológie Poslednej večere prinieslo v 20. storočí dielo nemeckého
evanjelického biblistu Joachima JEREMIASA (1900-1979): Die Abendmahlsworte Jesu
(1935)1. Do tretieho nemeckého vydania v roku 1960 Jeremias zahrnul aj nové výskumy
zo zvitkov nájdených v Qumránskych jaskyniach.2 Na ňom je založený výborný anglický
preklad Dr. Normana Perrina: The Eucharistic Words of Jesus3 a ďalšie preklady do
francúzštiny4, taliančiny5, španielčiny6, japončiny atď. Jeremiasova monografia Die
Abendmahlsworte Jesu je bezo sporu základným a štandardným dielom 20. storočia pre
každú biblickú diskusiu o Poslednej večeri. Sám Jeremias bol žiakom Gustafa Dalmana
(1855-1941), ktorý sa venoval exegéze Nového zákona zo starozákonného kontextu
a vplyvu aramejčiny na texty Nového zákona.7 Dôležitý vplyv na jeho vlastnú
hermeneutiku malo aj dielo Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch
(1926-1961)8 od nemeckých evanjelických biblistov Hermanna L. Stracka (1848-1922)
a Paula Billerbecka (1853-1932). Od nich sa Jeremias naučil veľkej citlivosti
k hebrejskému a aramejskému kontextu Nového zákona. On sám ako novozákonník
a odborník na aramejčinu sa špecificky venoval exegéze Ježišových výrokov,
1

JEREMIAS, J.: Die Abendmahlsworte Jesu, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1935, 100 strán. Druhé
vydanie svojho diela Jeremias v roku 1949 rozšíril (128 strán) a nanovo prepracoval. Z neho vychádzal aj
prvý anglický preklad The Eucharistic Words of Jesus, Blackwell, Oxford 1955, prekladateľ: Arnold
Ehrhardd.
2
Vydalo ho rovnaké nakladateľstvo, malo už 275 strán, rovnako aj štvrté vydanie (1967).
3
JEREMIAS, J.: The Eucharistic Words of Jesus, SCM, London 1966, 277 strán, prekladateľ: Norman
Perrin. V našej práci budeme zvyčajne citovať toto dielo, ak nebude uvedené inak.
4
JEREMIAS, J.: La dernière Cène, Éditions du Cerf, Paris 1972.
5
JEREMIAS, J.: Le parole dell ' ultima cena, Paideia Editrice, Brescia 1973, 365 strán, prekladateľ: Franco
Ronchi.
6
JEREMIAS, J.: La última cena. Palabras de Jesús, Ediciones Cristiandad, Madrid 19801, 20032, 423 strán.
7
Por. jeho dielo Jesus – Jeschua, Leipzig 1922, angl. Jesus – Jeshua, SPCK, London 1929, repr. Ktav, New
York 1971.
8
K posledným dvom dielam Jeremias sám pripojil geografický register a index rabínov.
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podobenstiev a rekonštrukcii „ipsissima verba Jesu“. V prvej časti svojej monografie si
kládol Jeremias otázku, či bola Posledná večera pesachovým jedlom (I). Podľa jeho
vlastných exegetických záverov ona bola pesachovým jedlom, preto aj výklad nových
Ješuových slov je potrebné vidieť v kontexte atmosféry paschy. V II. časti Jeremias
analyzuje správy o Poslednej večeri v rámci pašiových narácií a ako nezávislé tradície.
Vplyvu ranej kresťanskej liturgie na prenos „eucharistických textov“ sa venuje v ďalšej
(III.) časti. Jeho jedinečným výskumom je hľadanie najstaršieho textu „slov ustanovenia“
(IV.) a nakoniec predložil ich vlastnú interpretáciu (V.). Pre Jeremiasa je príznačný
multikontextuálny prístup s využitím výsledkov viacerých hermeneutických prístupov,
najmä diachrónnej exegézy. Podľa jeho modelu chcem aj ja poukázať na pesachový
kontext Poslednej večere s dôsledným prihliadaním aj na ďalšie kontexty, zvlášť vnútri
samotného Nového zákona a jednotlivých prameňov. V mnohom Jeremiasa nasledoval
americký profesor filozofie a náboženských štúdií Barry D. Smith na Atlanta Baptist
University dielom: Jesus’ Last Passover Meal (1993).9 Barry Smith najprv stručne
predstavuje židovský pesach v 1. storočí po Kr. na základe biblických, rabínskych
a apokryfných prameňov (I.). V ďalších dvoch hlavných častiach sa venuje analýze
novozákonných prameňov, a to najskôr ich literárno-kritickou analýzou: literárnymi
vzťahmi prameňov, kompozíciou jednotlivých narácií (II.) a následne tradičnohistorickou analýzou narácií s vlastným hľadaním „najpôvodnejších slov“ (III.).
Vyvrcholením diela je Smithova „historická rekonštrukcia Poslednej večere“ (IV.). Hoci
sa Smithovo dielo nevyznačuje zásadne novými výsledkami bádania, je veľmi dobrým
systematickým zhrnutím dôležitých parciálnych štúdií Poslednej večere s dôrazom na jej
pesachový kontext. Ďalšou veľmi dobrou monografiou je dielo francúzskeho katolíckeho
biblistu, jezuitu Xaviera LEON-DUFOURA (nar. 1912): Le partage du pain
eucharistique selon le Nouveau Testament (1982),10 preložené aj do nemčiny11
a angličtiny12. Leon-Dufour priniesol do biblickej diskusie o Poslednej večeri nové
hermeneutické perspektívy. V samotnom diele sa predstavuje ako „biblický teológ“
Eucharistie a ponúka dogmatickým teológom systematickú syntézu jej biblickej
novozákonnej tradície.13 Jeho východiskom je rôznorodá liturgická tradícia cirkví
(I. časť), ktorú potom podrobuje diachrónnej analýze (II.). Osobitne sa venuje „slovám
spomienky“, slovám nad chlebom a kalichom (III.). Izolovaním týchto jednotlivých častí
od naratívneho kontextu čitateľ môže vidieť odlišnosti jednotlivých elementov „slov
ustanovenia“. Následne sa Leon-Dufour veľmi precízne venuje jednotlivým
„prezentáciám“ Eucharistie v NZ (IV.), počnúc Markom a Pavlom, končiac Lukášom
a Jánom. Apendix o slávnostnom židovskom stolovaní, ako aj o „Poslednej večeri

9

SMITH, B. D.: Jesus’ Last Passover Meal, Edwin Mellen Biblical Press, Lewiston – New York 1993, 221
strán. Mal som pri písaní dizertačnej práci k dispozícii pracovnú verziu diela z Atlanta Baptist University.
10
LEON-DUFOUR, X.: Le partage du pain eucharistique selon le Nouveau Testament, Du Seuil, Paris 1982.
11
LEON-DUFOUR, X.: Abendmahl und Abschiedsrede im Neuen Testament, Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart 1983. Prekladateľ: Hanns-Werner Eichelberger.
12
LEON-DUFOUR, X.: Sharing the Eucharistic Bread: the Witness of the New Testament, Paulist Press,
New York 1987. Prekladateľ: Matthew O'Connell.
13
Sharing the Eucharistic Bread, s. 5.
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a židovskom paschálnom jedle“ je hodnotný, ale so všetkými závermi nemôžem súhlasiť,
zvlášť s jeho odmietaním Poslednej večere ako pesachového jedla. Nakoniec v poslednej
časti monografie Leon-Dufour ako biblista, vedomý si eucharistického teologického
jazyka naprieč storočiami (pojmy „sviatosť“, „obeť“, „reálna prítomnosť“), pobáda vrátiť
sa k staronovej biblickej „eucharistickej“ nomenklatúre. On sám uprednostňuje názov
„lámanie chleba“ („zdieľanie chleba“), ktorý výstižne opisuje situáciu kresťanov v troch
oblastiach ich života: či už v ich každodennom živote, keď sa delia o dobrá so všetkými
ľuďmi alebo v ich súkromných životoch. Vtedy symbolicky slávia mystérium Ježiša
Krista dávajúc seba za záchranu ľudskej rasy. V neposlednej rade vtedy, keď prijímajú
a ohlasujú slovo viery.14 Dufourova exegéza Poslednej večere je z hermeneutického
hľadiska viac intratextuálna, pričom prihliada na diachrónny aspekt, Sitz im Leben
liturgie ranej cirkvi, ale menej na pesachový kontext. Dufourov „eucharistický“ prístup
k skúmaniu Poslednej večere vzhľadom na súčasné slávenie Eucharistie možno nazvať
tradične katolíckym prístupom. Cieľom takéhoto bádania je hlbšie porozumenie slávenia
Eucharistie. Biblická teológia tu stojí v úzkej konekcii k liturgike a dogmatickej
sakramentálnej teológii. Žiaľ v dejinách býval nezriedka biblický rozmer odsunutý do
úzadia v prospech špekulatívnej sakramentálnej teológie. O návrat k biblickým prameňom
Eucharistie sa preto v 20. stor. usilovalo okrem Leon-Dufoura viacero teológov. Niektorí
z nich pri svojom bádaní začali nanovo objavovať aj hebrejské korene Eucharistie. Zvlášť
možno spomenúť dielo francúzskeho teológa Louisa BOUYERA (1913-2004):
Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique (1966),15 preložená aj do
angličtiny16 a taliančiny.17 Hoci primárnym záujmom Bouyerovej práce boli kresťanské
eucharistické liturgie v ekumenickej perspektíve, v prvej časti svojho diela sa podrobne
zaoberá hebrejským kontextom Eucharistie. Bouyer sa pritom zvlášť orientuje na
židovské požehnania (berachot), modlitby pri stole a tefilu, teda tie modlitby, ktoré boli
prevzaté židokresťanmi do ranej liturgie. Z talianskych teológov treba spomenúť
dizertačnú prácu na Pontifical Biblical Institute od Cesare GIRAUDO (nar. 1941): La
struttura letteraria della preghiera eucaristica (1981).18 Giraudo sleduje vývoj
Eucharistie zo starozákonných obetí chvály (zdôrazňujúc oveľa viac modlitby a chvály
nad vecné obete), cez židovské berachot až ku kresťanskej anafore. V tejto súvislosti je
namieste uviesť tematicky podobnú dizertačnú prácu českého liturgistu Františka
KUNETKU: Židovské kořeny křesťanské anafory, 19 ktorú obhájil na Univerzite
14

Sharing the Eucharistic Bread, s. 299.
BOUYER, L.: Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, Desclée, Tournai 1966 et 1990.
16
BOUYER, L.: Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer, University of Notre Dame
Press, London 1968, prekladateľ: Charlesa Quinn.
17
BOUYER, L.: Eucaristia. Teologia e spiritualità della preghiera eucaristica, Torino 1969.
18
GIRAUDO, C.: La struttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi letteraria di una
forma. Tôdâ veterotestamentaria - Berakâ giudaica - Anafora cristiana, An Bib 92, Biblical Institute
Press, Roma 1981, 392 strán. Od tohto istého autora pochádzajú aj: Preghiera Eucaristia per la chiesa
di oggi, Roma – Brescia 1986, 1993; Le odierne preghiere eucaristiche. Struttura, teologia, Fonti,
Bologna 1984; Eucaristia per la chiesa. Prospettive teologiche sull'eucaristia a partire dalla "Lex
orandi", Gregorian University Press, Morcelliana 1989.
19
Knižné vydanie v rámci série Theologica Olomucensia: Židovské kořeny křesťanské anafory, UP, Olomouc
1994.
15
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Palackého v Olomouci v roku 1991. Kunetka skúmal židovské korene Eucharistie,
podobne ako Bouyer a Giraudo, najmä v bohatej tradícii židovských berachot (A.),
z ktorých prechádza špecificky na požehnania pri jedle (B.), aby nakoniec prišiel
k Ježišovej berache pri Poslednej večeri (C.). Práve židovské berachy tvorili základný
rámec pre najstaršie kresťanské anafory (D.). Istým pokračovaním tejto Kunetkovej práce
je jeho biblicko-patristicko-liturgické dielo Eucharistie v křesťanské antice (2004).20
Kunetka ako špecialista na liturgiku je príkladom teológa, ktorý naplno uplatnil v svojom
odbore pravidlo „reversio ad fontes“, kde hlavnými prameňmi sú popri Biblii hebrejská
a patristická tradícia. V súvislosti s biblicko-patristickým štúdiom Eucharistie – Poslednej
večere upozorňujem na dielo talianskeho kapucína, odborníka na patristiku, Raniera
Cantalamessa (nar. 1934): La Pasqua nella chiesa Antica (1978).21 Z ďalších autorov,
ktorí sa dôslednejšie zaoberali vzťahom medzi Eucharistiou a Poslednou večerou, možno
spomenúť nemeckého katolíckeho (emeritného) profesora Nového zákona na Universität
in Frankfurt am Main a Freiburg im Breisgau Rudolfa PESCHA (nar. 1936): Wie Jesus
das Abendmahl hielt: Der Grund der Eucharistie (1977).22 Z anglicky hovoriaceho sveta
potom dielo profesora antropológie z University of Michigan Gilliana FEELEYHARNIKA: The Lord’s Table: Eucharist and Passover in Early Christianity (1981).23
Z evanjelikálnych teológov je dobrým prameňom aj kniha I. Howarda MARSHALLA:
Lord’s Supper and Last Supper (1980).24 Marshall, profesor novozákonnej exegézy
na škótskej University of Aberdeen, odborne a zároveň populárne napísal dielo, v ktorom
najprv kladie otázku, či súdobé židovské stolovanie alebo pohanské náboženské hostiny
mali vplyv na prax slávenia Pánovej večere v ranej cirkvi (I.). Marshall prijíma pesachové
jedlo za prostredie, pri ktorom bola Pánova večera ustanovená. Súhlasí s Jeremiasom,
že jedlo Poslednej večere malo paschálne črty a chronologickú nezhodu medzi
synoptikmi a Jánom vysvetľuje jej skorším slávením než podľa oficiálneho kalendára
a rôznorodosťou kalendárov medzi vtedajšími Židmi (III.). V II. časti sa autor zaoberá
historicitou a rôznorodosťou jednotlivých eucharistických textov. Podľa Marshalla
„je v týchto textoch napriek nejasnostiam základný obsah toho, čo sa stalo a čo Ježiš
povedal, zachovaný“.25 Po výklade „slov ustanovenia“ (IV.) skúma slávenie Pánovej
večere v ranej cirkvi so zameraním na 1Kor a Sk (V.). V záverečnej kapitole pojednáva
o význame Pánovej večere v ranej cirkvi i v súčasnom slávení s niekoľkými zaujímavými
praktickými dôsledkami, zvlášť pre evanjelikálnu teológiu a prax26 (VI.). Hoci
eucharisticko-liturgické východiská a ciele skúmania Poslednej večere sú možným
20

KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, CMTF UP, Olomouc 2004.
CANTALAMESSA, R.: La Pasqua nella chiesa Antica, Torino 1978; angl. Easter in the Early Church,
Liturgical Press, Collegeville 1993; franc. La pâque dans l'église ancienne, Lang, Berne 1980.
22
PESCH, R.: Wie Jesus das Abendmahl hielt: Der Grund der Eucharistie, Herder, Freiburg im Breisgau
19771, 19782, 19793, 109 strán.
23
FEELEY-HARNIK, G.: The Lord’s Table: Eucharist and Passover in Early Christianity, University
of Pennsylvania Press, Philadelphia 1981.
24
MARSHALL, I. H.: Lord’s Supper and Last Supper, Paternoster, Exeter 1980 a Eerdman, Grand Rapids
1981, 191 strán.
25
Ibidem, s. 56.
26
Por. ibidem, s. 157.
21
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hermeneutickým prístupom a diela odborníkov v tejto oblasti sú prínosné, v tejto mojej
štúdii sa budem skôr snažiť súčasný liturgický vplyv na biblickú interpretáciu eliminovať,
aby jasnejšie „presvitol“ starobylý pesachový kontext. Tento bude konečným dôsledkom
potrebné brať vážnejšie a dôslednejšie aj pri súčasnom slávení spomienky Pánovej večere
vo všetkých cirkevných liturgických tradíciách.
Podobne ako X. Leon-Dufour aj ďalší, zvlášť novozákonní biblisti, uprednostňujú pri
výklade Poslednej večere intratextuálne hľadisko, zvyčajne postavené na jednom
zo štyroch (piatich) NZ prameňov. Z mnohých možno spomenúť obzvlášť nemeckého
katolíckeho novozákonníka Heinza SCHÜRMANNA (1913-1999). Schürmann bol
odborníkom na Lukášovo evanjelium, pričom sa špecificky zaoberal výkladom Poslednej
večere v Lk diele, a to už v svojich prácach na Katholische Universität in Münster:
„Die redaktionelle Tätigkeit des Evangelisten Lukas am Abendmahlsberich: <Lk 22, 738>“ (1950) a „Eine quellenkritische Untersuchung des Lukanischen
Abendmahlsberichtes: Lk 22, 7-38“ (1952).27 Na evanjelistu Lukáša je zamerané aj dielo
nemeckého katolíckeho historika a biblistu, (emeritného) profesora na Universität
Bielefeld Willibalda BÖSENA (nar. 1938): Jesusmahl, Eucharistisches Mahl,
Endzeitmahl. Ein Beitrag zur Theologie des Lukas (1980).28 Ďalší novozákonný prístup
k Pánovej večeri predstavuje evanjeliový pašiový kontext. Z nemeckých biblistov vyniká
monografia Rudolfa PESCHA: Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis (1978).29
Pre porozumenie celkového pašiovému kontextu evanjelií je vhodná vynikajúca práca
amerického katolíckeho biblistu Raymonda BROWNA (1928-1998): The Death of the
Messiah: From Gethsemane to Grave (1994).30 V tejto súvislosti nemožno nespomenúť
dielo českého evanjelického novozákonníka Josefa Bohuslava SOUČKA (1902-1972):
Utrpení Páně podle evangelií (1951).31 Poslednej večeri v kontexte života historického
Ježiša sa v svojej dizertačnej práci na Evanjelickej teologickej fakulte v Düsseldorfe
venoval Hermann PATSCH: Abendmahl und historischer Jesus (1969).32
Intratextuálnemu kontextu Poslednej večere sa budem stručne venovať aj v predloženej
dmonografii, hoci nie vo forme vlastného výskumu, ale skôr zhrnutím výsledkov prác
odborníkov v tejto oblasti.

27

H. Schürmannov intartextuálny výskum môžeme nájsť vo viacerých jeho knižne vydaných dielach. Hlavná
práca „Eine quellenkritische...“ bola publikovaná v troch častiach: 1. Der Paschamahlberich: Lk 22,(7-14),
15-18, Abschendorff, Münster 19531, 19682, 19803, 123 strán; 2. Einsetzungsbericht Lk 22,19-20,
Abschendörff, Münster 19551, 19702, 19863, 153 strán; 3. Jesu Abschiedsrede Lk 22,21-38, Abschendörff,
Münster 19571, 19772, respektíve z biblicko-pastoračného hľadiska: Der Abendmahlsbericht Lucas 22, 7-38
als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung, Ferdinand Schöninght, Paderborn 19551,
19572, 19633, 19674, franc. Le Récit de la dernière cène, Luc 22,7-38: Une règle de célébration
eucharistique, une règle communautaire, une règle de vie, Mappus, Lyon 1966, prekladateľ: R. L. Holzer.
28
BÖSEN, W.: Jesusmahl, Eucharistisches Mahl, Endzeitmahl. Ein Beitrag zur Theologie des Lukas,
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1980, 144 strán.
29
PESCH, R.: Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis (Quaestiones Disputatae), Herder, Freiburg
im Breisgau 1978, 125 strán.
30
BROWN, R. E.: The Death of the Messiah: From Gethsemane to Grave, Doubleday, New York 1994.
31
SOUČEK, J.: Utrpení Páně podle evangelií, Kalich, Praha 1983. Prvé vydanie bolo v roku 1951. Poslednej
večeri sa zvlášť venuje prvých 88 strán.
32
Knižné vydanie: PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, Calwer, Stuttgart 1972, 390 strán.
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Osobitne chronológii posledných dní Ježišovho života, vrátane Poslednej večere,
sa v rámci množstva prác venoval švajčiarsky katolícky novozákonník, ktorý pôsobil
na Teologickej fakulte v Lucerne, Eugen RUCKSTUHL (1914 – 1996): Die Chronologie
des Letzten Mahles und des Leidens Jesu (1963).33 Jeho dielo vyšlo v podobnom čase ako
anglický preklad známej práce francúzskej bádateľky Annie JAUBERT: La date de la
Cène (1957).34 Problému diferencie datovania Poslednej večere u synoptikov
a v Jánovom evanjeliu sa neskôr zaoberal aj Joachim Jeremias v samostatnej štúdii:
Die Chronologie des Letzten Mahles und des Leidens Jesu (1963).35 Tejto čisto
historickej (chronologickej) otázke sa však v našej práci nebudeme osobitne venovať,
okrem stručného exkurzu. Otázku, ktorú si ako prvú položil J. Jeremias v Die
Abendmahlsworte Jesu: „Bola Posledná večera židovskou pesachovou večerou?“, osobne
považujem za dostatočne pozitívne zodpovedanú. Všetky dôležité biblické argumenty už
boli vo vedeckom svete vypovedané a je nepopierateľnou skutočnosťou, že z Nového
zákona nepoznáme žiadne iné prostredie Ježišovho života v naratívnych statiach
(evanjeliách), pri ktorom by Majster vyslovil „slová ustanovenia“, než je kontext
pesachovej večere. Podľa svedectva všetkých troch synoptikov, zasadenie „slov
ustanovenia“ do kontextu pesachovej večere je prinajmenšom vhodné pozadie pre ich
správnu teologickú interpretáciu. Medzi exegétmi pravdepodobne nenastane zhoda
v odpovedi na otázku, či Posledná večera bola aj historickou pesachovou večerou,
prípadne len slávnostnou židovskou hostinou v období blízkom k pesachovým sviatkom.
Bez ohľadu na to, synoptikmi vedome zvolený pesachový kontext tejto večere,
predstavuje pre exegétov imperatív pre jej správnu interpretáciu a hlbšie porozumenie.
Preto nemožno súhlasiť s odsunutím otázky, či Posledná večera bola pesachovým jedlom
do statusu nepodstatnej otázky, nedôležitej k porozumeniu udalostí Poslednej večere.36
Nemožno ani zastávať pozíciu mnohých biblistov, ktorí síce akceptujú židovský Pesach
ako tradično-historické pozadie narácií Poslednej večere, neprijímajú ho však
za pôvodný37, a nakoniec aj za nepotrebný pre zistenie významu „slov ustanovenia“.38
V súvislosti s Pavlovou správou o Pánovej večeri v 1. liste Korinťanom, sa spája
aj prihliadanie na grécko-rímsky kontext Poslednej večere, prinajmenšom pre slávenie jej
spomienky v ranej cirkvi. Jemu sa však nebudem podrobne venovať. Z viacerých
publikovaných diel budem prihliadať na monografie dvoch nemeckých novozákonníkov
z Katholische Universität in München. V prvom rade je to františkán Hans-Josef
33

RUCKSTUHL, E.: Die Chronologie des Letzten Mahles und des Leidens Jesu, Schweizerischen
Katholischen Bibelbewegung, Benziger, Einsiedeln 1963, 124 strán; angl. Chronology of the last Days
of Jesus; A critical Study, Desclee, New York 1965, prekladateľ: Victor E. Drapela.
34
JAUBERT, A.: La date de la Cène, Paris 1957; angl. The Date of the Last Supper, Alba House, New York
1965, prekladateľ: Isaac Rafferty.
35
JEREMIAS, J.: Die Chronologie des Letzten Mahles und des Leidens Jesu, SKB 4, Benziger, Einsiedeln 1963.
36
Por. SCHENKER, A.: Das Abendmahl Jesu als Brennpunkt des Alten Testaments: Begegnung zwischen
den beiden Testamenten: eine Bibeltheologische Skizze, s. 67-75; LANG, F.: Abendmahl und
Bundesgedanke im Neuen Testament, EvT 35 (1975), s. 524-538.
37
Por. napr. HAHN, F.: Die alttestamentlichen Motive in der urchristlichen Abendmahlsüberlieferungs, EvT
27 (1967), s. 337-374.
38
Por. napr. NEUENZEIT, P.: Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung, Kösel,
München 1960, s. 163-174.
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KLAUCK (nar. 1946), ktorý v súčasnosti pôsobí ako profesor Nového zákona
na University of Chicago. Monografia Herrenmahl und hellenistischer Kult (1982)39 bola
Klauckovou dizertačnou prácou (1980) na spomínanej univerzite a je náboženskodejinným pojednávaním o pozadí 1Kor so zameraním na Pánovu večeru. Ešte pred ním
sa Pánovou večerou u apoštola Pavla zaoberal nemecký biblista Paul NEUENZEIT
v dizertačnej práci: Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung
(1960).40
Pre predloženú monografiu predstavuje rozhodujúci prístup k skúmaniu Poslednej
večere prihliadanie sa starozákonný biblický kontext, v rámci ktorého sa špecialisti na
Nový či Starý zákon v rozličnej miere venujú aj pesachovému kontextu. Dôležité
monografie, okrem vyššie spomenutých, je dielo švajčiarskeho katolíckeho biblistu,
dominikána Adriana SCHENKERA (nar. 1939), profesora teológie a exegézy Starého
zákona vo Fribourgu: Das Abendmahl Jesu als Brennpunkt des Alten Testaments:
Begegnung zwischen den beiden Testamenten: eine Bibeltheologische Skizze41 (1977)
a katolíckeho nemeckého teológa Notker FÜGLISTERA, OSB (1931-1996): Die
Heilsbedeutung des Pascha. Ide o autorovu dizertačnú prácu na Pontificium Athenaeum
Anselmianum v Ríme (1962).42 Füglister sa najprv zaoberá starozákonným kontextom
Paschy zvlášť pod zorným uhlom jednotlivých dôležitých elementov paschálnej teológie
– baránok, krv, chlieb, víno, večera atď. (I.). Potom prechádza na vlastnú hlavnú tému
spásneho významu starozákonnej Paschy, zvlášť v kontexte zmluvy a zmierenia (II.), aby
nakoniec prešiel na novozákonnú kresťanskú « soteriologia paschalis » (III.). V roku 1976
spolu s historikom Helmutom Feldom Füglister vydal dielo Das Verständnis des
Abendmahls.43 Z nemeckých katolíckych biblistov možno spomenúť ešte Herberta
HAAGA: Vom alten zum neuen Pascha (1971).44 Z anglicky hovoriacich oblastí
monografiu prof. Anthony J. SALDARINIHO (1941-2001): Jesus and Passover (1984).45
Ide o populárne písanú prácu o Pesachu a jeho vzťahu ku kresťanskej liturgii
vynikajúceho biblického odborníka z Boston College, ktorý sa veľmi intenzívne usiloval
stavať mosty medzi židovskými a kresťanskými učencami. Podobne ako Jeremias aj
on dôsledne predstavoval Nový zákon vo svetle hebrejskej Biblie a židovského pozadia.
Podľa neho „kresťanská komunita, ktorá slávi paschu s Ježišom ako pesachovou obetou,
sa musí zaoberať zvykmi pesachových sviatkov“.46 Z prác, ktoré sa venujú hebrejskému
39

KLAUCK, H. J.: Herrenmahl und hellenistischer Kult, Aschendorff, Münster 19821, 19862, 441 strán.
NEUENZEIT, P.: Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung, Kösel, München
1960, 255 strán.
41
SCHENKER, A.: Das Abendmahl Jesu als Brennpunkt des Alten Testaments: Begegnung zwischen den
beiden Testamenten: eine Bibeltheologische Skizze, Biblische Beiträge 13, Schweizerisches Katholisches
Bibelwerk, Freiburg 1977, 158 strán; tal. L' Eucaristia nell' Antico Testamento, Jaca Book, Milano 1982.
42
Knižné vydananie: FÜGLISTER, N.: Die Heilsbedeutung des Pascha, SANT 8, Kösel, München 1963,
309 strán; tal. Il valore salvifico della pasqua, Suppl. GLNT 2, Paideia, Brescia 1976.
43
FÜGLISTER, N., FELD, H.: Das Verständnis des Abendmahls, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1976, 144 strán.
44
HAAG, H.: Vom alten zum neuen Pascha, Stuttgarter Bibelstudien 49, KBW, Stuttgart 1971; tal. Pasqua:
storia e teologia della festa di Pasqua, Queriniana, Brescia 1976, 142 strán.
45
SALDARINI, A. J.: Jesus and Passover, Paulist Press, New York 1984.
46
Ibidem, s. 82.
40
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Pesachu, zvlášť v 1. stor. – v období Ježišovho života a formácii Nového zákona možno
ešte spomenúť štandardné dielo profesora semitských jazykov na University of London
Judah Benzion SEGALA (1912-2003): The Hebrew Passover, from the earliest Times
to A.D. 70 (1963)47 a židovského rabína profera Baruch M. BOKSERA: The Origins
of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism (1984).48
Metodologický postup monografie Pesach, Pascha a Posledná večere by bolo možné
zhrnúť parafrázou úvodu Lukášovho evanjelia: „Už mnohí sa pokúsili doposiaľ zaradom
vyrozprávať pesachové udalosti, ktoré sa stali, preto som sa aj ja znovu rozhodol,
po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom ich opísať, aby si
poznal hĺbku učenia o Poslednej večeri, do ktorého ťa zasvätili.“ Aby sme nakoniec mohli
prejsť k prepojeniu medzi židovským Pesachom a Poslednou večerou, budeme sa najprv
nanovo venovať predstaveniu Pesachu vo všetkých dôležitých hebrejských prameňoch.
Popri vážnom nedostatku pramennej literatúry o Pesachu na Slovensku a v Čechách
je pozitívne, že sú u nás k dispozícii dvojjazyčné preklady Hagady šel pesach:
na Slovensku Pesachová hagada xsp lf hdgh (2004)49 od Valeriana Trabalku
z Inštitútu judaistiky a v Čechách Nová pražská pesachová hagada (1996)50 od pražského
rabína Efraima K. Sidona s dobrým úvodom dr. Bedřicha Noska. Keďže v našej jazykovej
oblasti chýbajú preklady a analýza takmer väčšiny židovských prameňov, v I. časti práce
sa budem zameriavať na všetky dôležité hebrejské pramene k skúmaniu Pesachu podľa
ich datovania a dôležitosti. Tie z nich, ktoré sú veľmi dôležité a nie je na Slovensku
známe ich znenie, preložím z pôvodných textov. Pri biblických textoch uvediem vlastný
nový literárny preklad. Ak je pri niektorých prameňoch prístupný slovenský alebo český
preklad, respektíve text nie je primárne dôležitý alebo je príliš dlhý, uvediem k nemu
komentár. V II. časti práce predstavím novozákonné pramene Poslednej večere. Aj tu
predložím vlastný nový slovenský preklad s prihliadnutím na dôležité textové varianty.
Keďže sa Posledná večera nachádzala v kontexte celého Ježišovho života, bude dôležité
aj toto intratextuálne hľadisko aspoň stručne predstaviť. V práci však nebudem hľadať
najstaršie a najpravdepodobnejšie znenie „ipsissima verba institutionis“. Pri synoptickom
porovnaní stručne spomeniem výsledky predošlého bádania ohľadom starobylosti
jednotlivých narácií a „slov ustanovenia“. Pri práci budem používať novozákonné
rozprávania tak, ako sa nám zachovali v kánonických textoch Nového zákona.
Diachrónne skúmanie novozákonných textov, dejiny ústnej a písomnej tradície, budem
brať do úvahy len vzhľadom na ich interpretáciu v hebrejskom kontexte. V III., hlavnej
časti práce, systematicky predstavím jednotlivé dôležité aspekty židovskej pesachovej
slávnosti – zvlášť v 1. stor. po Kr., tak ako ich poznávame v hebrejských prameňoch, aby
sme na tomto podklade mohli nanovo interpretovať novozákonné paschálne texty a zvlášť
tie, ktoré sa odohrali v Jeruzaleme v rámci prípravy a počas samotnej Poslednej
47

SEGAL, J. B.: The Hebrew Passover, Oxford University Press, Oxford – New York 1963.
BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism, University
of California Press, Berkeley 1984.
49
Pesachová hagada xsp lf hdgh, TRABALKA, V. (prekl.), Chajim, Bratislava 2004.
50
Nová pražská pesachová hagada, SIDON, E. K. (prekl.), Sefer, Praha 1996.
48
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(pesachovej) večere. Keďže primárnym zámerom mojej práce je skúmanie hebrejského
kontextu Poslednej večere, pozornosť nebude zameraná výhradne na Ješuove nové
vysvetľujúce gestá a slová nad chlebom a kalichom („slová ustanovenia“) – ako tomu
býva vo väčšine prác zaoberajúcich sa touto témou – ale budem si zároveň všímať všetky
dôležité udalosti z Ješuovho života (resp. Nového zákona), ktoré sa stanú
zrozumiteľnejšie vo svetle zvykov a obsahu židovského pesachu. Pri výklade budem
postupovať od židovských prameňov k novozákonným textom. Spolu s pramennými
materiálmi pred zničením Jeruzalemského chrámu budem vedome brať do úvahy aj
mladšie židovské pramene. Tieto hoci neprispejú k historickej rekonštrukcii Poslednej
večere, ale pomôžu nám lepšie pochopiť teologický význam židovského Pesachu.
Objavíme, že niektoré pesachové elementy, ktoré nie sú explicitne rozvinuté v správach
o Poslednej večeri, boli použité a rozvinuté na iných miestach Nového zákona.
Pri dielach významných svetových teológov, ktorí sa venovali vzťahu medzi
židovským pesachom a Poslednou večerou, som zámerne uvádzal cirkevnú príslušnosť,
aby bolo evidentné, že biblické pojednávanie o tejto téme je vždy spoločnou tradíciou
celého kresťanského sveta.
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I.

HEBREJSKÉ PRAMENE K SKÚMANIU PESACHU

Tak ako som v úvode uviedol, ústredným záujmom bádania v tejto monografii je
slávenie Pesachu Židom známym v svojej dobe ako @seAy-!b, yrIc.N"h' [:WvyE Ješua ha-nocri,
ben Josef, v ktorom niektorí Židia spoznali, že

x:yviM'h; aWh

on je Mesiáš. V tridsiatych

rokoch 1. storočia n.l. – tesne pred svojou smrťou – slávil so svojimi učeníkmi poslednú
večeru. Pre jej osobitný charakter, nové gestá a slová vyslovené Ješuom nad chlebom
a kalichom a príkaz „toto robte na moju pamiatku“, sa táto večera stala jednou
z najdôležitejších udalostí pre ranú cirkev – najprv zloženej výhradne z mesiánskych
Židov – a jej liturgické slávenie. Táto Posledná večera (s veľkým „P“) sa stala
konštitutívna pre ústrednú liturgiu kresťanských cirkví – „Eucharistiu“, známu aj ako
„Lámanie chleba“ alebo „Pánova večeru“.
Cieľom tejto monografie je skúmanie židovského kontextu Poslednej večere (resp.
hebrejského, čo však neznamená, že pramene musia byť výlučne v hebrejčine). Podľa
svedectiev Nového zákona sa táto večera a nasledujúce pašiové udalosti Ješuovej smrti
odohrali v období židovského pútnického sviatku pesach. Podľa historicko-teologického
opisu synoptických evanjelií išlo priamo o židovskú pesachovú večeru. Zaoberanie sa
hebrejským kontextom Poslednej večere preto bude pre nás najprv znamenať skúmanie
prameňov približujúcich slávenie židovského sviatku pesach. Ješua ani jeho najbližší
učeníci nám nezachovali presnú písomnú „historickú reportáž“ z Poslednej večere, ale
podľa semitského spôsobu ju najprv odovzdávali ústnym podaním. Písomné pramenné
materiály, ktoré máme k dispozícii z korpusu Nového zákona, pochádzajú z druhej
polovice 1. stor. po Kr. Pri používaní NZ prameňov a ich interpretácii je potrebné mať na
zreteli tri základné štádiá tradície (tria tempora traditionis),51 prípadne tri kontexty
evanjeliovej matérie. V našom prípade to znamená prihliadať na:
a) vlastné pôsobenie Ješuu ha-nocri, zvlášť slávenie Poslednej (pesachovej) večere
pred jeho násilnou smrťou, pri ktorej nad chlebom a kalichom vyslovil nové
vysvetľujúce slová („Deuteworte“) a prikázal Dvanástim: „Toto robte na moju
pamiatku!“
b) ústneho odovzdávania Ješuovho učenia a spomienky na jeho život – vrátane
Poslednej večere – prostredníctvom apoštolov (učeníkov); toto kázanie bolo vždy
aktualizované na konkrétne prostredie, s ohľadom na potreby poslucháčov; pričom
hlásatelia často používali Písmo (hebrejskú Bibliu) a nadväzovali na hebrejskú
tradíciu; do tohto štádia patrí aj praktické slávenie „lámania chleba“ v spoločenstve
jeho nasledovníkov;
c) rané formy písomného zachytávania ústnej tradície a redakcie jednotlivých spisov
Nového zákona „svätými pisateľmi“ (auctores sacri), pričom redaktori sa teologicky
zameriavali na prostredie (obec), kam spis adresovali – mali osobitný zámer.

51

Por. Dokument Pápežskej biblickej komisie: Sancta Mater Ecclesia o historickej pravde evanjelií (1964),
AAS 56, ods. VI.-X; Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum (1965), č. 19.
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Spisy Nového zákona vo všetkých štádiách svojho vývoja rôznou mierou používali
jednotlivé židovské pramene. Tieto boli známe novozákonným redaktorom v písomnej
forme v hebrejských origináloch, prostredníctvom gréckych prekladov alebo jednoducho
cez ústne podanie. Jednotlivé hebrejské pramene mali rozličný charakter, rôznu
výpovednú a historickú hodnotu, rôzny dopad na jednotlivé skupiny v rámci židovstva.
Ich rozdelenie by bolo možné podľa viacerých kritérií. Vzhľadom na historický zlom,
ktorý nastal v Izraeli v roku 70 po Kr., keď bol zničený Jeruzalemský chrám, ústredné
miesto židovského kultu, môžeme hebrejské pramene rozdeliť do dvoch skupín: ante et
post destructio templi (pred a po zničení /Jeruzalemského/ chrámu). Rozličné skupiny
vnútri židovstva sa snažili nájsť odpoveď na otázku: „Akým smerom má kráčať
judaizmus bez chrámu a politickej samostatnosti?“ Tejto úlohy sa ujali farizeji,
najdôležitejšia židovská skupina post destructio a formátori tzv. rabínskeho judaizmu.
Títo sa venovali štúdiu Tóry, ktorá ako jediná zostala nedotknutá, aby sa podľa nej mohol
riadiť život veriacich Židov. K tomu sa pridala potreba nového sformovania modlitieb
a liturgie judaizmu a posilnila sa dôležitosť zapisovania ústnej Tóry (tradície). V tomto
čase rekonštitúcie judaizmu sa zároveň prehlbovali spory synagógy s nasledovníkmi
Ješua ha-nocri, v ktorom videli Mesiáša celého Izraela i sveta (vrátane pohanov).
Stúpenci Ješuu čoraz hlasnejšie poukazovali na skazu Jeruzalema a chrámu ako dôsledok
odmietnutia Mesiáša (Krista) väčšinou izraelského ľudu. Spisy Nového zákona rozličnou
mierou zachytávajú tieto ostré konflikty o identitu judaizmu po zničení chrámu medzi
Ješuovými učeníkmi – medzičasom v Antiochii nazvanými cristiano,i „kristovci“
(kresťania, Sk 11, 26) a rabínskymi vodcami. V tomto čase dochádzalo k viditeľnému
oddeľovaniu cirkvi od synagógy, čo sa stalo zrejmým zvlášť v prostrední mimo erec
Jisrael – medzi nežidovskými kresťanmi z pohanstva. Preto je oprávnené rozlišovať
nasledujúce hebrejské pramene:
1. Fontes ante destructio templi
• Hebrejská Biblia (Tanach), najmä Tóra;
• Paschálny papyrus z Elefantíny (5. stor. pred Kr.);
• Starobylá slávnosť Samaritánskeho pesachu (experientia propria usque ad hunc
diem);
• Septuaginta (2. stor. pred Kr.) a ostatné grécke preklady Tóry;
• Ezechielovo dielo Exagogé (2.-1. stor. pred Kr.);
• Apokryfná kniha Jubileí (2. stor pred Kr.) a 3. kniha Ezdrášova (2. stor pred Kr.);
• Qumránske pramene (texty o pesachu koncom 1. stor. pred Kr. – zač. 1. stor.
po Kr.);
• Dielo Filóna Alexandrijského (prvá tretina 1. stor. po Kr.);
• Dielo Josepha Flávia (posledná tretina 1. stor. po Kr.);
• Targumy – aramejské preklady Tóry, najmä TgO (ústna tradícia
z intertestamentárneho obdobia, písomná redakcia však až v 2.-3 po Kr.).
2. Fontes post destructio templi
• Mišna (redakcia okolo 217 po Kr., materiál z 1. stor. pred Kr.– 2. po Kr.);
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•
•

Tosefta (red. 220-230 po Kr.);
Rané midráše, najmä tanaitské (red. 3. stor. po Kr.) – M’chilta d-rabi Jišmael; Sifra;
Sifrej Numeri; Sifrej Deuteronomium; homiletické (red. 5. stor. a neskôr) –
Leviticus raba, Deuteronomium raba; exegetické (red. 4.-5. stor.) – Mechilta derabi Šimon ben Jochaj, Genesis raba;
• Gemara v Jeruzalemskom (red. 5. stor. po Kr.) a Babylonskom talmude (red. 6. stor.
po Kr., materiál v oboch od 3. stor.);
• Hagada šel pesach (4. stor. po Kr., mnohé modlitby a agady sú už spred zničenia
chrámu).
K nim môžeme pridať Novozákonné pramene:
• 1. list apoštola Pavla Korinťanom (okolo r. 56 po Kr.);
• Evanjelium podľa Marka (okolo r. 70 po Kr.);
• Evanjelium podľa Matúša (85-90 po Kr.) a Lukáša (okolo 80-90 po Kr.);
• Evanjelium podľa Jána (90-100 po Kr.).
K tomu sa treba poznamenať, že keď chceme skúmať kontext teológie židovského
pesachu zvlášť z novozákonného hľadiska, potrebujeme rozlišovať štyri druhy prameňov:
A. pramene o slávení Pesachu pred Ježišovým narodením, ktoré boli (mohli byť)
známe tým, ktorí žili v 1. stor. v erec Jisrael – Tóra, LXX, Jub, (Qumrán?),
prípadne sa k nim mohli dostať z diaspory – Elefantína, Ezechiel;
B. pramene o slávení pesachu priamo v Ješuovej dobe (prvá tretina 1. stor.) – najmä
Tóra, LXX, Jub, Qumrán, Filón; (targumy?);
C. pramene o slávení pesachu v čase formovania NZ a redakcie evanjelií, ktoré
zahŕňajú aj rané obdobie po zničení chrámu – najmä Josephus, staršie mišny, rané
midráše, targumy;
D. pramene o Pesachu v neskoršom období rabínskeho judaizmu po zničení – Mišna,
Tosefta, Talmud, midrášska literatúra, Hagada šel pesach, ktoré nám pomôžu
k hlbšieho porozumeniu starších hebrejských prameňov.
Rozdelenie prameňov z chronologického hľadiska je problematické, nielen kvôli
otázkam ohľadom presného datovania jednotlivých spisov, ale aj väčšou či menšou
diferenciou medzi časom vzniku, kolovania jednotlivých ústnych tradícií (agad, midrášov,
halachických ustanovení) a ich zápisom s konečnou redakciou v súbore zbierok (najmä
Targumy, Mišna, Midráše). Určitá hebrejská literatúra – zvlášť „mladšia“ druhá skupina –
sa môže zdať na prvý pohľad menej historická, preto menej dôveryhodná. Ďalším
problémom je odlišnosť kategórií jednotlivých prameňov, ich odlišný vplyv na židovský
ľud ako celok či len na určité skupiny v Izraeli alebo v židovských diasporách. Pri
analýze a používaní literatúry, ktorej konečná písomná redakcia bola neskoršia
je potrebné brať ohľad na nasledovné:
1. Nesmieme zabúdať, že redakcie samotných evanjelií, ktoré sú hlavným pramenným
materiálom o pozemskom živote Ješua, vrátane jeho Poslednej večere, sú podobným
spôsobom viac či menej ovplyvnené udalosťou zničenia chrámu a potrebou rekonštitúcie
náboženského života Izraela.
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2. Sám Ješua sa často konfrontoval s výkladmi vtedajších učiteľov zákona a rabínskych
autorít svojej doby (spor o pôste Mk 2, 18 – 22par; o šabate Mk 2, 23 – 28par; o čistote
Mk 7, 1 – 23par). Napríklad predpis o umývaní rúk znel takto: „Umývanie rúk pred
jedlom je vecou voľby, umývanie po jedle je povinnosťou.“52 Najstaršie rabínske
nariadenia, ktoré sa týkali tohto zvyku, pochádzali z doby asi generáciu pred Ješuom.
Umývanie rúk pred bežným jedlom nebolo teda vo vtedajšej dobe prijímané všetkými
učencami ani nebolo praktizované v celom Izraeli. Z hľadiska úrovne židovských
predpisov, popisujú farizeji a niektorí zákonníci (Mk 7, 1; prípadne farizeji a zákonníci
z Jeruzalema Mt 15, 1) umývanie rúk ako para,dosin tw/n presbute,rwn tradíciu starších.
Ješua takéto rôzne nariadenia o čistote nazýva ako evnta,lmata avnqrw,pwn príkazy ľudí (Mk
7, 8) a neprijíma takúto halachu. Človeka poškvrňuje len to, čo vychádza z neho, nie to čo
vchádza zvonku (por. Mk 7, 16). V tomto je mu blízky rabínsky výrok, pripisovaný
rabimu Jochananovi ben Zakaj: „Nie je taká vec, ktorá by človeka urobila nečistým a nie
sú také vody, ktoré očisťujú“.53 Ješua odhalil, že prísne dodržiavanie rituálnej čistoty
môže viesť k mravnej ľahostajnosti. Na tomto príklade sme chceli ukázať ako ústna
tradícia ovplyvňovala praktické konanie a rituály v Ješuovej dobe. Podobne to bolo aj
v oblasti liturgie pesachu. Správu o tom však nájdeme až v dielach tanaitov, ktorí sa
usilovali ústnu tradíciu písomne podrobne zaznamenať (Mišna, Tosefta).
3. Niektorí tvrdia: „Nedostatok priamych údajov zo živej pamäte otvára možnosti,
že opisy vzťahujúce sa k pesachu v rabínskych prameňoch (vrátane Mišny) budú
nepresné, takže oni predstavujú ,len správy z počutia‘.“ Toto je napríklad v kontraste
s Josephom, ktorý mal z prvej ruky poznanie chrámu a kňazskej služby. K tomu možno
poznamenať, že ono „len správy z počutia“ je typický argument západnej civilizácie,
čo však neplatí pre hebrejský spôsob odovzdávania tradície „prostredníctvom počutia“.
Už samotný text hebrejskej Biblie svedčí o veľmi bohatej ústnej tradícii, ktorá sa
po stáročia odovzdávala ústnym podaním prostredníctvom počutia. Preto si treba
uvedomiť, že mišnajot a gemarot Talmudu sú „akoby stenografické zápisy diskusií
učencov, ktoré sa veľmi dlho odovzdávali žiakom ústne.“54
Jestvuje tvrdenie, že niektoré židovské pramene – zvlášť Mišnu, základný dokument
raného judaizmu – treba považovať za úmyselne anachronické.55 Podľa tohto mali raní
rabíni vytvoriť ideálny svet kultu s malou kontinuitou s reálnym svetom obdobia druhého
chrámu. J. Neusner napísal: „Ona (Mišna) tvrdí, že opisuje ako veci sú. Ale ona nám
hovorí viac o fantázii ako o reálnom hmatateľnom svete, svete skutočne známom ľuďom,
ktorí o tom písali.“56 Apologetickým cieľom Mišny pesachim by bolo potom presvedčiť
52

t Ber 5:13; por. Str-B I, 696–698.
Tan hugat 26.
54
MIELCARKOVÁ, J.: Agada, Štúdie inštitútu judaistiky UK, zošit 4, 2002, s. 1.
55
Por. NEUSNER, J.: Judaism: The Evidence of the Mishnah, Chicago Press, Chicago 1981; Midrash
in Context: Exegesis in Formative Judaism, Fortress, Philadelphia 1983; Messiah in Context, Fortress,
Philadelphia 1984; Torah: From Scroll To Symbol in Formative Judaism, Fortress, Philadelphia 1985;
LIGHTSTONE, J.: Society, The Sacred, and Scripture in Ancient Judaism, Wilfred Laurier, Waterloo
1988; BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Judaism, University
of California Press, Berkeley 1984.
56
NEUSNER, J.: Messiah in Context, Fortress, Philadelphia 1984, s. 24.
53
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Židov o možnosti slávenia pesachu aj po zničení chrámu, že historické nepriaznivé
udalosti sú potlačené. Tým sa netvrdí, že tu nie je vo všetkom kontinuita, ale len to, že
tam ide o omnoho viac diskontinuity než sa kedysi predpokladalo staršími vykladačmi
(Dalman, Billerbeck a Jeremias). Tí, ktorí brali Mišnu za prameň k rekonštrukcii
typického slávenia pesachu v prvom storočí, nesprávne pochopili povahu tohto diela:
„Niektorí učenci sa domnievali, že naratívno-deskriptívny štýl je použitý v Mišne pre
„archeologické“ opisy, ako sa skutočne odohrávali. Omyl alebo previnenie týchto
učencov ukazuje silu argumentov Mišny.“57 K tomu možno povedať, že je potrebné mať
na mysli, že historická vzdialenosť medzi autormi a časovým obdobím, ktoré je opisované
v týchto prameňoch ich robí menej historickými než tie pramene, ktorých autori
pochádzajú spred zničenia chrámu. Na druhej strane sa musí vziať do úvahy, že hoci
pramene tanaitov sú dielom raného rabínskeho hnutia obdobia po zničení chrámu v roku
70 po Kr.; mnohé mišny a midráše siahajú do staršieho obdobia.
4. Pri štúdiu biblickej teológie nejde primárne o hľadanie prísnej chronológie. Takmer
všetky biblické spisy, vrátane tzv. historických, narábajú s históriou pomerne voľne
a podriaďujú ju teologickému posolstvu. Nejde o otázku: „Ako presne sa to odohralo?“,
ale skôr o hľadanie odpovede na otázku: „Čo tým chce autor alebo spis povedať
súčasnému čitateľovi?“ Preto aj mladšie židovské spisy, i keď nebudú pre nás historickým
prameňom (v zmysle presnej chronológie), môžu byť cenným zdrojom poznania
teologického posolstva židovských pesachových sviatkov.
5. Medzi židovstvom 1. stor – zvlášť po zničení chrámu – a súčasným židovstvom
nejestvuje zásadná diskontinuita (na rozdiel od kresťanov z pohanstva), ale hlboká
vnútorná i vonkajšia kontinuita. Preto budú pre našu prácu dôležité aj historicky mladšie
písomné pramene pesachu, najmä Hagada šel pesach.
Iný spôsob rozdelenia prameňov pesachu môže byť podľa ich povahy nasledovne:
1. Tóra a ostatné spisy Tanachu
2. Preklady a reinterpretácie Tanachu:
a) LXX a ostatné grécke preklady, 3Ezd
b) Targumy – ľudové aramejské preklady a komentáre
c) Jubileá a Qumrán – esénske interpretácie
d) Mišna, Mechilta a ostatné rabínske pramene – halachické a agadické
komentáre
3. Historické a literárne spisy:
a) Filón
b) Josephus
c) Ezechiel
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Por. BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Judaism, s. 89.
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4. Živá prax slávenia pesachu
a) Elefantína
b) Samaritáni
c) Qumrán
d) Mišna
e) Hagada
V našej práci sa budeme snažiť zoradiť jednotlivé hebrejské pramene pesachu vhodnou
kombináciou časového a povahového charakteru, pričom ich najprv stručne predstavíme
pomocou úvodu a následne sa budeme venovať pesachovým častiam. Ako sme uviedli
v úvode, tie pramene, ktoré sú veľmi dôležité a nie je na Slovensku známe ich znenie,
preložíme z pôvodných textov (Mišna Pes 10, Tosefta Pes 10, Paschálny papyrus
z Elefantíny, Qumránske pramene), respektíve uvedieme nový preklad (Tóra). Ak je u nás
prístupný preklad (v češtine napr. Jubileá, Josephova Bel, v slovenčine Hagada šel
pesach), respektíve text nie je primárne dôležitý alebo je príliš dlhý, uvedieme k nemu
komentáre (Filón, Josephus, Mišna pesachim atď.).
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1. Úvod k Pesachu v Tóre, vrátane LXX a Targumov
V 1. storočí po Kr. boli už uzatvorené zbierky dvoch častí hebrejského trojdielneho58
(kánonu)59 Písma, v súčasnosti nazývaného Židmi Tanach: TÓRA – päť kníh Mojžišovho
Zákona60 a NEVIIM – knihy Prorokov.61 Tretia časť hebrejského kánonu (KETUVIM)
nebola do obdobia zničenia chrámu uzatvorená ani čo do počtu kníh, ani čo do formy
textu62 – hovorí sa aj o „otvorenom kánone.“ O dobe pevného uzatvorenia Tanachu sa
neustále vedú diskusie.63 Teórie o existencii tzv. alexandrijského kánonu (podľa
Septuaginty) popri palestínskom kánone, sa v súčasnosti opúšťajú64. Podľa Soggina
„máme dve tradície o formácii palestínskeho kánonu a kritériách, podľa ktorých boli
jednotlivé knihy doňho zahrnuté.“65 Myslí pritom na dva pramene spadajúce do 1. stor. po
Kr. Prvým je spis Jozefa Flávia Contra Apionem (Proti Apiónovi, okolo r. 93-95)66
a druhým apokryfná 4. kniha Ezdrášova (okolo r. 100).67 Podľa nich jestvovali v 1. stor.
po Kr. tri kritéria na kánonicitu jednotlivých kníh:68

58

Trojdielne rozlíšenie hebrejského Písma bolo už na poč. 2. stor. pred Kr. (por. Josephus, Ap I,8; Philo, De
vita contemplativa 25; 4QMMT; 2Mak 2, 13-14, prológ Sir). Aj NZ svedčí o trojdielnom kánone Písma
(por. Lk 24, 44). Tieto tri časti reprezentujú tri etapy v procese kanonizácie. Por. BECKWITH, R. T.: The
Old Testament Canon of the New Testament Church and its Background in Early Judaism, Grand Rapids,
Eerdmans 1986, s. 110-180; SCHNABEL, E.: History, Theology and the Biblical Canon: An Introduction
to Basic Issues, in Themelios 20.2 (1995), s. 17.
59
Pojem kánon sa v 1. stor. ešte nepoužíval. Grécky výraz kanwn označuje v klasickej gréčtine rovný prút,
meradlo; je prekladom hebrejského hn<q' (koreň hnq pravdepodobne pochádza z akadského ganu),
označuje trstinu, meraciu palicu. Kresťania výraz kánon začali v 2. stor. používať vo význame „pravidlá
viery“ a až v 4. stor. bol aplikovaný aj na Sväté písma.
60
Terminus ad quem je 5. stor. pred Kr., o čom svedčí existencia Samaritánskeho kánonu a promulgácia
za Nehemiáša okolo r. 444 pred Kr. (Neh 8-10, 2Mak 2, 13). Terminus a quo je vláda kráľa Josiáša
na konci 6. stor (2Kr 23, 25; 2Krn 34, 14).
61
Terminus a quo sa považuje pol. 5. stor. pred Kr. O tom by svedčilo mlčanie o udalostiach po r. 500 pred
Kr., absencia 1-2Krn, Dan a židovská tradícia, že proroctvo ustúpilo po Malachiášovi (1Mak 4, 46; 9, 27;
14, 41; syrBar 85, 3; t Sot 13, 2; b Sot 48b; Sanh 11a). Terminus ad quem sa považuje začiatok 2. stor.
(por. Sir 46, 1-49; 49, 10).
62
Por. Pápežská biblická komisia, Židovský národ a jeho sväté Písma v kresťanskej Biblii, čl. 30.
63
Terminus a quo sa tradične považovalo rozhodnutie na „synode“ v Javne (Jamnii; medzi r. 75-117). Tento
postulát pochádza od Heinricha Graetza (Kohelet oder der salomonische Prediger, Leipzig 1871, s. 147173), v súčasnosti sa však už opúšťa, lebo chýbajú priame dôkazy o dakom rozhodnutí. V Javne nešlo
o synodu, skôr o rabínsku akadémiu – školu (rabíni hovoria o bet din alebo bet ha-midraš). Pri diskusiách
či Kaz a Pies „robia ruky nečistými“ (hebr. mettame et ha-jadajim; Ed 5:3; Jad. 3:5; t Jad 2:14) išlo
o otázku inšpirácie a posvätnosti týchto kníh, ale nie nutne o kanonicitu. Por. LEWIS, J. P.: The Canon
and Masorah of the Hebrew Bible: An Introductory Reader, Leiman, New York 1974, s. 254-261;
MAIER, C.: Der Kanon der Bible, Maier/Giessen, Wuppertal 1990, s. 1-24; SCHÄFER, P.:
Die Sogenannte Synode von Jabne, in Judaica 31 (1975), s. 54-64; STEMBERGER, C.: Jabne und der
Kanon, in JBT 3 (1988), s. 163-174. Terminus ad quem niektorí považujú až 3. stor. po Kr. V polovici
2. stor. sa ešte diskutovalo o nekánonickom postavení Sir (t Jad 2:13) so zákazom jej čítania (j Sanh 28a).
Amoraim už pri citácii Písma, exkluzívne používali formulácie di-ketiv a še-ne’emar.
64
Zvlášť dôležitý je argument, že Filón Alexandrijský nikdy necituje „apokryfné knihy“ Septuaginty;
qumránske spoločenstvo nikdy nerobilo svoje komentáre - pešery na knihy mimo známeho kánonu.
65
SOGGIN, J. A.: Introduction to the Old Testament, SCM, London 1989, s. 13.
66
Text in FLAVIUS, J.: O starobylosti Židů, Odeon, Praha 1998.
67
Text in Knihy tajemství a moudrosti II., s. 208-263.
68
Por. Ap I,8.
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1)

Diela vznikli medzi Mojžišom a Ezdrášom (Josephus uvádza perzského kráľa
Artaxersa; 2Mak 2,13 Nehemiáša). Apokalyptické pasáže v apokryfnej 4Ezd
hovoria o tom, ako Ezdráš pod vedením Ducha Svätého diskutuje všetky Písma
(14, 41-42), ktoré boli stratené po zničení chrámu (14, 22). Hoci apokalyptická
tradícia nemá historický základ,69 potvrdzuje dôležitú úlohu Ezdráša a jeho doby
pre formáciu hebrejského kánonu;
2)
majú posvätnú kvalitu, čím sa odlišujú od nekanonických kníh;
3)
sú súčasťou 22 uvedených kníh (symbolika podľa počtu písiem hebrejskej
abecedy), ktoré Josephus rozdeľuje na 5 Mojžišových kníh, 13 kníh napísaných
prorokmi a 4 knihy obsahujúce hymny oslavujúce Boha. Sýrsky rukopis 4Ezd 14,
45 uvádza počet 24 kníh (por. dvestoštyri vo v. 44).
Hartmunt Gese zdôraznil, že pred Novým zákonom nebol ešte ustálený definitívny
kánon hebrejskej Biblie ako normatívne zjavenie.70 Hoci teda v 1. stor. po Kr. nemôžeme
hovoriť o „fixnom kánone“, ktorý by bol vyhlásený dajakým formálnym koncilom alebo
špecifickou skupinou s autoritou, boli už mnohé jednotlivé knihy považované za sväté
a uchovávané v posvätnom archíve Písma v chráme.71
Hebrejský kánon má svoje ťažisko a svoje okraje. Stredom Písma je Mojžišova Tóra
(Pentateuch), čo je mimo iného dosvedčené jej starobylosťou. Ona je základom, ku
ktorému majú vzťah obidve ďalšie časti Písma. Tóra je ukazovateľ cesty, rázcestím, čo je
aj pôvodným a základným zmyslom jej pomenovania (od slovesa jará – ukazovať
cestu).72 Erich Zenger poukazuje na tri aspekty tejto štruktúry:73
1) O Tóre ako základe a strede židovskej existencie svedčí jej vnútorná kompozícia;
2) obidve časti Tanachu slúžia Tóre; ako jej „okraje“ sú s ňou úzko späté (por. Joz 1,
7n; Mal 3, 22-24; Ž 1);
3) Tanach má v 2Krn 36, 22n programový záver.
Zaujímavé je, že aj v Qumránskom spoločenstve mala Tóra významnejšiu úlohu ako
prorocké knihy. Dokazuje to používanie metód pešer na výklad prorockých kníh, ale bolo
nemysliteľné používať ich na Tóru.74 Nariadenia Tóry boli rozhodujúcou biblickou
autoritou pre všetkých Židov v 1. stor. Ostatné časti Tanachu boli jej aktualizačným
doplnením a výkladom. Preto sa aj v našej práci budeme sústreďovať na pesachové texty
Tóry. Kvôli ich zásadnej dôležitosti urobíme ich nový kritický preklad do slovenčiny.
Následne stručne zhrnieme a porovnáme s Tórou aj ostatné pesachové texty Tanachu.
Hoci by bola vedecká diachrónna analýza biblických prameňov pesachu veľmi
obohacujúca pre porozumenie dejinného vývoja sviatkov, pre poznanie praxe jeho
slávenia v 1. stor nie je nevyhnutné. Vtedajší Židia (podobne ako aj dnešní) čítali Tóru
69

SOGGIN, J. A.: Introduction to the Old Testament, s. 14.
GESE, H.: Das biblische Schriftverständnis, Tübingen 1983, s. 9-30.
71
Por. BECKWITH, R. T.: The Old Testament Canon of the New Testament Church and its Background in
Early Judaism, s. 80-86.
72
Por. HELLER, J.: Tenak jako struktura in Dialog křesťanů a židů, Vyšehrad, Praha 1999, s. 63.
73
ZENGER, E.: Das Erste Testament. Jüdischen Bibel und die Christen, Patmos, Düsseldorf 1995, čes.
preklad: První zákon, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, s. 125.
74
Por. MAIER, J.: Zur Frage des biblischen Kanons im Früjudentum im Licht der Qumranfunde, in JBT 3
(1988), s. 135-146.
70
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synchrónnym spôsobom. Preto sa dejinným vývojom sviatku v našej práci nebudeme
osobitne zaoberať. K výsledkom historicko-kritickej exegézy sa budeme vracať, ak to
bude dôležité pre porozumenie slávenia pesachu v 1. storočí – teda v dobe Ješuovho
života a verejného pôsobenia, ako aj v čase formovania Nového zákona.
Najdôležitejšie pasáže Tóry zaoberajúce sa sviatkom Pesach sú nasledovné:
Ex 12, 1-13, 10;
23, 14-18;
34, 18.23-25
Lv 23, 4-8
Nm 9, 1-14; 28, 16-25
Dt 16, 1-8
Ich kritický preklad uvedieme samostatne na inom mieste. Na tomto mieste uvedieme
stručné úvody k jednotlivým knihám Tóry a miestu Pesach u v nich.
Druhá kniha Mojžišova – tAmv. alebo Exodus,75 opisuje dve základné historické
udalosti konštitutívne dôležité pre Izrael – vyvedenie židovského ľudu z egyptského
otroctva prostredníctvom Mojžiša a prijatie zmluvy na Sinaji. Pri obidvoch udalostiach je
to sám Boh, ktorý sa ujal svojho ľudu a voviedol ho do zmluvného vzťahu. Mojžišovi
zjavuje svoje meno JHVH (Jahve, ale Židia vyslovujú Adonaj). Týmito udalosťami sa
napĺňajú prísľuby, ktoré JHVH daroval Abrahámovi a jeho potomkom. Podľa bádania
„kritiky foriem“ je Exodus skoncipovaný z rôznorodého materiálu, kde sú teologicky
veľmi dômyselne zosúladené starobylé rozprávania a zákonné ustanovenia, prípadne
legislatívne zbierky. Udalosť vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva je zároveň v Ex
prezentovaná ako sviatok a týmto sviatkom je Pesach . Historicko-kritické bádanie
rozlíšilo pôvodne dva sviatky, ktoré sú v Ex už spojené. Prvým je pôvodne nomádsky
sviatok Pesach , druhým poľnohospodársky sviatok prvej úrody Macot.
Ex 12, 1 – 13, 10 (resp. 16) je povzbudením Izraela zachovávať tento sviatok.
Nariadenia dané v Ex 12 sa aplikujú na obidva pôvodné sviatky – Pesach/Macot
a obsahujú pomerne veľa archaických prvkov. Ex 12 obsahuje zmiešaný zákonodarný
a naratívny materiál. Konečnú podobu textu chápu niektorí exegéti ako kultovú legendu
k sláveniu sviatku.76 Predstavený je tu Pesach v etape vývoja tak, ako sa slávil
v babylonskom zajatí, pred deuteronomickou reformou.
Podľa historicko-kritického výskumu sa Ex 20, 22 – 23, 19 nazýva „knihou zmluvy“, na
konci ktorej je epilóg k tomuto zákonnému korpusu so zvláštnym zameraním (23, 2033).77 Kniha zmluvy je zbierkou právnych predpisov rôzneho druhu, ktoré sú v kontexte
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Z literatúry: CASSUTO, U.: A Commentary on the Book of Exodus, Magnes, Jerusalem 1983; COATS,
G. W.: Exodus 1-18: The Forms of the Old Testament Literature, Eerdmans, Grand Rapids 1999; COLE,
R. A.: Exodus, An Introduction and Commentary, TOTC, Inter-Varsity, Illinois 1973; DURHAM, J. I.:
Exodus, WHO, Word, Waco 1987; CHILDS, B. S.: The Book of Exodus: A Critical Theological
Commentary, OTL, Westminster, Philadelphia 1974; JACOBS, B.: Exodus: The Second Book of the Law,
Ktav, New York 1985; JANZEN, W.: Exodus, Believers Church Bible Commentary, Herald Press,
Philadelphia 2000; KROCHMALNIK, D.: Schriftauslegung – Das Buch Exodus im Judentum,
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2000; SARNA, N. M.: Exodus, JPS TC, Jewish Publication Society,
New York 1991; YOUNGBLOOD, R. F.: Exodus, EBC, Moody, Chicago 1983; ZENGER, E.: Das Buch
Exodus, St. Benno-Verlag, Leipzig 1978.
76
Por. RENDTORFF, R.: Hebrejská bible a dějiny, s. 185.
77
Por. AUSLOOS, H.: Exod 23,20-33 and the ‘War of YHWH’ in Biblica 80 (1999), s. 555-563.
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rozprávania predstavené ako súčasť zmluvného vzťahu Izraela s JHVH. K nemu patrí aj
dodržiavanie sviatkov, sobôt s prinášaním obetí (Ex 23, 10-19). Sviatok Pesach je
uvedený v Ex 23, 14-15.17-18. Pripomenutie dodržania troch pútnických sviatkov,
vrátane Pesach u, nájdeme aj v rámci rozprávania o obnovení porušenej zmluvy (k. 3234), a síce v Ex 34, 23-25. Pesach je tu súčasťou tzv. kultového dekalógu (34, 10-26),
pretože k obnoveniu zmluvy patrí aj bohoslužba a zachovávanie sviatkov.
Obsahom Tretej knihy Mojžišovej

ar'q.YIw: alebo Levitikus,78 sú takmer výlučne zákony

a predpisy týkajúce sa kultu. Texty rozmanitého charakteru, druhu a pôvodu, boli zhrnuté
so zjavným úmyslom predstaviť kultové zákonodarstvo vydané Mojžišom na Sinaji.
Dôležitú úlohu v obetnom kulte zohrávajú potomkovia Léviho, zvlášť Áron a tí, ktorí
majú účasť na jeho kňazstve. Neskôr boli od kňazov odlíšení leviti. Kniha je situovaná do
obdobia postavenia svätostánku, pred odchodom do Zasľúbenej zeme zo Sinaja. Pretože
JHVH znovu prebýva uprostred svojho ľudu, ustanovuje skrze Mojžiša predpisy pre ľud,
aby mohol zotrvať vo vzťahu s Ním. Izrael sa nachádza v zmluvnom vzťahu
prostredníctvom rituálnych obiet a rituálnej čistoty, čím sa odlíši od pohanských
susedných národov. Levitikus obsahuje v sebe tzv. „zákon svätosti“ (Lv 17–26), čo je
v podstate kňazskou relektúrou etických a kultových tradícií Izraela. Erich Zenger79 ho
nazýva aj ekleziológiou Izraela, ktorú dostal darom od samotného JHVH. Jeho ústredná
myšlienka znie: „Buďte svätí, lebo ja JHVH, váš Boh, som svätý“ (Lv 19, 2). Cieľom
exodu bolo podľa „Zákona svätosti“ posvätenie Izraela, čo znamená jeho oddelenie
od každej modloslužby, profánnosti a uvoľnenie pre službu JHVH, Bohu Izraela. V rámci
„zákona svätosti“ sú v Lv 23 – 25 zhromaždené predovšetkým kalendárne predpisy
a ustanovenia ohľadom sviatkov. Tieto sú zvláštnym priestorom pre posväcovanie Izraela
a predstavujú posvätenie času. 23. kapitola začína obetným kalendárom. Upresňuje sa
poriadok obety Macot. Pútnické sviatky sú spojené s bohoslužobným zhromaždením.
Pesach a Macot sú zreteľne rozlíšené.
Štvrtá kniha Mojžišova –

rB;d>miB.

alebo Numeri,80 je najmenej prehľadnou knihou

Tóry. Obsahuje rozmanitý materiál rôzneho druhu a ako celok pôsobí veľmi heterogénne.
Jej historickým rámcom je zaplnenie priestoru na ceste medzi exodom – zjavením na
Sinaji a vstupom do Zasľúbenej zeme. Izrael tu prijíma niektoré nové príkazy. Dôležitými
zástavkami na tejto ceste sú Kadeš a Moab. Počas zastávky v Moabe je v Nm 28 uvedený
78

Z novšej literatúry: BAMBERGER, B. J.: Leviticus, Union of American Congregations, New York 1979;
HARTLEY, J. E.: Leviticus, WBC, Word Books Publisher, Waco 1992; TOTC, Inter-Varsity, Downers
Grov 1980; KROCHMALNIK, D.: Die Bücher Levitikus, Numeri und Deuteronomium im Judentum,
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2000; LEVINE, B. A.: Leviticus, JPS TC, The Jewish Publication
Society, Philadelphia 1989; MILGROM, J.: Leviticus 23-27, The Anchor Bible, Doubleday 2001;
STAUBLI, T.: Die Bücher Levitikus, Numeri, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1996.
79
ZENGER, E.: Am Fuss des Sinaj, Patmos, Düsseldorf, čes. Na úpatí Sinaje, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 1996, s. 131.
80
Z novšej literatúry: BUDD, P. J.: Numbers, WBC, Word Books Publisher, Waco 1984;
KROCHMALNIK, D.: Die Bücher Levitikus, Numeri und Deuteronomium im Judentum, Katholisches
Bibelwerk, Stuttgart 2000; MILGROM, J.: Numbers, JPS TC, The Jewish Publication Society,
Philadelphia 1990; STAUBLI, T.: Die Bücher Levitikus, Numeri; Stuttgart 1996; WENHAM, G. J.:
Numbers: An Introduction and Commentary, Inter-Varsity, Leicester 1981.
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aj „veľký obetný kalendár“, v ktorom sa nachádza sviatok Pesach (28, 16-25). Veľký
dôraz dáva Nm na čistotu krajiny. O tom svedčí aj Nm 9, 1-14 v súvislosti s rituálnou
čistotou počas slávenia Pesachu. Pasáž je doplnením zákona o Pesachu k Ex 12, ktorý mal
neskôr veľký praktický význam pre Židov žijúcich v diaspore putujúcich na sviatok
do Jeruzalema. Počas cesty však mohlo prísť k rituálnemu znečisteniu, preto sa Nm 9, 114 zaoberá takýmito špecifickými prípadmi. V tejto, pravdepodobne kňazskej tradícii, sa
teda pojednáva o zvláštnych prípadoch slávenia a možnosti náhradného termínu.
Piata kniha Mojžišova – ~yrIb'D> či Deuteronómium,81 je do seba uzatvorená,
samostatná kniha, s jasnou kompozíciou, ponímaná ako Mojžišova reč k Izraelitom a jeho
teologický testament. V súčasnosti väčšina biblistov prijíma tézu Juliusa Wellhausena, že
Deuteronómium je staršie dielo spojené s Josiášovou náboženskou reformou v roku 622
pred Kr.82 Ide o knihu zákona hr'ATh; rp,se spomenutú v 2Kr 22, 8-10, knihu Pánovho
zákona

hw"hy>-tr;AT rp,se

v 2Krn 34, 14. Jazyk Dt je podobný štýlu v 2Kr, Jer a Ez.

Židovský filológ C. Rabin poukázal na štýl Dt ako prorockú kázeň. Podľa neho bolo
Dt napísané ešte pred prorockými knihami Ozeáš a Amos.83 Je to teologický spis
načrtávajúci koncepciu viery Izraela v jedného Boha – JHVH a jeho jedinečný vzťah
k ľudu, ktorý si vyvolil. P. Sonnet poukázal, že Deuteronómium prezentuje základnú
históriu Izraela – skutky a slová, ktoré sa tiahli naprieč jeho existenciou po mnohé
generácie.84 Celé dielo literárne zostavené ako Mojžišova rozlúčková reč upravuje
a dopĺňa predchádzajúcu legislatívnu tradíciu.85 V Deuteronómiu je asi polovica
ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v „Knihe zmluvy“ s rôznymi zmenami. Tieto odlišnosti
(rozvedenia, korektúry a sprevádzajúce predpisy), niekedy až obsahové zmeny,

81

Z novšej literatúry: BLUM, E.: Studien zur Komposition des Pentateuch, BZAW 189, de Gruyter, Berlin
1990; BRAULIK, G.: Bundesdokument und Gesetz. Studien zum Deuteronomium, HBS 4, Freiburg 1995;
Studien zum Buch Deuteronomium, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1997; Studien zum Deuteronomium
und seiner Nachgeschichte, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2001; CRAIGIE, P. C.: The Book
of Deuteronomy, NICOT, Eerdmans, Grand Rapids 1976; LOERSCH, S.: Das Deuteronomium und seine
Deutungen, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1967; LOHFINK, N.: Studien zum Deuteronomium und zur
deuteronomistischen Literatur I-V, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2005; MERRILL, E. H.:
Deuteronomy, NAC, Broadman & Holman, Nashville 1994; MAYES, A. D. H.: Deuteronomy, NCB,
Oliphants, London 1979; MILLER, P. D.: Deuteronomy, John Knox, Louisville 1990; PREUSS, H. D.:
Deuteronomium, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982; RIDDERBOS, J.: Deuteronomy,
BSC; Zondervan, Grand Rapids 1984; THOMPSON, J. A.: Deuteronomy: An Introduction and
Commentary, TOTC, Inter-Varsity, Downers Grove 1974; TIGAY, J.: Deuteronomy, JPS Torah
Commentary, Jewish Publication Society, Philadelphia 1996; WEINFELD, M.: Deuteronomy and the
Deuteronomic School, Clarendon, Oxford 1972; Deuteronomy 1–11: A New Translation with
Introduction and Commentary, AB 5, Doubleday, New York 1991; WRIGHT, CH.: Deuteronomy, NIBC,
The Paternoster, Carlisle 1996.
82
WELLHAUSEN, J.: Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 1905, angl. Prolegomena to the History
of Ancient Israel, Meridian, Cleveland 1878; por. NOTH, M.: The Deuteronomistic History, JSOT,
Sheffield 1981, s. 43-52; ROBINSON D. W. B.: Josiah's Reform and the Book of the Law, Tyndale,
London 1951; MAYES, A. D. H.: Deuteronomy; WEINFELD, M., Deuteronomy and the Deuteronomic
School.
83
RABIN, C.: Discourse Analysis and the Dating of Deuteronomy, in EMERTON, J. A.; REIF, S. C.
(edits.): Interpreting the Hebrew Bible: Essays in honour of E. I. J. Rosenthal, UP, Cambridge 1982,
s. 171-177.
84
Por. SONNET, P.: The Book Within the Book: Writing in Deuteronomy, Brill, Leiden 1997, s. 259.
85
SONNET, P.: The Book Within the Book: Writing in Deuteronomy, s. 265.
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ovplyvňujú zmeny v sociálnej a hospodárskej štruktúre Izraela. Pre deuteronomický jazyk
je hlavným znakom parenéza, teda neustále sa opakujúce napomínanie k dodržovaniu
príkazov, často v spojení s prísľubom požehnania života v Zasľúbenej zemi. Novým
postulátom Dt je typická centralizácia kultu. Obetovať a odvádzať kultové dávky sa môže
len na jednom mieste ~Aqm' (12, 2-28). Centralizácia má dvojaký aspekt: „kultovú čistotu“
– vymedzenie navonok (12, 2-7) a „kultovú jednotu“ – koncentrácia smerom dovnútra
(12, 8-12). Kultové miesto pritom nie je lokalizované a uvedené menom, ale opísané ako
hw"hy> rx;b.yI-rv,a ~Aqm' miesto, ktoré si vyvolil JHVH (Dt 12, 14.18; 15, 20; 16,
2.7.11.15), zvyčajne s dodatkom

~v' Amv. !Kev;l.

aby tam prebývalo jeho meno.

V pesachovej perikope Dt 16, 1-8 nájdeme opakovanie mnohých nariadení z Ex 12,
s výnimkou rituálu potierania krvou. Hlavný prídavok k pesachovej halache je jeho prísna
centralizácia na mieste, ktoré si vyvolil JHVH (neskôr sa ním bude rozumieť
Jeruzalemský chrám). Dt 16, 1-17 sa venuje trom veľkým pútnickým sviatkom: Pesach,
Šavuot a Sukot. Na tieto tri sviatky sa majú všetci Izraelskí muži objaviť pred Pánom na
mieste, ktoré si On sám vyvolí, aby tu obetovali a prijali požehnanie od JHVH. Táto časť
je súčasťou centrálnej časti celej knihy (Dt 12-26), ktorá detailne rozvíja požiadavky
a halachy vychádzajúce zo zmluvného vzťahu JHVH s Izraelom.

1.1 Septuaginta
Dôležitosť gréckeho prekladu hebrejských Písiem – Septuaginty86 pre kresťanov
vychádza zo skutočnosti, že raná cirkev (zvlášť pohanokresťanská) ju citovala ako Sväté
písmo, a to až do 4. stor. po Kr., kedy sv. Hieronym pristúpil k prekladu z hebrejského
textu. Toto dokladajú zvlášť spisy Nového zákona, v ktorých je veľmi často
uprednostňovaná Septuaginta pred hebrejským (masoretským) textom.87 Text LXX
ovplyvňoval aj starokresťanskú liturgiu. Nakoniec ju cirkev prijala ako súčasť prvej časti
Biblie – Starého zákona. Je súčasťou tzv. „širšieho“ kánonu Starého zákona, ktorý prijíma
Katolícka aj Ortodoxná cirkev. Tento sa odlišuje od židovského kánonu, ktorý v 16. stor.
prijali – aj keď v odlišnom poradí – protestantské cirkvi.88
V súčasnosti jestvujú dve základné teórie o vzniku LXX. Podľa prvej jestvoval tzv.
urtext (pratext), podľa ktorého pochádzala jedna pôvodná verzia, z ktorej sa neskorším
86

Podľa tradície, ktorú nám popisuje Aristeov list, meno LXX má pôvod v 72 učencoch, ktorí mali preložiť
text hebrejskej Biblie pre kráľa Ptolemaia II. Filadelfosa. Túto správu prevzal aj Jozef Flavius a Filón
Alexandrijský a od nich aj mnohí cirkevní otcovia. V skutočnosti ide pravdepodobne o preklad, ktorý bol
urobený Židmi pre tých, ktorí v egyptskej diaspore už dobre nepoznali hebrejský jazyk, pretože ich
jazykom bola gréčtina. Preklad LXX bol dokončený okolo r. 100 pred Kr. Por. JOBES, K. H., MOISÉS
S.: Invitation to the Septuagint, Baker, Grand Rapids 2000.
87
Z približne 350 citácií SZ v NZ, okolo 300 pochádza práve zo LXX, vrátane „deuterokanonických kníh“
– Sir, Mudr, 1-2 Mak, Tob, ale aj apokryfov – Ž Šal, 3-4Ezd, 4Mak, 1Hen. Por. Il Messaggio della
Salvezza I, s. 196, citov. in TYROL, A.: Všeobecný úvod do biblického štúdia, KBD, Svit 2000, s. 59.
Výnimkou je citácia Job, Zach a Mal, kedy novozákonné spisy sledujú masoretský text.
88
V širšom kánone sa dnes rozlišujú „deuterokanonické knihy“, ktoré sú prevzaté zo LXX nad rámec
hebrejského kánonu, od „protokanonických kníh“ obsiahnutých aj v hebrejskom kánone. Ostatné
nekánonické knihy sú nazývané „apokryfmi“ (v protestantskej terminológii sa takto označujú
deuterokanonické knihy).
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rozširovaním vytvorilo niekoľko odlišných foriem. Podľa druhej teórie jestvovali vulgar
texts (ľudové texty), rôzne formy gréckeho textu, ktoré predstavovali odlišné preklady
častí používaných v liturgii pre helénske synagógy. E. Tov spája obidve teórie a hovorí
o tzv. mnohých textových tradíciách, pričom jeden grécky preklad musí byť
predpokladaný ako báza pre ostatné rukopisy LXX. 89
Hebrejské manuskripty, z ktorých vychádzala LXX, sa v mnohých ohľadoch odlišovali
od tých, ktoré boli neskôr vybrané ako prototypy pre masoretský text. Na konci 1. stor
po Kr. sa Židia začali dištancovať od LXX, keďže obsahovala spisy, ktoré neboli prijaté
v procese ustaľovania palestínskeho kánona a v nemalej miere aj preto, že bola používaná
a citovaná stúpencami Mesiáša Ješua z Nazareta. Židia v diaspore prijali za svoj
„oficiálny grécky preklad“ Aquilovu recenziu.
Keďže Septuaginta bola používaná a citovaná ranou cirkvou – vrátane samotného
Nového zákona, v našej práci budeme pesachové hebrejské texty Tóry porovnávať
s prekladmi LXX90 a dôležité odchýlky uvedieme v poznámke (modrou farbou).

89
90

TOV, E.: The Text – Critical use of the Septuagint in Biblical research, Jeruzalem 1981, s. 40-42.
Z kritických vydaní Septuaginty môžeme spomenúť LXX Cambridge (1906–1940). Jej text vychádza
z Vatikánskeho kódexu s poznámkovým aparátom ponúkajúcim varianty iných rukopisov. V roku 1926
sa začala práca na Septuaginta Gottingensis – Vetus Testamentum graecum auctoritate Academiae
Scientiarum Gottingensis editum (vyd. Wandenhoeck & Ruprecht, Götingen, editorom Pentateuchu je J.
W. Wewers, jednotlivé knihy vyšli v nasledujúcich rokoch: Dt 1977; Nm 1982; Lv 1986; Exodus 1991).
Ide o kritickú prácu, v ktorej sa vyberajú najpravdepodobnejšie a najlepšie varianty z rôznych rukopisoch.
Na báze manuskriptov A B a je vydané kritické vydanie Alfreda Rahlfsa, Württembergische
Bibelanstalt/Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979 (1. vydanie je z roku 1935). New Englisch
Translation of the Septuagint (NETS) je prístupná on-line: http://ccat.sas.upenn.edu/nets/ [10.9.2005].
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1.2 Targumy
Targum91 (hebr.

~WGr.T;)

je výraz pre aramejský92 „preklad“ Písma, podobne ako

~G"r>tum93. označuje niekoho, kto interpretuje alebo prekladá hebrejskú Tóru. Hebrejským
koreňom je sloveso ~grt tirgem, čo znamená vysvetľovať alebo prekladať. Ako je
všeobecne známe, nejestvuje žiadny absolútne objektívny a neutrálny preklad z jedného
jazyka do druhého. Prekladateľ vždy prenáša do svojej práce aj vlastné porozumenie
prekladaného textu. U targumov toto platí dvojnásobne, pretože ide o úmyselne voľné,
parafrázované preklady, často rozšírené o výklad a agadu. Po babylonskom zajatí, keď
väčšina Židov už nerozumela hebrejčine a na väčšine palestínskeho územia sa rozprávalo
aramejsky, bolo populárnym riešením (pripisovaným Ezdrášovi94), že sa hebrejský text
vysvetlil (peruš) v hovorovej aramejčine. Spočiatku sa tieto voľné preklady improvizovali
a prednášali ústne, zvlášť v synagogálnej liturgii, ale veľmi skoro sa začali aj zapisovať.
Targumim sú preto dôležitým pramenným materiálom pre štúdium obdobia medzi
hebrejskou Bibliou a Mišnou. Pomáhajú odhaliť zmysel masoretského textu ako ho
chápali rabínske autority. Spoznávame z nich rôzne exegetické spôsoby výkladu
biblického textu. V súvislosti s Tórou a našou témou budú pre nás dôležité tieto
aramejské preklady: Targum Onkelos (TgO), Targum Pseudo-Jonatan (TgPsJ) a Targum
Jerušalmi II (TgJ).

91

Štúdiom targumov sa venuje The International Organization for Targumic Studies na Tulane University,
New Orleans, ktorá zodpovedná aj za sériu Targum Studies (http://www.tulane.edu/~ntcs/).
Comprehensive Aramaic Lexicon spravovaný v projekte Hebrew Union College, Cincinnati je on-line
prístupný (http://cal1.cn.huc.edu/). Tu je prítomný aj CAL Targumic Studies Module, pomocou ktorého sú
dostupné aramejské texty targumov. TgO: COHEN, M.: Mikraot Gedolot HaKeter, Bar Ilan University
Press; Ramat Gan 1992n.; TgPsJ: CLARKE, E.: Targum Pseudo-Jonathan to the Pentateuch: Text and
Concordance, Ktav, New York 1984; Angl. preklad targumov Tóry: ETHERIDGE, J. W.: The Targums
of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuch with The Fragments of the Jerusalem Targum
http://www.tulane.edu/~ntcs/onk
Pseudo-Jonatan
from
the
Chaldee,
on-line
(Onkelos
http://www.tulane.edu/~ntcs/pj).
BROWN, R. E.: The Targums in NJBC 68:103-115; BEATTIE, D. R. G.; McNAMARA, M.J.: The
Aramaic Bible: Targums in their Historical Context, JSOTSup 166, Sheffield Academic Press, Sheffield
1994; GLESSMER, U.: Einleitung in die Targume zum Pentateuch, TSAJ 48, J.C.B. Mohr, Tübingen
1995; ROSENTHAL, F.: A Grammar of Biblical Aramaic, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1983;
GROSSFELD, B.: Targumim in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition; SPERBER, A.: The Bible
in Aramaic IVB: The Targum and the Hebrew Bible, Brill, Leiden 1973.
92
Aramejčina je severozápadný semitský jazyk jestvujúci takmer 3000 rokov, ktorým sa hovorilo
v Palestíne, Sýrii, Mezopotámii a v období formovania kresťanstva a rabínskeho židovstva. Rozšírila sa
zvlášť počas vlády Asýrskej ríše ako jazyk administratívnej komunikácie. Babylonskí a Perzskí vladári
v tom pokračovali, takže na území od Indie po Etiópiu sa stala aramejčina oficiálnym jazykom (hlavne
v r. 700-320 pred Kr.).
93
Ezd 4, 7; por. Meg 4:4.
94
Tradíciu uvádza Rav podľa Neh 8, 8, keď slovo vr'pom. vysvetľuje ako interpretáciu hebrejskej Tóry
v aramejčine (b Meg 3a; b Ned 37b; j Meg 74d).
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Targum Onkelos95 je Židmi považovaní sa aramejský preklad Tóry par excellence. Má
takú autoritu, že Talmud doporučuje, aby sa týždenná paraša čítala v súkromí „dva krát
v origináli a raz v targume“ (b Ber 8a). Tento targum bol oficiálnym prekladom
babylonských škôl,96 jediným targumom prijatým učencami Talmudu. Jeho konečná
redakcia bola síce v Babylónii počiatkom 3. stor. po Kr. (preto je vedcami zaraďovaný
medzi tzv. „babylonské targumy“), predpokladá sa však palestínsky pôvod jednotlivých
agad a vznik v 2. stor. Jeho obsah, predtým odovzdávaný ústnou tradíciou, je ešte starší.
V diele je poznať vplyv školy rabi Akivu. Jazyk prekladu je zrozumiteľný, literárne
pomerne verný hebrejskému originálu, pričom sleduje aj hebrejskú gramatickú štruktúru.
V textoch o slávení pesachu v ňom objavíme niekoľko halachických upresnení. Boh
Jisraela je predstavený ako „Vládca či Pán sveta“ (TgO Ex 23, 17; 34, 23); dôležitá je
jeho prítomnosť – šechina (TgO Dt 16, 2.6). On koná pre svoj ľud zázraky (TgO Dt 16,
1), je milostivý a zľutúva sa (TgO Ex 12, 23. 26; Dt 16, 7).
Na rozdiel od babylonského Onkelovho targumu jestvuje skupina tzv. palestínskych
targumov. V roku 1949 bol vo Vatikánskej knižnici objavený kompletný palestínsky
targum k Tóre, ktorého kódex bol nazvaný „Neofiti I“. Pred jeho objavením, bola táto
skupina reprezentovaná dvomi hlavnými recenziami: Targum Jerušalmi I (známy aj ako
Targum Jonatan97 či Targum Jonatan ben Uziel alebo na Západe Pseudo-Jonatan)
a Targum Jerušalmi II (Fragmentárny targum, hoci vhodnejší názov je Targum erec
Jisrael)98. Obsah jeruzalemského targumu mohol byť zjednotený už v 2. stor. po Kr. Jeho
záverečná redakcia nebola však skôr ako v 7. – 8. stor. po Kr. Jazyk palestínskych
targumov je galilejská aramejčina. Typické je pomerne voľné zaobchádzanie
s hebrejským textom. Obsahuje početné upresnenia halachy (TgPsJ Ex 12, 4.9; Nm 9, 10;
28, 20); často vysvetľuje dôvody zákonných predpisov (TgPsJ Ex 12, 10.17) a početné
agadické pasáže. V palestínskych targumoch sa veľmi dbá o rituálnu čistotu (TgPsJ Nm
9, 6-10) a dodržiavanie sviatkov (TgPsJ Dt 16, 1). Boh Jisraela je opisovaný vo svojom
majestáte (TgPsJ Ex 12, 11) a sláve (TgPsJ Ex 12, 12.23); „Pánovo slovo“ má mocnú
ochranu (TgPsJ Ex 12, 23.26; 13, 5). On vykonáva súd nad modlárstvom (TgPsJ Ex 12,
12.21) a v prospech synov Jisraela. V palestínskych targumoch je mnoho apokalyptických
a mesiánskych prvkov a rozvinutá je aj angelológia (TgPsJ Ex 12, 12-13.23).
Keďže nemáme k dispozícii slovenský text targumov, v našej práci predložíme preklad
jednotlivých targumov, ktorý sa odchyľuje od hebrejského textu vo forme poznámok
(označených červenou farbou). Okrem toho, kvôli terminológii uvedieme aj aramejské
tvary dôležitých paschálnych pojmov.

95

Titul pochádza podľa tradície od prozelytu Onkela žijúceho v 2. stor. po Kr., ktorý bol súčasníkom rabana
Gamaliela z Javne, žiakom rabiho Eliezera b. Hyrkana a Jehošua b. Chananja. Podľa Talmudu „Onkelos,
prozelyta, preložil Tóru do aramejčiny pod vedením rabi Eliezera a rabi Jehošua“ (b Meg 3a; j Meg 71c).
96
V BT (b Kid 49a) býva uvádzaný ako „náš targum“ alebo „ako my prekladáme“.
97
Názov Targum Jonatan pochádza zo 14. stor. od Menachema b. Benjamina Recanatiho chybnou
analýzou skratky y t, preto je na Západe nazývaný „Pseudo-Jonatan“.
98
Takto ho uvádzajú komentátori v 11. stor.
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2. Literárny preklad pesachových textov Tóry
Poznámky k prekladu:
Pôjde o literárny pracovný preklad, ktorý sa bude snažiť byť čo najvernejší hebrejskému
originálu, pričom podľa možnosti bude rešpektovať pravidlá slovenskej syntaxe. Použité sú
nasledovné značky:
[doplnenie slovenských slov k zrozumiteľnosti textu, ktoré v hebrejskom texte chýbajú];
(iná alternatíva prekladu)
{varianty textu podľa iných rukopisov}
kurzívou je označená translácia dôležitého hebrejského spojenia
červenou farbou sú v poznámkach označené aramejské targumy, varianty k hebrejskému textu
modrou farbou je v poznámkach odlišné čítanie gréckej Septuaginty

Exodus 12
1
A povedal JHVH99 k Mojžišovi a Áronovi v zemi micrajim100 (v egyptskej krajine)
hovoriac:
2
Tento mesiac101 [bude] pre vás „hlavou mesiacov“102 (počiatočným mesiacom),103
[bude] pre vás prvým mesiacom v roku.
3
Povedzte celému spoločenstvu104 {synom}105 Jisraela: Desiateho [dňa] tohto
mesiaca,106 zoberie pre vás [každý] muž baránka pre „otcov dom“,107 baránka pre dom108.
99

Tetragram hwhy neprepisujeme, čítaj Adonaj (Pán).
Hebr. ~yIr;c.mi je podobné akkadskému Miƒr (Muƒur) a arabskému slovu Miƒr, ktoré označujú Egypt.
Grécke slovo Ai;guptoj je pravdepodobne spätne odvodené z egyptskej fráze „Hi-ku-Ptah“ (dom ducha
Ptah). V texte ponechávame hebrejské slovo micrajim, ako tomu je zvykom pri hebrejských prekladoch,
pretože ono je všeobecným pesachovým symbolom prenasledovania a útlaku – rc; označuje utláčateľa,
nepriateľa (Nm 10,9; 24,8) a núdzu, biedu. Iným významom je cestička, úzky chodník, čiže spojenie by
znamenalo „od úzkych ciest“.
101
Myslí sa !s'ynI 'x; pre mesiac používa LXX slovo mh,n (mhno,j), ktoré preberá aj Lk (1,24.26.36.56 atď.).
102
Hebr. ~yvid'x\ varo, NAB prekladá výkladom: „at the head of your calendar“.
103
TgPsJ + a od neho sa bude počítať poradie sviatkov, časov a cyklov.
104
Hebr. hd'[e označuje zhromaždenie, spoločenstvo Izraela počas exodu (prvýkrát sa vyskytuje práve na
tomto mieste, v celom SZ 145-krát), neskôr pojem často používalo qumránske spoločenstvo ako
sebaoznačenie komunity. Podobné slovo je v hebrejčine lh'q.' ‘Eda sa veľmi často používa v Ex, Lv,
Nm, ale len trikrát u prorokov. Qahal sa zasa často nachádza v Dt. Nájdeme však aj spojenia laer'f.yI-td;[]
lh;q. (Ex 12, 6). LXX prekladá ‘eda zvyčajne ako sunagwgh a qahal ako evkklhsi,a. Anglické Biblie
prekladajú ‘eda ako congregation (KJV, NRS), niekedy assembly alebo community (NIV, NAB, NJB).
ČEP rozlišuje: ‘eda - pospolitost a qahal – shromáždění; ROH obec a zhromaždenie, SEVP zbor
a zhromaždenie. V našom preklade budeme rozlišovať: ‘eda - spoločenstvo; qahal – zhromaždenie. Tg
knista’.
105
Mnohé hebrejské, sýrske manuskripty, targumy + ynEB,. LXX + ui`w/n, takisto Latina Vulgata filiorum;
podobne aj vo v. 6 a 47. Masoretický text však zodpovedá 2QExa.
106
TgPsJ + ktorého čas je stanovený pre tento čas, ale nie pre [nasledujúce] generácie...
107
TgPsJ + a keď ich je mnoho, majú si vziať...
108
tyIB'l; hf, tboa'-tybel. hf, iný preklad: „baránka podľa kmeňov, baránka pre rodinu“ (ČEP: beránka
podle svých rodů, beránka na rodinu). tyIB; označuje dom (stavbu), domov, domácnosť (obyvateľov
domu), rodinu, chrám. Spojenie ba' tyBe „otcov dom“ označuje rodinu alebo rod; tAba' tyBe „dom
otcov“, rodiny, kmeňa; LXX pro,baton katV oi;kouj patriw/n e[kastoj pro,baton katV oivki,an; SKP baránka
pre svoju rodinu, pre každý dom; SEVP baránka pre rodinu, baránka na domácnosť; Tg baránok rm;yai.
100
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4

A ak je rodina malá109 na [zjedenie] baránka, nech on vezme svojho suseda,110 [ktorý
býva] blízko pri jeho dome, [podľa] počtu osôb (duší), podľa toho koľko každý zje,
[budete počítať] na baránka.
5
Baránok [má byť] bezchybný111 samček, „syn roka“ (ročný), ktorého vezmete
z oviec112 alebo z kôz.113
6
A bude vo vašej starostlivosti114 až do štrnásteho dňa tohto mesiaca115 a zabije ho116
celé zhromaždenie spoločenstva {synov} Jisraela117 za súmraku.118
7
A vezmú z jeho krvi a dajú ju na dve zárubne a [vrchný] rám119 dverí na tých domoch,
v ktorých ho budú jesť.120
8
A v túto noc121 budú jesť [jeho] mäso (telo) upečené na ohni a macot122 a merorim123
budú jesť.
9
Nič nebudete z neho jesť surové alebo varené124 vo vode, ale len upečené na ohni,
jeho hlavu s nožičkami a vnútornosťami.
10
A nič nenecháte z neho do rána125 a čo by z neho [zostalo] do rána, spálite na ohni.126

109
110

TgPsJ mužov v dome menej ako desať.

!kev' sused, obyvateľ.
111
~ymiT' označuje zvieratá, ktoré sú bez akéhokoľvek defektu; LXX te,leioj.
112
Hebr. fb,K, v BHS, ale v Hebr.–samar. Pentateuchu je plurál od bf,K.,

Oba tvary sú dosvedčené
v akkadštine, kde označujú jahňa (baránka) a v arabštine (kabšun) mladý baran. Súčasná hebrejčina
rozlišuje keves – baránka a kesev – ovcu.
113
Hebrejský text rozlišuje: baránok (jahňa) hf, pro,baton; ovca fb,K, avrno,j; kozľa z[e e;rifoj. Okrem toho
Tóra pozná aj výraz pre dospelého barana lyIa;. TgPsJ mladých kôz.
114
Hebr. tr,m,v.mi označuje niečo, čo je držané alebo uchovávané človekom (por. manna Ex 16, 32-34; popol
červenej kravy Nm 19, 9), pochádza od rm;v' strážiť; LXX diathre,w uchovávať, držať (Lk 2, 51; Sk 15,
29). TgPsJ zviazaný a rezervovaný pre teba.
115
TgPsJ + aby nebolo poznať strach Egypťanov, keď to uvidia.
116
TgPsJ + podľa rituálu.
117
Hebr. laer'f.yI-td;[] lh;q. lKo; LXX pa/n to. plh/qoj sunagwgh/j ui`w/n Israhl „všetok ľud zhromaždenia
synov Izraela“; SKP vynecháva pri preklade hebr. qahal: „celá izraelská pospolitosť“, podobne JBCZ
ָ ִ ָכל ְק ָה ָלא ְכנ.
celá Izraelova obec; por. Ex 12, 3. TgO aram. Tשתא
118
Hebr. ~yIB'r>[;h' !yBe doslova „medzi večermi“; označuje sa tu časový interval „zatmievania“, teda medzi
počiatkom západu slnka a úplnou tmou, keď je ešte šero; LXX e`spe,ra; por. Lv 23,5; Nm 9,3.5.11.
Tg „medzi slnkami“ aram. Tמשיָ א
ַ  ֵבין ִש.
119

.

hz"Wzm mezuza, zárubňa (dverí, brán), veraje; @Aqv.m; preklad, rám dverí; LXX staqmo,j a flia, sú takmer
synonymá.
120
TgPsJ kde jete a spíte.
121
TgPsJ + štrnásteho nisana do rozdelenia noci...
122
hC'm; (pl. tACm;) maca – nekvasený chlieb, na rozdiel od bežného kvaseného chleba ~x,l;, LXX a;zuma,
ďalej budeme používať hebrejský výraz maca. Tg patyrin, aram. Tפטירין.
123
rrom' (pl. ~yrIrom.) maror – horké byliny; LXX pikri,j; ďalej budeme používať hebrejský výraz maror.
Tg merorim, aram. T ;מרוריןTgPsJ + a šalátom.
124
TgPsJ + na víne alebo oleji alebo inej tekutine...
125
LXX + kai. ovstou/n ouv suntri,yete avpV auvtou/ a kosť mu nebude zlomená, druhotné čítanie podľa Ex 12,46.
126
TgPsJ ...máte prikryť a za brieždenia šestnásteho dňa spáliť v ohni, lebo nesmiete páliť zostatky
svätej obety v sviatočný deň.
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A takto ho budete jesť:127 vaše bedrá budú prepásané,128 sandále budete mať na
nohách a palicu vo svojich rukách a budete ho jesť v náhlení,129 je to pesach130 pre
JHVH.131
12
Prejdem132 zemou micrajim v túto noc a usmrtím (udriem) všetkých prvorodených
v zemi micrajim, od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi micrajim vykonám
súdy, ja [som] JHVH.133
13
A krv na vašich domoch,134 kde sa budete [zdržovať], bude pre vás znamením a ja
uvidím tú krv a preskočím vás135 a nepostihne vás žiadna ničivá rana,136 keď budem
udierať (usmrcovať) v zemi micrajim.
14
A bude tento deň pre vás spomienkou (zikaron)137 a budete ho sláviť ako sviatok
JHVH138 po všetky vaše generácie ako navždy trvalé ustanovenie139 ho budete sláviť.
15
Sedem dní budete jesť macot, ale v prvý deň určite odstránite140 kvasené (se’or)141
z vašich domov, lebo všetci čo jedia chamec,142 jeho duša (osoba) bude

127

TgPsJ + v tomto čase, ale nie [po iné] generácie.
TgJ + obviazaný podľa predpisov zákona.
129
Hebr. !AzP'xi vyjadruje chvenie, trasenie, v SZ špecificky použité pre náhly exodus (Dt 16,3) a náhlenie,
chvat pri jedení pesachu; LXX spoudh,; ČEP, NBK ve chvatu – SEVP s chvatom; JBCZ co nejrychleji;
SKP narýchlo.
130
Hebr. hw"hyl; aWh xs;P;, LXX: pasca evsti.n kuri,w|, výraz pascha prebrala LXX z aramejčiny; Tg aram.
Tסחא הוּא קדם יוי
ָ  ִפpričom T יויje skratka pre tetragram, Tסחא
ָ  ִפje aramejské slovo pre pesach.
131
TgPsJ ... a máte ho jesť v bázni pred majestátom Pána sveta, lebo jeho milosrdenstvo sa vám
ukázalo pred Pánom.
132
Hebr. yTir>b;['w> od slovesa rb[ preskočiť, prejsť; LXX die,rcomai.; TgO zľutujem sa nad vami.
133
TgPsJ A ja sa zjavím v zemi micrajim v majestáte mojej slávy v túto noc a so mnou deväťdesiat
tisícov myriád ničiacich anjelov a pozabíjam... a proti všetkým modlám Egypta vykonám štyri súdy:
tavené modly budú roztavené, modly z kameňa budú rozbité, hlinené modly budú rozdrtené
a drevené modly sa zmenia na prach, aby Egypt mohol spoznať, že ja som Pán.
134
TgPsJ Krv obety paschy, podobne ako obriezka...
135
Hebr. yTix.s;p'W od slovesa xsP preskočiť, ale aj krívať; LXX zaujímavý preklad: skepa,zw ukryť, skryť,
chrániť; ČEP, KR pominu vás, JBCZ projdu kolem, SEVP, SKP prejdem popri vás, ROH preskočím vás.
136
TgPsJ ...uvoľním vás a anjel smrti, ktorému je daná moc ničiť, nebude mať vládu nad vami.
137
Hebr. !ArK'zIl. od slovesa rk;z" spomínať, pamätať, premýšľať (o niečom), venovať pozornosť, odtiaľ
podstatné meno !wOrK'zI spomienka, pamiatka; LXX mnhmo,sunon spomienka (NZ len Mk 14,9; Mt 26,13; Sk
10,4); gréčtina používa aj slovo avna,mnhsij pamiatka, v NZ používané častejšie. Pre špecifický význam
budeme používať hebrejský výraz zikaron. Tg dukrana’, aram. an'r'kWd.
138
Sloveso slávenia je ggx, používa sa najmä v súvislosti s tromi pútnickými sviatkami: Pesach, Šavuot,
Sukot (Ex 5,1; 12,14; 23,14; Lv 23,39.41; Nm 29,l2; Dt 16,15). hw"hyl; gx; označuje zvlášť niektorý
z pútnických sviatkov; LXX e`orta,zw a e`orth, kuri,w. Tg chaga’ qadam Adonaj, aram. T ַחגָ א קדם יוי.
139
Iný preklad: „ako večné ustanovenie“, hebr. ~l'A[ tQ;xu ~k,yterodol; por. aj Ex 12,17.43. Tg večné
ustanovenie; aram. T ְקיָ םalebo  ִקיָ םznamená ustanovenie, nariadenie, prísahu ale aj zmluvu (sýrska
aramejčina).
140
Hebr. WtyBiv.T; hifil imperfekta slovesa tbv zanechať, prestať (pracovať, jesť), odpočívať, podstatné
meno tB'v; odtiaľ aj šabat, sobota.
141
Hebr. raof. kysnuté, kvasené; LXX zu,mh; Tg chami‘a’, aram. Tיעא
ָ  ֲח ִמ.
142
Hebr. #mex' to čo je kvasené, kysnuté, v preklade ponechávame zaužívaný hebrejský tvar chamec. LXX
znovu prekladá zu,mh, nerozlišuje dva odlišné hebrejské pojmy.
128
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odstránená143 z Jisraela, [platí to] od prvého do siedmeho dňa.
16
A v prvý deň [budete mať] sväté zhromaždenie,144 aj v siedmy deň [budete mať]
sväté zhromaždenie, bude pre vás [dňom, kedy] nebudete konať žiadnu prácu, ale čo zje
každá osoba145 pre seba, vy môžete konať (pripraviť).
17
A zachovávajte [sviatok] Macot {túto micva}146, lebo práve v tento deň som
vyviedol147 vaše oddiely148 zo zeme micrajim; a zachovávajte tento deň ako navždy trvalé
ustanovenie.
18
V prvom mesiaci,149 od večera štrnásteho [dňa tohoto mesiaca] budete jesť macot150
až do večera dvadsiateho prvého dňa.
19
Sedem dní kvasené (se’or) nebude nájdené151 vo vašich domoch, lebo každý kto by
jedol niečo kysnuté (machmecet), bude odstránená jeho duša (osoba) zo spoločenstva
Jisraela, takisto prisťahovalec (ger)152 ako aj domorodý obyvateľ zeme (’ezrach).
20
Žiadny153 chamec nesmiete jesť vo všetkých vašich príbytkoch,154 [ale] budete jesť
macot.
21
A zvolal Mojžiš všetkých starších Jisraela155 a povedal im:156 Zdvihnite
sa a vezmite157 pre vás ovečku158 pre svoje rodiny159 a zabite pesach.

143

Hebr. ht'r>k.nIw> nifal slovesa trK odrezať, odstrániť (časť tela), eliminovať, exkomunikovať; LXX
prekladá silnejšie: evxoleqreu,w zničiť, usmrtiť. Väčšina anglických prekladov: cut off – „odrezaný“; NJB
outlawed – postavený mimo zákona; z nemeckých LUT ausrotten – vykoreniť, vyhubiť; EIN ausmerzen –
vylúčiť; ČEP, NBK vyobcován, JBCZ vyloučen, ROH drsný preklad: vyplienená, SKP, SEVP vyhladený.
Por. aj Ex 12, 19; Nm 9, 13.
144
Por. Lv 23,4.7; Nm 28,18.
145
Var. LXX poihqh,setai konať, tuná v pasívnom futúre „to, čo bude pripravené“ (k slávnosti), preklad:
„okrem toho, čo má byť pripravené [na slávnosť] pre každú osobu, len toto pripravíte“
(podobne targumy)
146

;

Var. Hebr.-samar. Pentateuch hw"c.Mih; LXX evntolh.n príkaz. Text doslova „budete strážiť macot“.
Hebr. ytiaceAh hifil perfekta slovesa „vyslobodenie“ acy – vyjsť, vyviesť, používa sa všeobecne
na vyjadrenie skutočnosti vyslobodenia z egyptského otroctva.
148
Doslovne armády, oddiely (armádne) – hebr. ab'c' armáda, vojna. Rozmanité preklady: KJV, NJB
armies – KR, ROH vojska; NIV divisions – podobne ČEP, JBCZ oddíly; NRS companies; NAB ranks;
EIN, LUT Scharen; NBK, SKP zástupy; SEVP voje; LXX zjednodušuje na u`mw/n vás.
149
TgO v nisane – priamo sa pomenúva mesiac.
150
TgPsJ štrnásteho budete zabíjať paschu a večer pätnásteho budete jesť macot...
151
Hebr. aceM'yI al nifal imperfekta slovesa acm nájsť.
152
Hebr. rGE cudzinec trvalo usadený v erec Jisrael ako kontrast k pôvodným, domorodým obyvateľom – xr'z>a, (napr.
ָ ִג
Izraeliti v Egypte), v Izraeli sa jednalo zvyčajne o prozelytov. LXX geiw,raj čo je prepisom aramejského Tיוֹרא
cudzinec, prisťahovalec, neskôr aj prozelyta a auvto,cqwn pôvodný obyvateľ, domorodec; ČEP host
a domorodec; SEVP cudzinec či domorodec – podobne SKP, JBCZ, NBK; ROH zastaralé slovo:
pohostín, KR příchozí jako zrozený v zemi.
153
TgPsJ žiadnu zmiešaninu
154
bv'Am príbytok, zhromaždenie, sedadlo; LXX katoikhth,rion dom, domov.
155
Var. LXX ui`w/n Israhl synov Jisraela, podobne sýrske rukopisy a Vulgata.
156
TgPsJ stiahnite svoje ruky od modiel micrajim, vyberte...
157
Var. sýrske kódexy: begl sbw – rýchle vezmite.
158
Hebr. !aco črieda, stádo, ovca; LXX pro,baton; Tg zo „synov stáda“.
159
Hebr. hx'P'v.mi rodiny, klany, príbuzenstvo; LXX sugge,neia; angl. families – JBCZ, NBK rodiny; LUT
Geschlechtern, EIN Sippenverbände, ČEP, KR čeledí – SEVP, ROH čeľade; SKP príslušníkov.
147
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22

A vezmite {pre vás}160 zväzok yzopu161 a namočte ho do krvi,162 ktorá je v miske163
a natrite [vrchný] prah dverí a obidve zárubne krvou, ktorá je v miske a žiaden muž
(človek) nech nevychádza z dverí svojho domu až do rána.164
23
A keď bude prechádzať JHVH a udierať micrajim a uvidí krv na [vrchnom] prahu
dverí a oboch zárubniach, preskočí (pasach)165 JHVH tie dvere a nedovolí ničiteľovi
(ničeniu)166 vstúpiť do vašich domov a udrieť vás.167
24
Zachovávajte toto slovo168, ktoré som nariadil vám a vašim synom (deťom)169
naveky.
25
A keď sa stane, že vstúpite do zeme, ktorú vám dá JHVH, ako prisľúbil, zachovávajte
túto službu170 {v tomto mesiaci}171.
26
A keď sa stane, že sa vás opýtajú vaši synovia (deti): „Čo je táto bohoslužba pre
vás?“
27
Vy odpoviete: „Toto je obetovanie pesachu (zevach-pesach)172 pre JHVH, ktorý
preskočil (pasach) domy synov Jisraela v micrajim173, keď udieral micrajim, ale naše
domy zachránil.174 Ľud175 padol na kolená a uctieval176 [Pána].
28
Synovia Jisraela odišli a vykonali tak ako prikázal JHVH Mojžišovi a Áronovi,177 tak
vykonali.

160

Podľa var. fragmentov hebrejského kódexu z genízy v Káhire + ~kl.
Hebr. bAzae je drobná rastlinka najčastejšie identifikovaná s majoránom. Používala sa na namáčanie
do krvi alebo vody za účelom očisťovania; LXX u[ssopoj.
162
+ baránka, v sýrskych kódexoch: d’mr’.
163
TgPsJ + hlinenej.
164
SKP má nesprávne rozdelený verš. Druhá časť verša 22 je pripočítané k v. 23.
165
Prekl: angl. vždy pass over; nem. vorübergehen; KR přeskočí – ROH preskočí; ostatné opisnejšie: ČEP
pomine, NBK mine, JBCZ projde kolem – SEVP, SKP prejde popri; TgO Pán bude milostivý.
166
Hebr. tyxiv.M;h; od slovesa txv ničiť, rozbiť, skaziť; subst. tyxiv.m; zničenie, ale aj ničiteľ; LXX
ovleqreu,onta ten, kto zabíja, ničí; angl. destroyer; nem. LUT Verderber, EIN Vernichter; čes. zhoubce –
SEVP, ROH zhubcovi; SKP hubiteľ.
167
TgPsJ ...až do rána, lebo Pánova sláva sa zjaví ... a Pánovo slovo rozprestrie svoju ochranu nad
dvere a ničiacemu anjelovi nebude dovolené vstúpiť do vašich domov s úderom.
168
Hebr. rb'D' slovo, ale aj reč, príkaz, posolstvo; LXX rozvíja: r`h/ma tou/to no,mimon slová zákona.
169
TgPsJ + ako spomienku
170
Hebr. hd'Ab[] služba, práca, kultová služba – bohoslužba; v bohoslužobnom zmysle prekladá aj LXX
latrei,a; KJV service – podobne ČEP, ROH, KR službu; NRS observance; NIV ceremony – podobne
JBCZ, NBK obřad; NAB rite, NJB ritual; EIN Feier, LUT Brauch – podobne SKP zvyk; SEVP
bohoslužobný úkon, podobne aj vo v. 26.
161

171
172

vd,xoB;, por. Ex 13,5 ; Nm 9,3.
Hebr. xs;P,-xb;z;< xb;z< pochádza zo slovesa xb;z" zabíjanie zvierat pre obety, teda obetovanie, LXX qusi,a;

Var. Hebr.-samar. Pentateuch: + hZ<h;

ַ  ֵדv texte je
TgO Je to obeta milosrdenstva pred Pánom, ktorý sa zľutoval, aram. T וְ ֵאיחוּס ְע ֵליכוֹןTיבח ְחיָ ס
slovo T חיסmilosrdenstvo, zmilovanie, zľutovanie; sloveso T חוסzľutovať sa, zmilovať sa.
173
TgPsJ on sa zľutoval vo svojom Slove...
174
Hebr. lyCihi hifil perfekta slovesa „exodu“ lc;n' oslobodiť, zachrániť; Tg. aram. T שיזבzachrániť sa, byť
zachránený, spasený.
175
TgPsJ A keď dom Jisraela počul toto slovo z Mojžišových úst...
176
Hebr. WWx]T;v.YIw: hištafel slovesa hw"x' vo význame „padnúť na tvár“ (prostrácia), v širšom význame
uctievať (Boha, bôžikov, modly); LXX prekladá proskune,w; angl. worship; nem. LUT beten; čes.
klaněl se, slov. klaňal sa.
177
Alexandrijský a vatikánsky kódex LXX vynechávajú Árona.
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Nasleduje opis noci usmrcovania prvorodených micrajim a následný odchod synov
Jisraela.
39

A napiekli z cesta, ktoré odniesli [z micrajim]178 bochníky macot,179 lebo nebolo
kysnuté (chamec), pretože boli vypudení180 z micrajim181 a nemohli otáľať182 a ani zásobu
[potravy na cestu] si nepripravili pre seba.
40
A dĺžka pobytu synov Jisraela {a našich otcov}183 v micrajim184, kde prebývali, bolo
štyristotridsať rokov.
41
A stalo sa na konci štyristotridsiatych rokov, práve v tento deň vyšli všetky oddiely
(zástupy)185 JHVH zo zeme micrajim.
42
Noc stráže (bdenia)186 pre JHVH je ona, [noc] vyvedenia zo zeme micrajim; ona –
táto noc je pre JHVH [ktorý] stráži187 všetkých synov Jisraela po všetky pokolenia.
43
A povedal JHVH k Mojžišovi a Áronovi: toto je ustanovenie (chuqa) [pre] pesach:188
Žiadny cudzinec189 z neho nebude jesť.
44
Ani žiadny služobník (eved)190 – muž, kúpený za {jeho}191 peniaze [z neho nebude
jesť], ale obrež192 ho, potom z neho [môže] jesť.193

178

LXX evx Aivgu,ptou.
Hebr. tACm; tgO[u bochníky macot; SEVP posúchy, ROH koláčov – KR koláčů; ČEP, NBK podpopelné
chleby; JBCZ placky.
180
Hebr. Wvr>gO pual perfekta slovesa vrG byť vyvrhnutý, zahnaný, vypudený, vyhnaný (por. Gn 3, 24; 4, 14).
181
Var. LXX evxe,balon ga.r auvtou.j oi` Aivgu,ptioi boli vypudení Egypťanmi. 2QExa sa drží masoret. textu.
182
Hebr. H;meh.m;t.hil. hitpalpel infinitívu slovesa Hhm vliecť sa, zdržovať sa, otáľať, meškať.
183
Var. Hebr.-samar. Pentateuch + ~t'boa]w:; podobne LXX.
184
Var. v zemi kanaan a v zemi micrajim podľa Hebr.-samar. Pentateuchu; podobne LXX: evn gh/| Aivgu,ptw|
kai. evn gh/| Canaan.
185
Hebr. hw"hy> tAab.ci-lK',, por. v. 17.
186
Hebr. ~yrIMuvi lyle doslova „noc (nočnej) stráže“, noc bdenia; LXX nukto.j profulakh,; angl. zvyčajne
night of vigil; nem. Nacht des Wachens; ČEP, JBCZ nocí bdění; ROH noc ochrany, NBK noc, kdy
Hospodin držel stráž.
187
Použité je to isté sloveso ~yrIMuvi ako paralelizmus k prvej časti verša.
188
Hebr. xs;P'h; tQ;x,u por. Ex 12,14.17; Nm 9,12; Tg gezerat pascha’, aram. Tסחא
ָ  גְ זֵ ַירת ִפdoslova
rozhodnutie paschy.
189
Hebr. rk'nE-!B, slovo rk'nE označuje „toho, kto je z cudziny, zahraničia“, osobu patriacu do odlišného
náboženského a sociálno-politického prostredia, teda cudzinca; LXX avllogenh,j cudzinec; KJV stranger,
ostatné angl. foreigner; LUT Ausländer; EIN Fremder; čes. cizinec. „Cudzinec“ je odlišný od
„prisťahovalca“ a „prozelytu“ rGE – por. pozn. Ex 12,19; TgO zmena prekladu: žiadny syn Jisraela, ktorý
odpadol (konvertoval).
190
Hebr. db,[, služobník, ale aj otrok; LXX oivke,thj „domáci služobník“; KJV servant – podobne ČEP, KR
služebník, ROH, SEVP sluha; ostatné angl. slave – podobne nem. Sklave a NBK, JBCZ, SKP otrok.
179

Var. Hebr.-samar. Pentateuchu: APs.K;.
Hebr. hT'l.m; od slovesa lwm označujúceho (rituálne) obrezanie (v Tóre použité od Gn 17); LXX perite,mnw.
193
TgO všetkých mužských otrokov kúpte za striebro a ponáhľajte sa obrezať ho, aby z neho [paschy]
mohol jesť.
191
192
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45

Dočasný usadlík (tošav)194 ani nádenník (sachir)195 nebudú z neho jesť.
46
V jednom dome má byť zjedený, nevynesieš z domu jeho mäso196 a [žiadnu] kosť mu
nezlomíte.197
47
Celé spoločenstvo {synov} Jisraela takto bude konať.
48
A ak by u teba198 prebýval prisťahovalec (ger)199 a chcel by konať pesach pre JHVH,
nech je obrezaný každý muž a potom môže pristúpiť a konať ako domorodý obyvateľ
(’ezrach) zeme, ale žiadny neobrezaný200 nemôže z neho jesť.
49
Jedna tóra (zákon)201 bude pre domorodého obyvateľa (’ezrach) aj prisťahovalca
(ger) prebývajúceho uprostred vás.
50
A vykonali všetci synovia (deti) Jisraela tak, ako JHVH prikázal Mojžišovi
a Áronovi, tak urobili.
51
A stalo sa práve v tento deň, že JHVH vyviedol synov Jisraela zo zeme micrajim po
oddieloch (v zástupoch).202
Exodus 13
3
Povedal Mojžiš ľudu [Jisraela]: Pamätajte na tento deň, keď ste vyšli {v ňom}203 zo
{zeme}204 micrajim, z domu otroctva, lebo mocnou rukou vás vyviedol JHVH, [preto
v tento deň] nesmiete jesť chamec.
4
Tento deň, keď vychádzate,205 [je] v mesiaci aviv206.
5
A stane sa, keď ťa vovedie JHVH {tvojho Boha}207 do zeme Kanaánčanov (kena’ani),
Chetejcov (chitti), Emorejcov (’emori), {Perezejcov (perzi), Gergešejcov (gergeši)}208
194

Hebr. bv'AT označuje osobu, ktorá nevlastní pôdu a na určitý čas je v cudzej zemi (tu pracuje za mzdu),
vzhľadom na rGE ide viac o časovo obmedzené obdobie, ale často sú uvedené spolu – napr. v Gn 23,4
(o Abrahámovi; por. Lv 22,10; 25,40); LXX pa,roikoj; NIV temporary resident; NAB transient alien;
KJV Foreigner, NJB Stranger; EIN Halbbürger, LUT Beisasse (poddaný); čes. přistěhovalec – podobne
SKP; SEVP prišelec.
195
Hebr. rykif' robotník, ktorý sa necháva najať, prenajímať za určitú mzdu; LXX misqwto.j; angl. väčšinou
hired worker; EIN Lohnarbeiter – podobne JBCZ námezdník, Tagelöhner – podobne ČEP, NBK nádeník;
KR nájemník – podobne SKP, SEVP nájomník; TgPsJ nádenník narodený z národov.
196
TgPsJ + ani nepošleš dar svojmu susedovi.
197
Hebr. WrB.v.ti al sloveso rbv zlomiť, rozbiť (na kúsky); LXX ovstou/n ouv suntri,yete; TgPsJ +
z dôvodov jedenia toho, čo je v jej vnútri.
198
Var. u vás – niekoľko hebrejských manuskriptov a Hebr.-samar. Pentateuch: ~k,T.a.i
199
LXX prosh,lutoj por. v. 49, Nm 9,14 na rozdieľ od Ex 12,19 geiw,raj.
200
Hebr. lre[' neobrezaný, majúci predkožku; hl'r.[' predkožka; LXX avperi,tmhtoj neobrezaný, tvrdohlavý;
TgPsJ + zo synov Jisraela.
201
Hebr. hr'AT; LXX prekladá no,moj, angl. law, nem. Gesetz, čes. zákon, ale ČEP řád, KR právo.
202
Por. v. 17.41; LXX prekladá zmenou: su.n duna,mei s pomocou, so silou.
203
Var. Hebr.-samar. Pentateuch: + AB; podobne LXX evn h-,| ako aj sýrske manuskripty a Vulgata.
204
Var. Hebr.-samar. Pentateuch, sýrske manuskripty, LXX evk gh/j. Ale 4QExe sa drží masoret. textu.
205
TgPsJ + pätnásteho nisana.
206
Hebr. bybia;' LXX prekladá interpretáciou, že ide o nový mesiac: tw/n ne,wn; por. Ex 23,15; 34,18; Dt
16,1; Tg abiba; aram. T ֲא ִב ָיבאide o mesiac jari, dozrievania jarnej úrody.
207
Var. Hebr.-samar. Pentateuch, sýrske manuskripty, TgPsJ; LXX o` qeo,j sou, ale 4QExe sa pridŕža
masoret. textu.
208
Var. Hebr.-samar. Pentateuch: + yvgrghw yzrphw; por. LXX + Gergesai,wn kai. Amorrai,wn kai.
Ferezai,wn.
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Chivijcov (chivvi) a Jebusejcov (jevusi), ktorú sa zaviazal tvojim otcom,209 že ju dá tebe,
zem pretekajúcu mliekom a medom, a budeš slúžiť túto službu v tomto mesiaci.
6
Sedem210 dní budeš jesť macot a na siedmy deň bude sviatok pre JHVH.211
7
Macot budete jesť sedem dní a nesmie byť videné u teba chamec, a nesmie byť videné
u teba kvasené (se’or) v celom tvojom území.212
8
Oboznámiš svojho syna v tento deň hovoriac: „[Je to] preto, čo vykonal JHVH pre
mňa, keď som vychádzal z micrajim.“
9
A nech sa to stane pre teba znamením na tvojej ruke a zikaron (spomienkou) medzi
tvojimi očami a ako odpoveď bude tóra (zákon) JHVH v tvojich ústach, lebo mocnou
rukou ťa vyviedol JHVH z micrajim.
10
Budeš zachovávať toto ustanovenie (chuqa)213 v stanovenom čase, rok čo rok.

Exodus 23
14
Tri razy v roku budeš oslavovať214 pre mňa [sviatky].
15
Zachováš sviatok Macot (chag ha-macot),215 sedem dní budeš jesť macot, ako som ti
prikázal v určenom období mesiaca aviv, lebo vtedy si vyšiel z micrajim a neukážeš sa
pred mojou tvárou prázdny (bez obety).216
17
Pri troch príležitostiach (trikrát) v roku sa ukáže každý mužského [rodu] pred Pánom
JHVH!217
18
Nebudeš obetovať [tak, že by bola vylievaná] krv mojej obety (zevach) na chamec,
ani tuk z mojej slávnostnej obety (chagí) [nezostane] do rána!218

209
210
211

TgPsJ svojím Slovom zmluvne zaviazal Abrahámovi...
Var. šesť v Hebr.-samar. Pentateuchu: tv,ve; takisto LXX e]x ide o sekundárne čítanie – prispôsobenie Dt 16, 8.

;

Hebr. hw"hyl; gx; por. Ex 12,14; 23,15; 34,25; Lv 23,6.
Hebr. lWbG> doslova hranice, územie; LXX o[rion územie, región, susedstvo; KJV quarters (štvrť), NIV
borders; NAB, NJB, NRS territory – LUT Orten, EIN Gebiet; čes. území; SKP okolí.
213
Por. Ex 12,14.17.43; Nm 9,12.14.
214
Var. budete (plurál) – LXX: e`orta,sate,; podobne sýrske man., targumy, Vulgata.
215
Por. Ex 34,18; Lv 23,6; 2Krn 30,13.21; 35,17.
216
Hebr. ~q'yre prázdny, prázdne (ruky), zbytočne; vo väzbe s nifalom har a hn<P' bez obety; LXX keno,j;
KJV empty – podobne ČEP, KR, NBK prázdnou; ostatné angl. empty-handed – podobne nem. mit leeren
Händen, JBCZ s prázdnýma rukama, SKP, ROH s prázdnymi rukami.
217
LXX Pánom, svojím Bohom – txt. kuri,ou tou/ qeou/ sou. Hebr.-samar. Pentateuch má (úmyselne?)
zmenené !da (Pán) na !wra (Áron), podobne aj v Ex 34,23; TgO pred Pánom, vládcom sveta.
218
LXX pridáva na začiatok verša podľa Ex 34,24: o[tan ga.r evkba,lw e;qnh avpo. prosw,pou sou kai.
evmplatu,nw ta. o[ria, sou keď teda odstránim národy spred tvojej tváre a rozšírim tvoje územie...; TgPsJ:
Synovia Jisraela, môjho ľudu, kým je kvasené vo vašich domoch nemôžete obetovať krvavú obetu
mojej paschy, žiadny tuk...
212
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Exodus 34
18
Sviatok Macot (chag ha-macot) budeš zachovávať, sedem dní budeš jesť macot – ako
som ti prikázal – v stanovenom mesiaci aviv, lebo v mesiaci aviv si vyšiel z micrajim.
23
Pri troch príležitostiach (trikrát) v roku sa ukáže každý mužského [rodu] pred Pánom
JHVH,219 Bohom Jisraela.
24
Lebo ja ťa zbavím220 {veľkých/mnohých}221 národov222 spred tvojej tváre a rozšírim
tvoje územie a nikto nebude žiadostivý po tvojej zemi (krajine), keď budeš vystupovať
pred JHVH, svojho Boha, trikrát v roku.
25
Nebudeš obetovať [tak, že by bola vylievaná] krv mojej obety (zevach) na chamec,
ani tuk [nezostane] do rána z pesachovej obety (zevach chag ha-pasach)!223

Levitikus 23
4
Toto sú stanovené224 [sviatky] JHVH, sväté zhromaždenia,225 ktoré budete zvolávať
v stanovenom čase.
5
V prvom mesiaci, štrnásteho {dňa}226 tohto mesiaca za súmraku,227 bude pesach
JHVH.
6
A pätnásteho dňa tohto istého mesiaca bude sviatok Macot pre JHVH, sedem dní
budete jesť macot.
7
V prvý deň bude sväté zhromaždenie pre vás, žiadnu služobnú prácu nebudete konať.
8
Predkladajte JHVH zápalné obety228 sedem dní a v siedmy deň bude sväté
zhromaždenie, žiadnu služobnú prácu nebudete konať.

219

TgO pred Pánom sveta.
Hebr. vyrIAa hifil slovesa vry zdediť, vziať za vlastné, ale aj zbaviť vlastníctva, vyvlastniť; LXX evkba,llw;
KJV, NRS cast out (vypudiť) – podobne LUT ausstoßen, KR vyvrhnu; NBK vypudím; NIV, NAB drive
out (zahnať) – podobne EIN vertrieben, ČEP, JBCZ vyženu, SKP, ROH vyženiem; NJB dispossess.
221
Var. niektoré hebrejské manuskripty: ~yliAdG> veľké; Hebr.-samar. Pentateuch: ~yBir; mnohé.
222
Hebr. ~yIAG národy (Gn 10,31-32; Iz 61,11), ľudia (Zach 12, 3); v tomto texte však špecifické označenie
národov sídliacich v krajine Kanaán, boli to rôznorodé etnické, politické a náboženské skupiny
(pranárody).
223
TgJ: …chamec ani nestrpíš, aby telo obety, ktorú si priniesol v noci sviatku prvej paschy zostalo od
večera až do rána.
224
Hebr. jedno slovo d[eAm označuje niečo, čo je stanovené – určené, či už ide o čas alebo miesto.
V špecifickom význame ide o označenie stanovených posvätných dní, teda sviatkov. Mo’ed je širší pojem
220

;

než gx, ktorý sa špecificky používal pre pútnicke sviatky; por. Ex 13,10; 23,15; Nm 9,2.3.7.13; Dt 16,6.
Spojenie vd,qo yaer'q.mi je typické pre Lv 23 (v. 2.3.4.7.8.21.24.27.35.36.37), Nm 28,18.25.26; 29,1.7.12,
ale aj Ex 12,16; LXX prekladá doslovne klhtai. a[giai; KJV, NRS holy convocations – EIN, LUT heiliger
Versammlungen, NBK svatá shromáždění, ROH sväté shromaždenia; NIV, NJB sacred assemblies –
JBCZ posvátná shromáždění, SKP sviatočné zhromaždenia.
226
Var. Hebr.-samar. Pentateuch + ~Ay; LXX h`me,ra|.
227
Por. pozn. k Ex 12,6; Nm 9,3.5.11.
228
Hebr. hV,ai označuje doslova obety pripravené na ohni (vae oheň), ktoré boli celkom alebo čiastočne
strávené ohňom; LXX pozmenene o`lokau,twma (celopalné obety – celkom spálené ohňom) – podobne
JBCZ žertvu; lepšie väčšina angl. offering made by fire a nem. Feueropfer – podobne SEVP, ROH
ohňové obete (ale nespisovná slovenčina); ČEP, NBK ohnivou oběť; NAB nepresne oblation; SKP
zápalné obety; Tg + hlw[.
225
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Numeri 9
1
JHVH hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v druhom roku ich východu zo zeme
micrajim, v prvom mesiaci hovoriac:229
2
Nech konajú (slávia) synovia Jisraela pesach v jeho stanovenom čase.
3
Štrnásteho dňa tohto mesiaca, za súmraku, budete ho konať (sláviť) v stanovenom
čase, budete ho konať (sláviť) podľa všetkých jeho ustanovení a predpisov.230
4
A povedal Mojžiš synom Jisraela, aby konali (slávili) pesach.
5
A [oni] konali (slávili) pesach štrnásty deň prvého mesiaca,231 za súmraku, na púšti
Sinaj, všetko tak ako prikázal JHVH Mojžišovi, tak urobili synovia Jisraela.
6
Boli [tam] muži, ktorí sa stali nečistí ľudskou mŕtvolou,232 takže neboli spôsobilí
konať (sláviť) pesach v tomto dni.233 A predstúpili v tento deň pred Mojžiša a Árona.
7
A títo muži mu povedali: my sme nečistí kvôli [styku] s ľudskou mŕtvolou, preto nám
je zabránené234 priniesť obetu pre JHVH v stanovenom čase uprostred synov Jisraela.235
8
A povedal im Mojžiš: Zostaňte [tu] a ja budem počúvať, čo vám prikáže JHVH.
9
A povedal JHVH Mojžišovi hovoriac:

229

SKP má vážnu chybu prekladu: celkom je tu vypustený údaj o „prvom mesiaci“.
Hebr. jP'v.mi pochádza z prostredia práva: súd, spravodlivosť, preto aj vo význame nariadenie,
rozhodnutie, predpis, pravidlo – ako výsledok súdu; LXX su,gkrisij (skôr porovnanie, premeranie);
angl. regulations, len NJB customs – JBCZ zvyků; EIN Vorschriften, LUT Ordnungen; ČEP směrnic, KR
řádů, NBK pravidel; SEVP predpisov, SKP nariadení; ROH nepresne obradov.
231
TgO nisan.
232
Hebr. ~d'a' vp,n< spojenie označujúce zosnulú osobu – mŕtve ľudské telo.
233
TgPsJ ...ktorí boli nečistí poškvrnením sa telom muža, ktorý neočakávane zomrel v ich blízkosti;
takže ako nastal príkaz [paschy] na nich, nemohli ho zachovať v ten deň, ktorý bol siedmym
[dňom] ich nečistoty.
234
Hebr. [r;G"nI nifal imperfekta [rG byť skrátený, ukrátený, zadržaný, zabránený; LXX u`stere,w; ČEP,
JBCZ byť zabránené; SEVP byť ukrátení, ROH byť zabránené, SKP sloveso neprekladá: „prečo
nesmieme“.
235
TgPsJ ...preto sme zadržaní od zabíjania paschy a prelievania krvi Pánovej obety na oltár
v stanovenom čase, aby sme mohli jesť jej telo, boli čistí medzi synmi Jisraela.
Toto je jedna zo štyroch záležitostí súdu prednesená pred Mojžišom – prorokom, ktorú on rozhodol podľa
Slova Svätého. V niektorých bol Mojžiš opatrný, lebo išlo o súdy ohľadom života; ale v iných bol
promptný, čo boli súdy ohľadom peňazí. Ale v týchto (skôr menovaných) Mojžiš povedal: Nepočul som,
aby mohli učiť kniežatá Sanhedrinu, ktorí povstanú po ňom, aby boli opatrní v súdoch ohľadom života,
ale promptný v súdoch ohľadom peňazí a neboli by zahanbení pýtať si radu vo veciach príliš ťažkých pre
nich, ako samotný Mojžiš, rabi Jisraela, mal potrebu povedať: Ja som ešte nepočul. Preto, im Mojžiš
povedal: Počkajte…
TgJ: prednesená pred Mojžišom …v dvoch z nich bol pohotový a v dvoch bol pomalší. Ohľadom nečistých,
ktorí nemohli vykonať paschu vo svojom čase a ohľadom dcér Selofchada bol Mojžiš promptný, pretože
(druhý) súd bol o peniazoch; ale ohľadom rúhača, ktorý hanobil sväté Meno a zberača dreva, ktorý
hanebne znesvätil šabat, bol Mojžiš opatrný, lebo tam bolo rozhodnutie týkajúce sa života, preto povedal:
Nepočul som, aby mohli učiť sudcov, ktorí prišli po Mojžišovi, aby boli promptní v prípadoch mamony,
ale opatrní v prípadoch života a neboli by zahanbení povedať: Ja som nepočul, pretože Mojžiš, náš rabi,
sám povedal: Ja som nepočul. Preto vstaň a počúvaj, čo ti slovo Pánovo predpisuje.
230

41

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

10

Povedz synom Jisraela hovoriac: ak sa niekto z vás alebo z vašich potomkov236 stane
nečistým [stykom] s mŕtvolou alebo [ak je] na ďalekej ceste, nech koná pesach pre
JHVH.237
11
V druhom mesiaci,238 za súmraku štrnásteho dňa [tohto mesiaca], budú [takto] konať,
s macot a merorim ho budú jesť.239
12
Nič neponechajú z neho do rána a kosť mu nezlomia,240 podľa všetkých ustanovení
(chuqat)241 pesachu, budú ho sláviť (konať).242
13
Ten muž (človek), ktorý bude čistý a nebude na ďalekej ceste a nevykoná pesach
[v stanovenom čase], jeho duša (osoba) bude odstránená zo svojho ľudu, lebo nepriniesol
obetu (qorban) JHVH v stanovenom čase, tento muž ponesie [následky] svojho hriechu.
14
A keď bude s vami prebývať prisťahovalec (ger) a bude konať (sláviť) pesach pre
JHVH, bude dodržiavať ustanovenia (chuqat) pesachu a [jeho] predpis (mišpat)243; jedno
[a to isté] ustanovenie bude u vás pre prisťahovalca (ger) aj pre domorodého obyvateľa
(’ezrach) zeme.244

236

Hebr. fráza: vyai vyai
TgPsJ ...muž, mladý či starý poškvrnením sa od smrti alebo výtokom alebo malomocenstvom alebo sa
zdržuje na ceste vo svete dôsledkom nočných nehôd alebo kto bude ďaleko od prahu jeho domu, ak
sa vám prihodia takého veci alebo vaším pokoleniam, môžu odložiť vykonanie paschy pred Pánom.
238
TgPsJ + ktorý je mesiac ijar
239
Por. Ex 12, 8
240
Por. Ex 12, 46
241
Por. Ex 12, 14.17.43; 13, 10; Nm 9, 3.14
242
TgPsJ + V pasche nisanu (každá osoba) môže jesť macot, ale nie prinášať obetu paschy kvôli ich
poškvrneniu, ale v pasche ijaru, keď budú očistení, majú ju obetovať.
243
Var. predpisy (plurál) – Hebr.-samar. Pentateuch, sýrske manukrypty, Vulgata.
244
Por. Ex 12, 19.48.49
237
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Numeri 28
16
V prvom mesiaci,245 štrnásteho dňa tohto mesiaca, [bude] pesach pre JHVH.
17
Pätnásteho dňa tohto mesiaca [bude] sviatok246 (chag), sedem dní sa budú247 jesť
macot.
18
V prvý deň bude sväté zhromaždenie,248 žiadnu služobnú prácu nebudete konať.249
19
A predložíte zápalnú obetu250 celopalu251 (’iše ‘ola) pre JHVH: dva mladé býčky,
jedného barana, sedem ročných bezchybných baránkov.
20
A [k tomu] cereálnu obeť (mincha):252 jemnú múku253 zamiesenú v oleji,254 tri
desatiny [éfy] k býčkovi, dve desatiny [éfy] k baranovi.
21
A jednu desatinu [éfy] ku každému zo siedmich baránkov.
22
A jedného capa za hriech na zmierenia pre vás.
23
Budete to obetovať okrem [zvyčajného] raňajšieho celopalu (‘ola), ktorý je
ustavičnou obetou (‘olam ha-tamid).255
24
Takto to budete robiť denne po sedem dní, [ako] zápalný chlieb256 príjemnej vône pre
JHVH, okrem ustavičnej obety to bude vykonávané a [okrem] jeho nápojovej obety.257
25
V siedmy deň bude sväté zhromaždenie, žiadnu služobnú prácu nebudete konať.

245

TgPsJ v mesiaci nisan.
SKP nenáležite pridáva „veľký sviatok“.
247
Var. budete jesť – Codex man. Hebraicus, Hebr.-samar. Pentateuch: wlkat
248
Por. Ex 12, 16; Lv 23, 4.7-8
249
Por. Lv 23, 7
250
Por. Lv 23, 8
251
Hebr. hl'[o obeta, ktorá sa celá spáli, celopal, žertva; LXX o`lokau,twma; angl. burnt offering, ale NAB
holocaust; nem. Brandopfer; SEVP spaľovanú obeť; ROH, KR zápal; ČEP, NBK zápalnou oběť; JBCZ
celopal.
252
Hebr. hx'n>mi pôvodne označovala „obeť úcty“ pripravenú z mäsa alebo obilia; neskôr sa v Izraeli
špecificky používala na obeť z obilia. V chráme bola obetovaná skoro ráno a večer, konzumovaná jedine
kňazmi, nie účastníkmi bohoslužby. LXX prekladá všeobecne qusi,a; NAB, NJB cereal offering, NIV,
NRS grain offering – ROH obilnú obeť; nem. Speisopfern – SEVP pokrmovú obeť, SKP potravinovú
obetu; ČEP oběť přídavnou; JBCZ nekrvavou obětí; KR suchou oběť.
253
TgPsJ + pšeničnú.
254
TgPsJ + olivovom.
255
SKP má chybný preklad: + „okrem príslušnej nápojovej obety“ asi podľa v. 24.
256
Tg „chlieb obety“, aram. Tוּרבן
ַ  ְל ֵחים ק.
257
Hebr. %s,n< nápojová obeta od slovesa %s;n" vylievať; angl. drink offering; nem. Trankopfer; SEVP
prekladá doslovne, ale nespisovne úliatby – asi podľa ČEP, NBK úlitbě, ROH liata obeť, KR oběť
mokrou.
246
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Deuteronómium 16
1
Zachovávaj258 mesiac aviv, konaj pesach pre JHVH, svojho Boha, lebo v mesiaci aviv
ťa vyviedol259 JHVH, tvoj Boh, v noci z micrajim.
2
A obetuješ pesach pre JHVH, svojho Boha [z čriedy] oviec a dobytka260 na tom
mieste,261 ktoré si vyvolí JHVH {tvoj Boh},262 aby tam prebývalo jeho meno.263
3
Nebudeš264 s ním jesť chamec sedem dní,265 budeš jesť macot, chlieb súženia,266 lebo
v náhlení si vyšiel zo zeme micrajim, aby si pamätal na deň tvojho východu zo zeme
micrajim po všetky dni svojho života.
4
A nebude vidieť u teba kvasené (se’or) na celom tvojom území po sedem dní
a nezostane do rána z mäsa, ktoré budeš obetovať večer267 prvého dňa.
5
Nebudeš môcť obetovať pesach v hociktorej zo svojich brán,268 ktoré ti dá JHVH, tvoj
Boh.
6
Ale len na tom mieste, ktoré si vyvolí JHVH,269 tvoj Boh, aby tu prebývalo jeho
meno, tam budeš obetovať pesach, večer pri západe slnka270 v čase tvojho východu
z micrajim.
7
Upečieš ho271 a zješ ho na tom mieste, ktoré si vyvolí JHVH, tvoj Boh; ráno sa môžeš
obrátiť a odísť do svojich stanov.272
8
Šesť dní budeš jesť macot273 a v siedmy deň bude zhromaždenie (‘aceret)274 pre
JHVH, tvojho Boha, nebudeš konať žiadnu služobnú prácu.
258

Hebr. rAmv' lit. stráž; TgPsJ + aby si dodržiaval čas sviatkov, ich vsunutím do roka a dodržiavaj ich
striedanie...
259
TgO + a urobil pre teba zázraky (nisin).
260
Črieda zahŕňajúca aj dobytok predstavuje exegetický problém, lebo dobytok nie je dovolený ako
pesachová obeta (por. aj 2Krn 35, 12). Podľa Sifrej Dt sa „pesach“ v tomto verši vzťahuje aj na
„sviatočnú obetu“.
261
Hebr. ~Aqm' miesto postavenia, stanovisko.
262
Var. codex man. Hebraicus, Hebr.-samar. Pentateuch. + ^yh,la
{ /; LXX + o` qeo,j sou; podobne Syr a Vg.
263
Tg šechina, aram. T ְש ִכינְ ֵתיה.
264
Var. nebudete jesť (plurál) v Hebr.-samar. Pentateuchu a targumoch.
265
SKP nepresne prekladá šesť dní – asi ide o prispôsobenie podľa Dt 16, 8.
266
Hebr. ynI[o ~x,l,; slovo ynI[' pochádza od slovesa hn"[' – trápiť, sužovať; LXX silný výraz ka,kwsij kruté
utrpenie, tlak; angl. bread of affliction, LUT Brot des Elends, EIN Speise der Bedrängnis; ČEP chléb
poroby, NBK chléb tísně, JBCZ chléb strasti; SEVP chlieb biedy, ROH chlieb trápenia, SKP chlieb
utrpenia, Tg lechem ‘ane, chlieb chudobný – skromný, aram. T  ְל ֵחים ַענֵ יalebo lachma ‘anja’ TgPsJ, aram.
Tלחמא ענייא
267
Var. za súmraku v Hebr.-samar. Pentateuchu: ~yIB'r>[;h' !yBe; por. Ex 12, 6.
268
Hebr. r[;v; doslova brána, v širšom význame miesto (brána domu), bydlisko, mesto (brána mesta); KJV
gates – ČEP bran, ROH bráne; LXX po,lew,n – NIV, NRS town, LUT Städte, EIN Stadtbereiche, NBK,
JBCZ městě; SEVP mieste; SKP bydlisku.
269
TgO aby tu spočinula jeho šechina.
270
TgPsJ + aylyl twglp d[ až do polnoci.
271
Hebr. T'l.V;biW z koreňa lvB uvaríš, čo však odporuje Ex 12,9; mohlo ísť o odlišný slovník Deuteronómia
a význam upečieš. LXX preto kai. e`yh,seij kai. ovpth,seij uvaríš alebo upečieš.
272
TgPsJ do mesta.
273
TgPsJ V prvý deň obetuješ omer a budeš jesť maca zo staršieho obilia, ale počas ostatných šiestich
dní, môžeš začať jesť maca z nového obilia a v siedmy deň…
274
Hebr. sloveso rc;[' zadržať, zabrániť, obmedziť; spojenie označuje slávnostné, posvätné zhromaždenie,
na ktorom je obmedzená, pozastavená práca (por. Nm 29, 35); angl. solemn assembly, nem.
Festversammlung.
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3. Pesach a 613 micvot
Micva hw"c.mi (pl. micvot twOc.M)i je hebrejské slovo najčastejšie prekladané ako „príkaz“.
Pochádza z hebrejského koreňa

hw"c,' čo znamená utvoriť, rozkázať, ustanoviť, započítať.

Dôvodom micvot je poskytnúť človeku poriadok pre život, aby sme pustili Pána na prvé
miesto vo svojom živote. V Tóre nájdeme 248 pozitívnych micvot („budeš“) a 365
negatívnych („nebudeš“). V 12. stor. Majmonides275 roztriedil tieto micvot vo svojom
známom diele Mišne Tora276 do 14 hlavných kategórií. V nasledujúcich tabuľkách
uvedieme micvot, ktoré súvisia explicitne alebo implicitne (v rámci troch pútnických
sviatkov) so sviatkom Pesach: 34 micvot, z toho 13 pozitívnych a 21 negatívnych.
KNIHA TRETIA (Kniha období)
Zákony sviatočného odpočinku
96.
97.
98.
99.

Odpočívať v prvý deň pesachu.
Nie je dovolené pracovať v prvý deň pesachu.
Odpočívať v siedmy deň pesachu.
Nie je dovolené pracovať v siedmy deň pesachu.

Lv 23, 7
Lv 23, 8
Lv 23, 8
Lv 23, 8

Pozitívna micva
159
Negatívna micva
323
Pozitívna micva
160
Negatívna micva
324

Dt 16, 3
Ex 12, 15
Ex 13, 3

Negatívna micva
199
Pozitívna micva
156
Negatívna micva
197

Zákony chamecu a maca
108. Nejesť chamec popoludní štrnásteho nisana.
109. Zničiť všetok chamec štrnásteho nisana.
110. Nejesť chamec počas všetkých siedmych dní
pesachu.
Nejesť miešané277 [pokrmy] obsahujúce chamec
111.
počas všetkých siedmych dní pesachu.
Nemá byť videný chamec v tvojej domácnosti počas
112.
siedmych dní pesachu.
Nemá byť nájdený chamec v tvojej domácnosti
113.
počas siedmych dní pesachu.
114. Jesť maca v prvú noc pesachu.
Uviesť do spojitosti vyvedenie z micrajim v prvú noc
115.
pesachu.

Ex 12, 20

Negatívna micva

198

Ex 13, 7

Negatívna micva

200

Ex 12, 19

Negatívna micva

201

Ex 12, 18

Pozitívna micva

158

Ex 13, 8

Pozitívna micva

157

Nm 28,19

Pozitívna micva
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KNIHA ÔSMA (Kniha bohoslužieb)
Zákony o stálych prídavných obetách
383.

Priniesť prídavnú obetu musaf v pesach.

275

Vlastným menom rabbi Moše ben Majmon (1135–1204), bol prezývaný podľa akronymu aj Rambam.
Toto svoje jediné hebrejské dielo napísal veriacemu Židovi sužovanému zdanlivým protirečením medzi
zjavenou Tórou a vtedajšou filozofiou a jeho cieľom bolo povedať mu, ako môže sám seba viesť v túžbe
žiť podľa Tóry. Por. HYAMSON, M.: Misneh Torah. The Book of Knowledge by Maimonides, Feldheim
Publishers, Jerusalem – New York, 1981.
277
Maimonides rozumie tc,m,x.m; v Ex 12, 20 v zmysle ta'arovet chamec – prímes chamecu, podobne aj TgPsJ.
276
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KNIHA DEVIATA (Kniha obiet)
Zákony o pesachovom baránkovi
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

Zabíjať pesach v štrnásteho nisana.
Nezabíjať pesach, dokiaľ je chamec vo vlastníctve.
Nenechať pozostatok obetného pesachu na druhý
deň.
Zabíjať druhý pesach.
Jedenie pesachu v noci s macot a merorim
Jedenie druhého pesachu.
Nejesť pesach surový alebo varený.
Nebrať pesach odtiaľ, kde je jedený.
Odpadlík nesmie jesť pesach.
Nie je dovolené prisťahovalcovi jesť pesach.
Neobrezaní muži nesmú z neho jesť.
Nezlomiť žiadnu kosť pesachu.
Nezlomiť žiadnu kosť druhému pesachu.
Nenechať nič zo zvyšku pesachu do rána.
Nenechať nič zo zvyšku druhého pesachu do rána.
Žiadne mäso zo sviatočnej obety štrnásteho nisana
nemôže zostať do tretieho dňa.
Objaviť sa pred Pánom v Pesach, Šavuot a Sukot.

Ex 12, 6
Ex 23,18
Ex 23,18

Pozitívna micva
55
Negatívna micva
115
Negatívna micva
116

Nm 9, 11 Pozitívna micva
57
Ex 12, 8
Pozitívna micva
56
Nm 9, 11 Pozitívna micva
58
Ex 12, 9
Negatívna micva
125
Ex 12, 46
Negatívna micva
123
Ex 12, 43
Negatívna micva
128
Ex 12, 45
Negatívna micva
126
Ex 12, 48
Negatívna micva
127
Ex 12, 46
Negatívna micva
121
Nm 9, 12
Negatívna micva
122
Ex 12, 10
Negatívna micva
117
Nm 9, 12
Negatívna micva
119
Dt 16, 4

Negatívna micva

118

Dt 16, 16

Pozitívna micva

53

Ex 23, 14
Dt 16, 14
Dt 16, 16
Dt 12,19

Pozitívna micva
52
Pozitívna micva
54
Negatívna micva
156
Negatívna micva
229

Zákony o pútnických obetách
421.
422.
423.
424.

Sláviť tieto tri ročné pútnické sviatky v chráme.
Radovať sa v tieto tri sviatky.
Neobjaviť sa v chráme bez obety.
Nevyhýbať sa radostnému dávaniu darov levitom.
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4. Pesach v Tanachu (mimo Tóry)
Zmienky o pesachu sa objavujú aj v niekoľkých textoch mimo Tóry, ktoré však
neprinášajú viac-menej nič podstatne nové k pesachovým nariadeniam Mojžišovho
zákona. Sú skôr jej naplnením a doplnením v rozličných etapách izraelských dejín.
Slávenie Pesachu je dôležitou súčasťou poslušnosti Izraela Božej zmluve. Vedenie k jeho
sláveniu je charakteristickou črtou v náboženskom živote významných vodcov
židovského ľudu (Jozueho, Samuela, Dávida, kráľov Chizkijáša a Josiáša a zákonníka
Ezdráša). Zvlášť dôležité bolo poexilové centralizovanie pesachového kultu
do Jeruzalemského chrámu – v ktorom Izrael spoznáva „to miesto, ktoré si vyvolí JHVH,
aby tam prebývalo jeho meno“ z Dt 16, 2. Z rodinnej slávnosti sa stáva chrámový rituál.
Veľký dôraz sa bude dávať na rituálnu čistotu. Rozhodujúcu úlohu pri pesachovej
slávnosti budú mať posvätení kňazi a leviti.
V nasledujúcom pojednávaní uvedieme tie texty Tanachu, ktoré (mimo Tóry) priamo
pojednávajú o slávení Pesachu, ale nie také, ktoré spomínajú exodus z Egypta ako
konštitutívnu udalosť židovských dejín a ktoré sa stali súčasťou pesachových slávností
(halelové pútnické žalmy atď.). K nim sa budeme vracať na iných miestach našej práce.
Sledovať budeme chronológiu v hebrejskom trojdielnom kánone a na záver pridáme
zmienky o Pesachu v apokryfnej 3. knihe Ezdrášovej, ktoré vykazujú veľkú podobnosť
s Ezd a 2Krn.
NEVI’IM RIŠONIM
Kniha Jozue (v Tanachu

[;vuAhy>) prezentuje v 5, 10-11 pesachovú slávnosť v Gilgale,

ako sviatok vstupu na pôdu Zasľúbenej zeme, nadväzujúcu na východ z micrajim. Podľa
chronológie hebrejskej Biblie išlo o tretí pesach, ktorí slávili Izraeliti: prvý bol v Egypte
(Ex 12), druhý na púšti Sinaj (Nm 9) a tretí v Gilgale. Zázračný prechod cez Červené
more Izraeliti znovu zažili pri zázračnom prechode cez Jordán (Joz 3, 1–5, 1). Pesachovej
slávnosti predchádzala obriezka synov Izraela (Joz 5, 2-9), čím sa naplnila micva Tóry Ex
12, 48. Čas slávenia Pesachu na AxyrIy>

tAbr>[;B. Jerišskej pustatine v blízkosti Gilgalu, bol

podľa Joz 5, 10 „štrnásteho dňa [nového] mesiaca, za súmraku“ – čo je formulácia z Ex
12, 18; Nm 9, 5; 28, 16. Ďalšie podrobnosti sa v knihe neuvádzajú, predpokladá sa
slávenie Pesachu podľa Tóry. 11. verš opisuje už xs;P,h; tr;x\M'mi nasledujúci deň
po Pesachu, teda 15. dňa tohto mesiaca (nisan), keď Izraeliti už jedli z úrody tej zeme –
čím sa myslí na Kanaán, teda erec Jisrael. Išlo o prvý sviatok Macot, kedy Izraeliti jedli
už z plodov Zasľúbenej zeme. Tou potravou bol ~c,[,B. yWlq'w> tACm;; macot (nekvasený
chlieb) a pražené zrno. Jedenie macot zodpovedá Ex 12, 18-20; 13, 6-7; 23, 15; 34, 18;
Lv 23, 6; Nm 28, 17; Dt 16, 3.8. Starobylosť gilgalského slávenia Pesachu na púšti
dosvedčuje jedenie praženého zrna, čo na inom mieste Tanachu v súvislosti s Pesachom
nenájdeme (por. skôr Lv 2, 14). Toto slávenie Pesachu bolo spoločné pre všetkých synov
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Jisraela (teda už nie rodinné), čo zodpovedá Dt 16, 5-8 a neskôr 2Kr 23, 23 (por. 2Krn
30; 35, 1-19). [;vuAhy> Jozue sa neskôr stane prototypom WhY"viayO Josiáša.278
Druhá kniha kráľov (v Tanachu

~ykil'm.)

v kapitolách 22–23 opisuje panovanie

Júdskeho kráľa Josiáša (639 – 609 pred Kr.). Za jeho vlády v r. 622 bola nájdená „Kniha
zmluvy“ – „Kniha zákona“ (22, 8; 23, 2.21; por. 2Krn 34, 30). Pravdepodobne je ňou
Deuteronómium (viď I.1), alebo aspoň jeho zákonodarná časť. Josiáš ako súčasť svojej
kultovej reformy okrem centralizovania kultu do Jeruzalema, znovu zaviedol pesachovú
slávnosť. Tak čítame v 23, 21-23, keď „prikázal všetkému ľudu hovoriac: konajte pesach
ako je napísané v tejto knihe zmluvy“ (v. 21). Toto slávenie bolo kráľom v osemnástom
roku jeho vlády (v. 23) prikázané (hwc), a to ~['h'-lK' všetkému ľudu. Jej veľkoleposť
vyjadruje hodnotenie, že „takýto pesach sa neslávil odo dňa sudcov, ktorí súdili Izrael,
ani po všetky dni kráľov Izraela a kráľov Júdu“ (v. 22). Druhá kniha kráľov, ktorá je
písaná v jednotnom „deuteronomickom“ štýle, týmto nasleduje tradíciu Piatej knihy
Mojžišovej o spoločnom slávení Pesachu. Jediným náležitým miestom slávenia sa stal
~÷Il;v'Wry> Jeruzalem (v. 23), ktorý bol predtým za vlády WhY"qiz>xi Chizkijáša (SKP
Ezechiáša, vládol r. 722-697 pred Kr.) podivuhodne zachránený od útoku asýrskeho kráľa

byrIxen>s; Sancheriba (2Kr 19, 32-37). Pôvodne tradičná rodinná slávnosť sa takto postupne
premenila na pútnický sviatok, ktorý sa slávil výlučne v chráme. Po skončení Pesachu
podnikol kráľ Josiáš útok na skryté modly a modlárske praktiky v krajine, akými bol
špiritizmus, čarodejníci, rodinní bôžikovia (v. 24n; por. Dt 18, 10-11).
NEVI’IM ACHARONIM
Kniha proroka Ezechiela (hebr.

laqez>x,y>)

v kapitolách 40–48 opisuje víziu nového

Božieho kráľovstva zvýraznenú novým chrámom a bohoslužbou, konanou podľa
náboženských predpisov. Prorok Ezechiel, ktorý bol roku 598 pred Kr. odvedený
do babylonského exilu (jeho prorocké poslanie sa datuje medzi roky 593–586 pred Kr.),
predstavuje obnovu Izraela cez nový chrám a nový kult. Súčasťou tejto duchovnej obnovy
má byť aj slávenie dôležitých židovských sviatkov (45, 18 – 46, 24). Medzi nimi má mať
prvoradé miesto Pesach predstavený v 45, 21-24. V datovaní Pesachu sa Ezechiel presne
pridŕža Ex 12, 18 (por. Nm 9, 5; 28, 16; Joz 5, 10), pričom prvým mesiacom je myslený
mesiac exodu – čiže nisan (abíb). Počas siedmych sviatočných dní sa budú jesť macot
(v. 21) – podľa Nm 28, 17; Lv 23, 6; Dt 16, 3. Novým je prorokovo spájanie Pesachu
s prinášaním taJ'x; obety za hriech (z nevedomosti) – v Tóre uvedenej v Lv 4.
Obetníkom má byť

ayfin"

knieža (teda nie kňaz), obetným zvieraťom

rP;

mladý býček

a obeť má byť prinášaná za seba a všetok ľud zeme (v. 22). Počas siedmych sviatočných
dní sa mali podľa Ez 45, 23-24 prinášať tieto obety:
• hw"hyl; hl'A[ celopal pre Pána – denne sedem (mladých) býčkov (namiesto dvoch
mladých býčkov podľa Nm 28, 19) a sedem bezchybných baranov (Nm 28, 19 má
jedného barana a sedem ročných bezchybných baránkov);
278

Por. COGAN, M. D.: Joshua in NJBC 7:24.
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•
•

taJ'x; obety za hriech – denne capa (samca kozy; por. Nm 28, 22);
hx'n>mi cereálna obeť – éfu k býčkovi, éfu k baranovi a k éfe hin279 oleja (por. tri

desatiny [éfy] k býčkovi, dve desatiny [éfy] k baranovi v Nm 28, 20).
Najpodstatnejší dôraz vo všetkých Ezechielových predpisoch je položený na zmierny
charakter obradov. Opakovane sa spomína obeta za hriech ako pripomienka toho, že ľud,
ktorý sa previnil voči JHVH a porušil zmluvu s ním, je odkázaný na jeho
milosrdenstvo.280
KETUVIM

ar'z>[,) v 6, 19-22 opisuje slávenie Pesachu a Macot Židmi, ktorí
sa vrátili z babylonského exilu. Hebrejský text ich nazýva hl'AGh;-ynEb. synovia exilu. Títo
Kniha Ezdráš (hebr.

slávili Pesach v obnovenom a posvätenom (druhom) chráme v Jeruzaleme, čo bolo
v šiestom roku vlády perzského kráľa vw<y"r>D' Dareiosa – teda r. 515 pred Kr. Dôležité je,
že opis slávenia Pesachu je napísaný v hebrejčine, hoci predchádzajúca pasáž o posvätení
chrámu bola v aramejčine. Dátum štrnásteho dňa prvého mesiaca (v. 19) zodpovedá Tóre
(podľa Lv 23, 5 atď.). Dôležitým údajom pre Ezdrášovu knihu je, že sa Pesach slávil
v rituálnej čistote. Keď v Tóre sa jednalo o očistenie od dotyku s mŕtvolou (Nm 9, 6n),
od kvaseného (chamecu) a oddelenie sa od pohanov skrze obriezku, Ezdráš začína
údajom o čistote ~YIwIl.h;w>

~ynIh]Koh; kohenov (kňazov) a levitov: Wrh]J;hi očistili sa a všetci do

jedného boli

~yrIAhj.

xs;P,h; Wjx]v.YI

zabíjať ha-pesach (tento výraz je v Tóre len Ex 12, 21; por. 2Krn 30, 15;

(rituálne) čistí (v. 20a). Výlučnou úlohou kohenov bolo potom

35, 1.11), a to pre všetkých synov exilu, pre svojich bratov kohenov (ak leviti konali
obetovanie) a pre seba (v. 20b). Synovia Izraela potom jedli baránka, a to nielen
prisťahovalci z exilu, ale spolu s nimi aj všetci tí (Židia), ktorí sa oddelili od nečistoty
(poškvrny) pohanov tej zeme (myslí sa Babylon), aby hľadali Pána, Boha Izraela (v. 21).
Po Pesachu nasledoval sedemdňový

tACm;-gx;,

ktorý sa slávil

hx'm.fiB.

v radosti, lebo

JHVH ich obdaroval radosťou kvôli novému exodu a postaveniu nového chrámu (v. 22).
Aj v Druhej knihe kroník (v Tanachu

~ymiy"h;-yreb.D)i

patrí Pesach k podstatným

prvkom obnovy náboženského života. On je jedným z piatich sviatkov uvedených v 2Krn
(kap. 7, 15, 29, 30, 35), ktoré majú úzky vzťah k téme zmluvy JHVH s Izraelom. De Vries
našiel štyri typické charakteristiky týchto správ:281 1. formulácie s dátami; 2. údaje
o rituálnej príprave; 3. správa o samotnom sviatku; 4. teologické hodnotenie alebo
vyhlásenie o „svätej radosti“ jej účastníkov. Modelom je Šalamúnove slávenie Pesachu
v novopostavenom chráme v Jeruzaleme, ktoré vykonal hv,mo tw:c.miK. podľa Mojžišovho
príkazu... tri razy do roka (hn"V'B;

~ymi['P. vAlv'), na sviatok Macot, na sviatok Šavuot a na

279

!yhi je (egyptskou) mierou pre tekutiny, podľa Josepha je to 1/6 batu, čiže okolo 6,06 litra; por. Ex 30, 24;
Ez 46, 5.7.11.
280
Por. VKSZ IV., s. 566.
281
Por. De VRIES, S.: Festival Ideology of Chronicles in Problems in Biblical Theology, Eardmans, Grand
Rapids 1997, s. 105-108.
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sviatok Sukot (8, 13; por. 30, 26). Po rokoch zanedbania Pesachu, bol v Jeruzaleme
slávený Pesach kráľom Chizkijášom (SKP Ezechiášom; 30, 1-27) a Josiášom (SKP
Joziášom, 35, 1-19), v osemnástom roku jeho kraľovania (v. 19) – teda v rokoch 622-621
pred Kr. Môžeme konštatovať, že redaktor Kroník mal zvláštny záujem o pesachovú
slávnosť. Rituál je aj tu prevzatý z Ex 12 a Dt 16, ale s dodatkami redaktora 2Krn.
Slávnosť sa týka laer'f.yI-lK' celého Izraela (30, 1.5.6), či lh'Q'h;-lK' celého zhromaždenia
(30, 23.25), preto si vyžadovala

dx'a, ble

jednotné srdce (30, 12). Dôležitú úlohu pri

zjednocovaní celého Izrael (od Ber-ševy po Dan) mal kráľ Chizkijáš (30, 5n), ktorý
pozval do Jeruzalema aj ostatné izraelské pokolenia, celý severný Izrael, hoci pod jeho
právomoc patrila len Júdea. North z tohto dôvodu hovorí o „ekumenickom pesachu“
a v udalosti vidí prorockú víziu návratu severných kmeňov do jednoty s Júdskymi podľa
vzoru z čias kráľa Dávida (por. aj 35, 18).282 Zo severných kmeňov nakoniec prišlo
menšie množstvo pútnikov (por. 30, 10-12). Aktívne prispeli k veľkolepej slávnosti
prostredníctvom darovania obetných zvierat štyri skupiny darcov: kráľ (30, 24a; 35, 7),
kráľovskí úradníci /kniežatá/ (30, 24b; 35, 8a), hlavní koheni (35, 8b), hlavní leviti (35,
9). Pesach za vlády Josiáša bol aj podľa počtu obetovaných zvierat najväčším kultovým
sviatkom od inaugurácie chrámu – ba odo dní proroka Samuela (35, 18; por. 2Kr 23, 22).
Jediným legitímnym miestom slávenia Pesachu je vD'q.mi svätyňa (30, 8), čiže

~l'iv'WryBi hw"hy>-tybe

JHVH dom v Jeruzaleme (30, 1). Takto je v Kronikách chápané „to

miesto, ktoré si vyvolí JHVH, aby tam prebývalo jeho meno“ z Dt 16, 2.5-6. K sláveniu
Pesachu zostal len jeden hw"hy> xB;z>mi JHVH oltár (35, 16), všetky ostatné oltáre boli
z Jeruzalema za Chizkijáša odstránené (30, 14). Po ukončení pesachovej slávnosti ľud
zničil ďalšie oltáre po celom Izraeli (31, 1). Pesach bol oficiálnym celoizraelským
pútnickým sviatkom do Jeruzalema (30, 1.3.5.11.13.26; 35, 1), ktorý slávilo
daom. brol' lh'q' veľmi veľké zhromaždenie (30, 13). Pesach bol v tom čase už veľmi úzko
spojený so sviatkom Macot, takže bolo možné zamieňať za akým účelom prichádzajú
pútnici – sláviť Pesach alebo Macot (30, 1/13). Jeho slávenie predpokladá bwv obrátenie
k JHVH, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, s čím potom súvisí aj nový exodus (por. 30, 69).
Na veľkých pesachových sviatkov za Chizkijáša a Josiáša sa prinášalo veľké množstvo
obetí (30, 24; 35, 7-9) – obetný rozmer sviatku teda vystupoval do popredia. Pesachová
obeť (xs;P), slávená v Jeruzaleme bola kombinovaná s hl'[o celopalmi (30, 15; 35, 16; por.
Lv 1; Nm 28-29) a

~ymil'v. xb;z<

pokojnými obetami (30, 22). Okrem pesachovej obety

(baránka) je v 2Krn 35, 12 spomenutý aj rq'B' dobytok – čo zodpovedá Dt 16, 2. Podobne
ako kniha Ezdráš, aj 2Krn dáva v tejto súvislosti veľký dôraz na rituálnu čistotu kohenov
a levitov (30, 15.24), ktorí mali v mnohom „sprostredkovateľskú úlohu“. Keď za vlády
Chizkijáša v legitímnom čase slávenia – čiže v prvom mesiaci 14. nisana (35, 1) – nebol
posvätený dostatočný počet kohenov (30, 3), mal sa Pesach podľa príkazu o náhradnom

282

NORTH, R.: The Chronicker in NJBC 29:73.
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termíne v Nm 9 sláviť v druhom mesiaci (30, 2.15). Vedúcu úlohu na pesachovej liturgii
mali ~YIwIl.h;w> ~ynIh]Koh; koheni a leviti, ktorí prinášali v chráme obete (30, 3.15; 35, 2-3).283
Knihy kroník presnejšie vymedzujú ich úlohy pri chrámovej bohoslužbe. Zaujímavý zvrat
je v 30, 15: „koheni a leviti sa WvD>q;t.YIw: Wml.k.nI pokorili a posvätili“. Ich významnú
a dôležitú službu predchádzalo upokorenie sa, čo vyjadruje nifal slovesa

~l;K'

(LXX

evntre,pw) – podobne ako to musel urobiť kráľ Josiáš (2Kr 22, 19; 2Krn 34, 27), Ezdráš
(Ezd 9, 6) a k čomu bol pozvaný celý izraelský ľud (2Krn 7, 14; 30, 11). Samotné obrady
sa konali

~yhil{a/h'-vyai hv,mo tr;AtK. ~j'P'v.miK.

podľa predpisov (nie obradov ako SKP)

zákona Božieho muža Mojžiša (30, 16) – teda podľa Tóry. Baránka mali zabíjať izraelskí
muži z ľudu (35, 12, por. Ex 12, 21), ale keď z nich mnohí neboli posvätení (očistení), ich
baránkov zabíjali leviti (30, 17; 35, 6). Leviti boli nielenže zasvätení JHVH, ale aj
vyučovali celý Izrael (35, 3), aby Wnykih' pripravili (postarali sa o) svojich bratov, aby
konali podľa slov JHVH z rúk Mojžiša (35, 6). Z textu 2Krn 35, 13 sa zdá, akoby aj
pečenie baránkov bola úloha levitov (?). V každom prípade ich úlohou bolo pripraviť
(pesachové) jedlo pre seba, vrátnikov pri bránach a kohenov, ktorí mali inú službu (35,
14-15). Pritom je vidieť ich služobnú úlohu, pretože oni mohli jesť až po vykonaní svojej
služby ľudu. Ich ďalšou úlohou bolo aj podávanie krvi pesachových baránkov do rúk
kohanim (kňazov), ktorí ňou kropili /oltár/ (30, 16; 35, 11). To bola úloha kohenov podľa
Levitika (1, 5; 3, 2 atď., por. 2Krn 29, 22). Kňazi – Áronovi synovia, boli pri obetovaní
celopalov a tukov až do noci (35, 14). Ďalšou úlohou levitov bolo, že zo zabitých
baránkov sťahovali kožu (35, 11). Známe je z Josiášovho pesachu, že leviti boli zoradení
nie neusporiadane, ale

~k,yteAql.x.m;K. ~k,yteAba]

po rodinách (rodoch, lit. otcoch, por. Ex

12, 3) vo svojich oddieloch (triedach, 35, 4-5.10; por. 1Krn 23, 6; kap. 26-28; 2Krn 8, 14)
– čo sa v Krn tradične odvoláva na kráľa Dávida. Zvláštnou úlohou ~YIwIl.h; ~ynIh]Koh;
levitských kňazov (por. 5, 5; 23, 18) bolo, aby

~['h'-ta, Wkr]b'y>

požehnali ľud (30, 27).

Rituálna čistota bola dôležitá nielen pri zabíjaní baránka, ale aj pri jeho jedení (30, 18n).
2Krn 35, 13 uvádza aj podrobnosť o pečení baránkov, ktoré sa robilo vaeB' na ohni (por.
Ex 12, 8), na rozdiel od ostatných posvätených obiet, ktoré sa varili.284 Týmto sa snaží
2Krn o zosúladenie napätí medzi Ex 12 a Dt 16 (zákaz dobytka v Ex a jeho používanie
v Dt 16, 2).
Po sviatku Pesach sa slávil sedemdňový sviatok Macot (30, 21). Typickým znakom sa
stáva jeho slávenie hl'Adg> hx'm.fiB. s veľkou radosťou (30, 21.26, por. 30, 23.25). 2Krn
vo všeobecnosti spája prinášanie obetí ryvib.W

hx'm.fiB.

s radosťou a piesňou (23, 18, por.

29, 30), pričom vzorom radostného slávenia je kráľ Dávid (23, 18; por. 1Sam 18, 6; 2Sam
6, 12). Micva Tóry, na ktorú sa nadväzuje môže byť Dt 28, 47, kde leží pod kliatbou, ak
sa neslúži JHVH s radosťou a vďačným srdcom. Dôležitú úlohu pri utvorení radostnej
283

O vzťahu kňazov a levitov v Krn por. KNOPPERS, G. N.: Hierodules, Priests or Janitors? The Levites
in Chronicles and the History of the Israelite Priesthood, JBL 118 (1999), s. 49-72.
284
Por. BEN ZVI, E.: Revisiting Boiling in Fire in 2Chr 35:15, The Samuel Rosenthal Jewish Studies
Center, Cleveland 2004, s. 1-14.
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pesachovej atmosféry majú opäť leviti a koheni (prvenstvo levitov v tejto službe), ktorí
deň čo deň chválili (~ylil.h;m. piel part. od llh) JHVH na zvučných (lit. silných)
nástrojoch285 (30, 21). Okrem sloveso chvály

llh,

používa 2Krn na vyjadrenie

hdy (30, 22). Pri Josiášovom Pesachu sa spomína aj
zvláštna úloha synov Asafa – ~yrIr]vom.h; (chrámových) spevákov (35, 15; por. 1Krn 25).
oslavovania JHVH aj sloveso

Zvláštnym výrazom slávnostného charakteru Pesachu za vlády Chizkijáša bolo jeho
predĺženie o ďalších sedem dní (30, 23n; por. štrnásťdňová slávnosť za Šalamúna v 1Kr
8, 65). Zaujímavosťou je, že prekladateľ pojednávania o Pesachu za kráľa Chizkijáša,
v LXX nepoužil bežný grécky prepis pa,sca, ale transliteráciu fasek (30, 1.2.5.15.17.18).
APOKRYFNÁ TRETIA KNIHA EZDRÁŠOVA
Niektoré rukopisy Septuaginty obsahujú pod označením „Prvá kniha Ezdrášova“ knihu,
ktorá patrí medzi apokryfné spisy (resp. pseudoepigrafné spisy) a je v súčasnosti
označovaná ako Tretia kniha Ezdrášova (3Ezd)286 alebo „Grécky Ezdráš“. Jej text
pochádza pravdepodobne z 2. stor. pred Kr.
V 3Ezd 1, 1-20 je širšie opísané slávenie paschy v osemnástom roku vlády kráľa
Josiáša (por. 2Krn 35, 19). Text vychádza z 2Krn 35, 1-19, na niektorých miestach ho
rozširuje alebo obmieňa. Základným východiskom je – podobne ako v 2Krn – „slávenie
paschy podľa prikázaní Pána daných Mojžišovi“ (poih,sate to. pasca kata. to. pro,stagma
tou/ kuri,ou to. doqe.n tw/| Mwush/|, v. 6), „ako je napísané v Mojžišovej knihe“ (v. 12, por.
2Krn 35, 12). Miestom slávenia je Jeruzalem a zúčastnili sa ho okrem Josiáša koheni,
leviti, Judejci a všetok Izrael (v. 19; por. 2Krn 35, 18). Apokryfná 3Ezd viackrát opakuje
dôležitosť kohenov a levitov pri slávnostnom rituáli, pričom aj koheni – podobne ako
leviti v 2Krn (v. 5; por. 2Krn 35, 4) – slúžili v chráme podľa tried (katV evfhmeri,aj,
v. 2.10). Úloha levitov bola pripravovať obeť svojim bratom (v. 6; por. 2Krn 35, 6),
čo zahŕňalo prípravu pokrmu aj pre kňazov – Áronovcom (v. 14; 2Krn 35, 14)
a chrámových spevákov (v. 15; 2Krn 35, 15). Rozlíšenie konkrétnej služby kohenov
a levitov pri paschálnej slávnosti bolo podľa 3Ezd, že koheni obetovali tuk až do večera
(v. 14; 2Krn 35, 14; por. v.11). Dôležitú úlohu mali pri slávnosti aj chrámoví speváci,
synovia Asafa (konkrétne menovaní Asaf, Zacariaj, Eddinouj) podľa Dávidovo príkazu
(v. 15, por. 2Krn 35, 15), dokonca aj vrátnici pri každej bráne (por. 7, 9; 2Krn 35, 15).
3Ezd dáva veľký dôraz na presne definovanú službu každého v chráme, nikto nesmel
prekročiť poriadok svojej triedy (v. 15). Čas prinášania baránkov je uvedený výrazom
285

Hebrejský zvrat z[o-ylek.Bi sa ťažko prekladá. yliK. znamená nádobu, náradie, náčinie, nástroj, v Krn aj
rozličné hudobné nástroje (1Krn 15, 16; 16, 5.42; 23, 5; 2Krn 5, 13; 7, 6; 23, 13; 29, 26-27; 34, 12); z[o
označuje silu, moc, teda spolu rozumie SKP, ROH zvučné nástroje – KJV, NAU loud instruments, EIN
lauten Instrumenten, LUO starken Saitenspielen. Iná (skôr nesprávna) cesta prekladu je volená tak, že sa
z[o spája s výrazom hw"hyl; (ignoruje sa makef): ČEP na nástrojích Hospodinovu moc, KR na nástrojích
sílu Hospodinovu. Ešte inak (nesprávnejšie) volia preklady vynechaním „nástrojov“: SEP chválili celou
silou Hospodina; JBCZ ze všech sil chválili Jahva – NJB raised Yahweh with all their might, NAB with
all their strength. LXX zjednodušila vynechaním „sily“ evn ovrga,noij tw/| kuri,w.|
286
Toto rozlíšenie pochádza z latinských prekladov, kde sa rozlišujú štyri knihy: kánonické knihy Ezdráš
a Nehemiáš sú označené ako 1 a 2 Ezd; ku ktorým sú pridané dva apokryfy – 3Ezd („Grécky Ezdráš“)
a 4Ezd („Apokalypsa Ezdrášova“). Por. Úvod in KTM II., s. 179.
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zrána (prwino,n, v. 12). Obeť sa varila v medených kotlíkoch a hrncoch s voňavým
[korením] (v. 13, por. 2Krn 35, 13).
V 3Ezd 7, 10-15 nájdeme slávenie paschy opísané u Ezdráša za vlády perzského kráľa
Dárea (Ezd 6, 19-22). Text je takmer identický.

5. Slávenie Pesachu u Samaritánov287
Súčasní Samaritáni sú maličkou skupinou pozostatku starej a veľkej skupiny, ktorá sa
objavila v Izraeli na začiatku helenistického obdobia (koncom 4. stor. pred Kr.). Vždy išlo
o silne náboženských Semitov, ktorí verili v jedného Boha a striktne dodržiavali Mojžišov
zákon (meno „s merîm“ znamená „tí, ktorí zachovávajú zákon“). Jediné náboženské
posvätné knihy, ktoré uznávajú, sú Tóra – Pentateuch (majú vlastnú verziu) a Jozue.
Ostatné mladšie diela a tradície odmietli. Verili, že Šechem (súčasný Nablus) bol svätým
mestom. Posvätným vrchom podľa nich nie je Sion, ale Gerizim (dnes Džabal al-Túr). Na
jeho vrchole si kedysi postavili chrám, ktorý bol zničený roku 128 pred Kr.
hasmodejským kráľom Jánom Hirkánom (135-104 pred Kr.). Samaritáni a Židia sa stali
krvnými nepriateľmi, ktorí sa navzájom nenávideli a opovrhovali (por. Ezd 4, 4-17; Neh
4, 1-5; Jn 4, 9).
V súčasnosti táto skupinka obýva zvláštnu štvrť v Nabluse. V roku 1917 ich bolo len
146, ale v roku 1995 až 574, čiže ich počet neustále narastá.288 Ich jazykom je arabčina.
Vlastnia synagógu a majú Veľkého kňaza, ktorý je učiteľom a duchovným vodcom
samaritánskej komunity. Do dnešných dní slávia na vrchu Gerizim Pesach. Všetky ostatné
obetné rituály Samaritánov zanikli, okrem pesachovej obety 14. nisana. Pesach je pritom
odlíšený od Sviatku nekvasených chlebov (Macot), podobne ako tomu bolo v ranom
biblickom období. Na rozdiel od Židov, Samaritáni si podnes zachovali rituál obetovania
baránka. Štúdium ich obradov je pre nás veľmi dôležité, pretože prakticky kopíruje
staroveký židovský rituál prvého chrámu. Oni sú pre nás živým záznamom a pamätníkom
starobylých židovských rituálov. Mnoho z pesachového rituálu, čo spoznávame z iných
písomných zdrojov, je stále živé medzi Samaritánmi. Je zaujímavé, že Samaritáni
nepoznajú nič o požívaní vína, charosete, jedení obetovaného mäsa komfortne za stolom
a ďalších zvykoch, ktoré prišli do judaizmu v neskoršom období druhého chrámu, keď
boli Samaritáni už oddelení od ostatných Židov. Podobne ako Židia, v noci pred
predvečerom Pesachu, odstraňujú Samaritáni chamec zo svojich domov. Potom putujú na
vrch Gerizim a tam si postavia stany, jeden pre každú rodinu. Na úpätí vrchu (800 metrov
od vrcholu), kde kedysi stál chrám, obetujú pesach. Hlavný rituál samaritánskeho Pesachu
je obetovanie baránka a jeho jedenie v noci, vo veľkom náhlení, spolu s macot a merorim.
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S prípravou na sviatok začínajú neskoro popoludní. Všetci mužského rodu sa zhromaždia
na vrchu Gerizim, oblečení do bielych slávnostných šiat (dôležité osoby majú červené
čiapky, kňazi majú odev tyrkysovej farby). Priložia na oheň v dvoch veľkých jamách,
z ktorých jedna je na pečenie baránka a druhá na spálenie zvyšných vnútorností (odpadu)
a pozostatku z obety po skončení slávnosti. Pripravený je aj veľký kotol s horúcou vodou.
Obrad začína pol hodinu pred západom slnka. Veľký kňaz vedie zhromaždené
spoločenstvo k tichej modlitbe, sláviaci padnú na kolená s tvárou obrátenou k vrcholu
hory, kde kedysi stál chrám. Kňaz zvýši hlas a spolu s ním všetci prítomní prednášajú
sériu modlitieb. Presne v čase západu slnka Veľký kňaz vystúpi na veľký kameň, otočí sa
na západ a číta pasáž z Pentateuchu o zabíjaní pesachového baránka (Ex 12). Mladí
Samaritáni medzitým v náhlení pripravia obetné zvieratá. Utvoria kruh okolo jamy
s ohňom a držia baránkov medzi svojimi nohami, kým Veľký kňaz neprednesie slová:
„A celé zhromaždenie spoločenstva Jisraela ho zabije za súmraku“ (Ex 12, 6). Oni
vyslovia požehnanie a hodia baránkov do jamy, kde sú zabití niekoľkými mužmi, ktorí sú
k tomu určení. V súčasnosti sa zabíja okolo 35 baránkov (jeden pre väčšiu rodinu).
Zabíjanie je signálom k všeobecnej radosti. Podľa orientálnych zvykov sa vymieňajú
pozdravy, účastníci rituálu sa navzájom bozkajú, najprv na pravé líce, potom na ľavé.
Takto sa ukončuje prvá časť slávnosti.
Druhou časťou rituálu je pečenie zvierat. Najprv musí byť stiahnutý z kože, mäso
očistené a osolené. Koža sa natiahne na 2-3 metrové palice a opečie na ohni. Potom sa
mäso napichne na ražeň, čím je pripravené na pečenie. Oheň pripravený na obetovanie
vnútorností horí a čmudí, keď je doň vhodený odpad zo zvierat. Okolo desiatej nočnej
hodiny vyjde Veľký kňaz zo svojho stanu a nariaďuje pečenie baránkov. Šiesti alebo
siedmi muži prinesú pripravené mäso na svojich pleciach a kňaz sa modlí. Všetky obety
sú položené na oheň, navrch sa dajú vnútornosti, tráva a stvrdnuté blato. Pečenie trvá
okolo troch hodín. Počas pečenia muži trávia čas v modlitbe alebo v rozhovoroch.
Niektorí odídu spať do svojich stanov, ale väčšina z nich zostane, aby boli čerství
a pripravení na tretiu časť obradu – jedenie obetovaného zvieraťa.
O jednej hodine v noci sú všetci prebudení a pripravení. Ruky a nohy majú umyté
a oblečené biele šaty. Majú prepásané bedrá a s palicou vo svojich rukách sú zhromaždení
na jednom mieste. Upečené baránky sú v košoch umiestnené na zemi. Nekvasené chleby
a horké byliny (maror) sa nachádzajú pri nich a Veľký kňaz ich porozdeľuje. Macot sa
nepripravovali vopred, ale sú čerstvo upečené. Muži utvoria skupinky okolo upečených
baránkov a po vyslovení predpísaného požehnania sa vrhnú na pečené mäso, v rýchlosti
ho trhajú svojimi rukami. Časť z neho je prinášaná aj ženám a deťom do stanov. Všetci
jedia veľmi rýchlo a za dvadsať minút, všetko čo zostane je hromada kostí, ktoré sú
hodené do jamy s ohňom na odpad zo zvieraťa. Tam sú hodené aj koše a nástroje, ktoré sa
používali, ako aj zvyšné macot – teda všetko, čokoľvek prišlo do styku s pesachovou
obetou (por. Ex 12, 10). Samaritáni potom zostávajú bdieť až do úsvitu, pričom recitujú
modlitby.
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6. Paschálny papyrus z Elefantíny289
Grécke označenie Elefanti,nh sa vzťahuje na egyptský Ostrov slonoviny (aram. Jéb
bye). Ide o malý ostrov na Níle v Hornom Egypte (v blízkosti mesta Syéné – dnešný
Asuán), na ktorom sa nachádzalo dôležité vojenské stredisko na obranu južných hraníc
Egypta proti Núbii. V perzskom období (od roku 525 pred Kr.) na tomto mieste bola aj
aramejsky hovoriaca židovská vojenská kolónia žoldnierov (posledná zmienka o nich je
v roku 399 po Kr.). O jej existencii a živote sa dozvedáme z papyrusov, ktoré boli
objavené v 20. stor (vykopávky začali v r. 1904). Z aramejského textu papyrusov je
zrejmé, že Júdejci (jehudaje‘) tu vtedy mali vlastný chrám (’egora’ je „poschodová veža“
či mesgida’ – miesto uctievania; nepodobné Jeruzalemskému chrámu) a obetný kult, ktorý
deuteronomická reforma nijako významne neovplyvnila.
Aramejský „Paschálny papyrus“ (skr. PasElef, nájdený v roku 1907, veľkosť 10,5cm
x 28cm, obojstranne popísaný; neúplný text) zmieňuje edikt perzského kráľa Dáriusa II.
(425/4 – 405/4 pred Kr.) ohľadom úpravy slávenia spojených sviatkov Paschy
a Nekvasených chlebov (aram. Patyrin). Tento poslal v piatom roku svojej vlády (419
pred Kr.) list egyptskému miestodržiteľovi Arsamesovi s povolením pre Židov sláviť
paschu a patyrin. Samotný dokument je kópiou originálneho Dáriusovho ediktu, ktorý dal
Hananiah (chrámový úradník, jeho úloha a postavenie boli podobné Nehemiášovi
v Izraeli) do pozornosti Jedanijahovi – vodcovi júdejskej komunity v Elehantíne. Edikt je
vnorený do epištoly, ktorá má typické formálne črty aramejských oficiálnych listov. Tie
nadviazali na staršie asýrske, babylonské či kanaánske vzory (v preskripte sa menuje
odosielateľ a adresáti, nasleduje požehnanie, potom korpus – hlavná časť a list sa uzatvára
postskriptom). Paschálny papyrus z Elefantíny obsahuje detailné inštrukcie, čo majú Židia
robiť, aby zachovali posvätnosť sviatku. Navzdory tomu, že tamojším Židom boli určité
zvyky známe, perzské autority im poslali oficiálny poriadok. Spomína sa dodržiavanie
presného dátumu slávenia podľa kalendára – čo je náznak toho, že pre kolóniu išlo
o niečo nové.290 Podľa papyrusu je 14. nisana Pascha, 15. – 21. nisana potom sedem dní
Patyrin. Dokument ukazuje, že boli známe pravidlá o jedení nekvasených chlebov;
zdržiavanie sa kvaseného – vrátane alkoholických nápojov (podobne ako Samaritáni)
alebo výslovne len piva, jeho jedenia, videnia a zdržiavania v dome, zákaz práce v prvý
a posledný deň sviatku a príkaz čistoty. Papyrus je starobylým svedectvom o slávení
sviatku Pesach na konci 5. stor. pred Kr. mimo jeruzalemskej centrálnej svätyne.
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Aj keď sa spomínaný list jemne vyhýba zmienke o prinášaní paschálnej obety baránka,
predpokladá sa, že tieto obete sa v chráme prinášali. Práve oni stále viac poburovali
miestnych obyvateľov – ctiteľov boha Khnum zobrazovaného ako hrnčiara s hlavou
barana. Za nového miestodržiteľa Vidaranaga bol chrám zničený (410 pred Kr.).
Predstavitelia kolónie, zjavne vedomí si spojenia so Židmi vo vlastnej krajine, sa obrátili
na vedúcich jeruzalemských predstaviteľov (veľkňaz Jonatán, Neh 12,23) so žiadosťou
o povolenie k obnove chrámu. Odpoveď však nedostali. Neskôr (r. 407 pred Kr.) napísal
Jedanijah miestodržiteľovi v Jeruzaleme Bagoasovi opätovnú prosbu o súhlas k stavbe
svätyne. Tento potom aj dostali – s podmienkou, že tam nebudú prinášané krvavé obete,
ale len suchá obeť a kadidlo. K obnove chrámu už však zrejme neprišlo.
Rekonštrukcia textu Paschálneho papyrusu:291
(1) Mojim bratom (2) Jedaniahovi a jeho spolupracovníkom v Júdejskej posádke od vášho
brata Hananiaha. Pokoj a blaho nech na vás spočíva, moji bratia.
(3) V tomto roku, v piatom roku [vlády] kráľa Dáriusa, bolo poslané slovo od kráľa
Arsamesa, hovoriac: (4) V mesiaci nisan, povoľ tam [sláviť] Paschu pre židovskú
posádku. Takže počítaj štrnásť (5) dní mesiaca nisan a zachovaj Paschu a od pätnásteho
dňa do dvadsiateho prvého dňa [mesiaca] nisan (6) je sedem dní Nekvasených chlebov
(Patyrin). Buďte [rituálne] čistí a bdelí. Nebudete pracovať (7) pätnásteho dňa
a dvadsiateho prvého dňa. Takisto nepite žiadne alkoholické nápoje (pivo? – text je
porušený) ani nejedzte nič, v čom je kvasené (8), od západu slnka pätnásteho dňa až do
dvadsiateho prvého dňa nisana, (9) sedem dní nech [kvasené] nie je videné medzi vami,
neprinášajte ho do svojich domov, ale tesne ich uzavrite počas týchto dní. (10) Nech sa
takto stane, ako kráľ Dárius prikázal.
(11) Mojim bratom, Jedaniahovi a jeho spolupracovníkom v Júdejskej posádke od vášho
brata Hananiaha.
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Text podľa COWLEY, A.: Aramaic Papyri of the Fifth Century B. C., s. 44-45; Online Edition:
http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/passover.html [28.6.2005].
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7. Kniha Jubileí a slávenie Pesachu
Pôvodný názov tohto apokryfného (pseudoepigrafného) diela bol „Kniha rozdelenia
období podľa jubileí a týždňov“ (por. CD 16:3-4; 4Q384 frag. 9), ktorý bol neskôr skrátený
na Jubileá. 292 Kniha Jubileí je známa aj ako Malá genezis (lebo obsahuje látku Gn 1 – Ex
14), ale býva aj nesprávne nazývaná „Mojžišovou apokalypsou“ alebo „Mojžišovým
testamentom“. Toto pseudoepigrafné dielo pochádza z polovice obdobia druhého chrámu
(2. stor pred Kr.). Autorom je neznámy Žid žijúci v Izraeli, ktorý patril pravdepodobne do
kňazskej rodiny a k chasidskej alebo esénskej vetve judaizmu svojej doby. Pôvodným
jazykom diela je hebrejčina. Niekoľko hebrejských fragmentov bolo nájdených
v Qumránskych jaskyniach a v Masade. Z hebrejčiny bolo dielo preložené do gréčtiny
a sýrčiny, z gréčtiny do latinčiny a etiópštiny.293 Etiópsky text je jediný, ktorý sa zachoval
vo forme, ktorá je pravdepodobne kompletným dielom, preto sa na jeho báze robia súčasné
preklady.294
Kniha napísaná vo forme apokalypsy je písaná monológom. Jej zámerom má byť skryté
zjavenie anjela (Božej) prítomnosti (pseudoepigrafný autor) Mojžišovi, po jeho druhom
výstupe na horu Sinaj (Ex 24, 18). Mojžišovou úlohou je byť zapisovačom tohto zjavenia.
Kniha Jub zaraďuje samu seba do skrytej časti tradície, ktorú mali odovzdávať už
praotcovia a potom ju zverili do rúk Léviho (Jub 45:16). Anjel rekapituluje
a prepracováva význam Biblie – naratívne časti i halachu, – poskytuje presné dáta
o udalostiach a príbehoch, vypočítané podľa jubilejného roka, šabatného roka, mesiacov
a dní. V texte sú uvedené biblické narácie, ale často pozmenené. Jub je blízka literárnemu
žánru, ktorý sa neskôr nazval midráš. Okrem nového agadického materiálu, autor prináša
aj halachické inovácie, pričom halacha Jub sa nezriedka odlišuje od Tóry. Kniha sa stavia
proti priateľstvu s pohanmi (22:16; 25:5) a je extrémne prísna vo svojej interpretácii
zákonov o šabate.
Dátumy sviatkov sú spojené so šabatom. Preto datovanie napríklad sviatku Šavuot je
fixované na interpretáciu slova „deň, ktorý nasleduje po šabate“ (Lv 23, 16), čo sa
vzťahuje na prvú nedeľu po Pesachu, takže pripadne vždy na nedeľu. Pre autora Jub bolo
dôležité, aby bolo zaručené, že každý rok sviatky Izraela pripadnú vždy na ten istý deň
týždňa. Autor Jub preto používa solárny kalendár (podobne ako Hen a Qumránske
spisy). Tento má presne 52 týždňov, 364 dní (deliteľné siedmymi), každý mesiac má 30
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dní, okrem 3.,6.,9. a 12. mesiaca, ktoré majú 31 dní – tieto určujú štyri ročné obdobia.
Každý rok a každý týždeň sa začínal v stredu. Podľa knihy Jubileí sa exodus odohral
v roku 2 410 po stvorení sveta. Adam zostal v raji Eden do svojho 8. roku. Medzi rokmi 8
a 2 410 je 2 401 plných rokov, čo znamená 49 jubileí.
PESACH V KNIHE JUBILEÍ
Kniha Jubileí datuje ustanovenie Pesachu do obdobia Abraháma a vzťahuje ho na
udalosť obetovania Izáka, ktorý mal byť obetovaný 14. nisana. Pesach je potom sviatkom
vyslobodenia Izáka a vyslobodenia Izraela z Egyptského otroctva, aj keď to je evidentné
len implicitne (por. Jub 18:18-19 – sviatok Boží, ktorý sa slávil sedem dní v sviatočnej
radosti). Samotnému sviatku, jeho ustanovením a zachovávaním, sa venuje celá 49.
kapitola knihy, ktorá viac-menej sleduje 12. kapitolu knihy Exodus. V nasledujúcich
riadkoch budeme komentovať jednotlivé verše tejto kapitoly, ktorá predstavuje súvislé
pojednávanie o tomto sviatku.
(1) Celá pasáž sa začína príkazom: „Pamätaj na prikázania, ktoré ti JHVH prikázal
ohľadom Pesachu“. Pôvodcom sviatku je sám Pán. Adresovanie pesachových nariadení
je k príjemcovi zjavenia (singulár), na rozdiel od Ex 12, 28.50 (Mojžišovi a Áronovi a od
nich k ľudu); Nm 9, 5 (Mojžišovi a od neho Izraelitom).
Stanovený čas slávenia sviatku je štrnásteho dňa prvého mesiaca (Ex 12, 6; Lv 23, 5;
Nm 9, 3.5; 28, 16). Zabíjanie pesachu je stanovené pred večerom (Ex 12, 6; Lv 23, 5; Nm
9, 3.5). Čas jedenia je v noci, večer pätnásteho dňa, po západe slnka. Termín
„pätnásteho“ je v Tóre vyhradený pre označenie „jedenia macot“ (Lv 23, 6; Nm 28, 17).
V Tóre dátum jedenia baránka nie je výslovne menovaný (nahrádza ho zmienka o jedení
macot), autor Jub preto chcel výslovne rozlíšiť: 1. zabíjanie pesachu – 14. pred večerom;
2. jedenie pesachu – 15. po západe slnka; aby zabíjanie a jedenie nasledovalo zreteľne za
sebou.
Na rozdiel od Ex 12, 6 zabíjanie pesachu je adresované v jednotnom čísle (adresátovi
Jub), v Ex je dôležité zabíjanie pesachu spoločenstvom (celé zhromaždenie spoločenstva
Jisraela).
(2) „Túto noc“ – noc jedenia pesachu označuje Jub „počiatkom sviatkov“ (Ex 12, 2)
a „počiatkom radosti“. Podobne ako v TgPsJ, je podľa Jub pesachová noc počiatkom
počítania všetkých izraelských sviatkov. Noc pesachu je časom a počiatkom radosti.
Autor ďalej pripomína prvý pesach, ktorý jedli (plurál) v Egypte, usmrtenie prvorodených
(Ex 12, 12.29) – menovite prvorodených faraóna, vojnovej zajatkyne pri mlynskom
kameni, až po dobytok. Zásadnú zmenu má Jub čo sa týka vykonávateľa súdu nad
Egyptom, nie je ním Pán (ako v Ex 12, 12.29), ale všetky mocnosti Mastemy.295
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(3) V tomto verši je uvedené „znamenie, ktoré vám Boh dal.“ Tým znamením je krv
jednoročného baránka na dverách (por. Ex 12, 7.13). S ním je spojený prísľub, že pri
zabíjaní budú vynechané (minuté) domy so znamením, aby všetci, ktorí sa nachádzajú
v dome, boli zachránení.
(4) Samotné zabíjanie prvorodených podľa Jub vykonali Božie mocnosti, teda nie
samotný Pán (na rozdiel od Ex 12, 13). Synovia Izraela boli „obídení“ (sloveso pasach),
rana na nich nedoľahla, zahubený nebol ani dobytok, ani človek, ani pes.
(5) V kontraste k predchádzajúcemu veršu, je opísaná veľkosť poslednej egyptskej rany
a jej dôsledky na všetky domy (Ex 12, 30), okrem domov Izraelitov.
(6) „Celý Izrael zotrvával pri jedení pesachovej obety, pili víno a chválili, požehnávali
a zvelebovali JHVH, Boha svojich otcov a boli pripravení odísť z egyptského jarma
a zlého otroctva.“ V tomto verši je opísaná atmosféra jedenia pesachového baránka, ktorý
nemá paralelu v Tóre – tam je pozornosť pri jedení zameraná skôr na macot (Ex 12, 39;
Dt 16, 3). V Jub sa však nekvasený chlieb pri jedení pesachu nespomína, až v Jub 49, 22
sa bude spomínať sviatok Macot. Jedenie pesachu je výslovne spojené s pitím vína tak,
ako to je bežné pri každej veľkonočnej večeri. Atmosféra pesachovej hostiny je
slávnostná, spojená s modlitbou radostnej chvály a v pripravenosti opustiť zajatie, ktoré
je výslovne označené ako zlo.
(7) Podobne ako v prvom verši, aj tu sa začína s „pamätaj“, posolstvo je adresované
v jednotnom čísle – pamätaj na tento deň po celý čas svojho života (por. Dt 16, 3; Ex 12,
14). Sviatočný deň Pesachu je vsadený do kontextu Tóry alebo dodržiavania všetkých jej
predpisov ohľadom Pesachu, a to v každý čas jej slávenia. Autor Jub pripomína
dodržiavanie pesachového dňa podľa všetkých jej zákonov (Nm 9, 3.14).
(8) Ustanovenie ohľadom Pesachu je nazvané – podobne ako Ex 12, 14.17.43 – večné
(trvalé) ustanovenie, čo Jub vyjadruje aj obrazne: vyryté do nebeských dosiek pre
všetkých synov Izraela, čo svedčí o Božej autorite a trvalosti. Autor sa znovu vracia
k času slávenia Pesachu, má byť zachovávaný v každom jednotlivom roku, v príslušnom
dni po všetky pokolenia. Synonymným paralelizmom opakuje a rozvíja predchádzajúci
verš a nakoniec sa antitetickým paralelizmom ešte zosilní: nemá žiadne obmedzenie
v čase, je ustanovený naveky.
(9) Mení sa téma na rituálnu čistotu. Spomína sa, pomerne verne podľa Nm 9, 13, muž,
ktorý je (rituálne) čistý, ak zanedbá v príslušnom dni obetovanie pesachu – tu nazvaná
obeť príjemnej vône (Nm 28, 24) a nemá prekážku vzdialenosti (Nm 9, 10.13), bude
vyhladený – odstránený... Dodatok v Jub je, že prinesenie obeti (zabíjanie) je explicitne
rozšírené o jedenie a pitie (vína – podľa v. 6) pred JHVH. Integrálnou súčasťou
pesachovej obety je podľa Jub.: 1. zabíjanie baránka; 2. jedenie baránka; 3. pitie vína.
(10) Znovu sa vracia k dobe slávnosti (podobne ako verše 1.7.8, neskôr aj
v. 12.14.15.16.19), čo je veľmi nápadný dôraz autora Jub na správny čas slávenia.
Opakuje sa, že príslušná doba je štrnásteho dňa prvého mesiaca (v. 1), v čase „medzi
večermi“ (za súmraku; por. Ex 12, 6), čo sa bližšie určuje: od tretej časti dňa až po tretiu
časť noci, lebo dve časti dňa patria svetlu a tretia časť večeru. Deň sa v Izraeli
rozdeľoval na štyri časové úseky. Tretia časť dňa začínala od 15,00 hod. (do 18,00 hod.).
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Noc sa rozdeľovala na tri úseky, posledný končil ráno okolo 6,00 hod. Teda Pesach
sa slávil v čase od 15,00 hod. do 6,00 hod. rána.
(11) Predchádzajúca výpoveď je spojená s autoritou Pána: „Toto je to, čo ti JHVH
prikázal“.
(12) Ďalší verš zaoberajúci sa časom, a síce časom zabíjania a jedenia baránka.
Zabíjanie sa nesmie konať v dobe svetla, ale na hranici večera, stále však ide o 14. deň
mesiaca. Tá „hranica večera“ začína podľa predchádzajúceho verša „treťou časťou dňa“.
Jedenie baránka je vo večernom čase až do tretej časti noci. Večer je označením štvrtého
„úseku dňa,“ čo už je v podstate aj začiatok noci, čo bolo okolo 18,00 hod. SEČ. Jub teda
venuje veľmi podrobnú pozornosť halache ohľadom času slávenia Pesachu, obetovaniu
a jedeniu baránka. V tomto verši sa pripomína aj nariadenie ohľadom zvyškov z obety –
to, čo nebude zjedené (Ex 12, 10; Dt 16, 4) v tretej časti noci a neskôr, teda medzi 2,00 –
6,00 nočnou hodinou – má byť spálené na ohni (Ex 12, 10).
(13) Verš obsahuje halachu ohľadom spôsobu prípravy baránka – pečenie podľa Ex
12, 9 a zákaz zlomenia jeho kosti (Ex 12, 46; Nm 9, 12) rozšírený o výklad: lebo nemá
byť zlomená žiadna kosť detí Izraela. Jan Heller vo svojom preklade Jub v poznámke
vysvetľuje, že „pesachový baránok zastupuje prvorodených, zlomenie niektorej jeho kosti
by sa mohlo podľa pravidla imitatívnej mágie preniesť na toho, koho baránok
zastupuje.“296
(14) Opakuje sa predchádzajúci príkaz o zákaze zlomenia kosti baránka v spojení
s opätovným pripomenutím slávenia v príslušnom čase. Dôraz na správny čas slávenia je
neprehliadnuteľne opakovaný. Ide predsa o sviatok (Ex 12, 14), predpísaný deň – preto sa
nesmie vytratiť medzi ostatnými dňami a mesiacmi, ale je potrebné sláviť ho ako
sviatočný deň.
(15) Znovu opakovaný príkaz slávenia dňa Pesachu v príslušnom čase, ktorý má
adresát zjavenia oznámiť synom Izraela. Správne dodržiavanie tohto jedného dňa
Pesachu, s príslušnou Bohu milou obetou pamiatky je spojené s prísľubom: V tom roku
na nich nedoľahne žiadna rana, aby ich postihla smrť. Slávenie Pesachu má podľa Jub
vplyv na celý rok, on je počiatkom oslobodenia a trvalej Pánovej ochrany ľudu spred
akejkoľvek rany.
(16) Tento verš je rozdelený na dve časti. Prvá z nich prvý raz pojednáva o mieste
slávenia Pesachu (por. Dt 16, 6-7), druhá časť opakuje známy refrén o stanovenom čase,
pričom je príkaz adresovaný celému zhromaždeniu Izraela. Halacha o mieste slávenia je
najprv vyslovená negatívne: „nie je dovolené jesť mimo svätyne JHVH“ a potom
pozitívne: „ale pred tvárou svätyne JHVH“. Jub vychádzajú z centralizácie kultu
do Jeruzalemského chrámu (i keď v texte nie je priamo spomínaný), ktorý je Božou
svätyňou a kde prebýva Božia prítomnosť.
(17) Jedenie pesachu vo svätyni pred JHVH je podľa Jub zapísané a nariadené (Dt 16,
7). Doplnenie k Tóre je minimálny vek tých (implicitne sa myslí na mužov, ale až
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KTM II, s. 150.
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v Qumráne budú priamo vylúčené ženy), ktorí môžu jesť pesachovú obeť v chráme, je
stanovený od dvadsať rokov vyššie (vek asi podľa Ex 30, 14).
(18) Verš pojednáva o mieste slávenia Pesachu v období, keď už boli Izraeliti v krajine
Kanaán, ale Božia svätyňa nebola ešte postavená. Tento stav je vnímaný ako provizórny.
Vtedy sa mohol postaviť svätostánok, kým nebude postavená Božia svätyňa, čiže
Jeruzalemský chrám. V čase svätyne sa má každý rok sláviť Pesach a zabíjať baránky len
v nej.
(19) Opakuje sa predchádzajúci príkaz a tradične sa upresňuje čas zabíjania baránka
v svätyni - dome postavenom v Božom mene – na večer, keď v tretej časti dňa zapadne
slnko (por. v. 10.12).
(20) Nasleduje halacha o pomazaní jeho krvou prahu oltára a spálení jeho tuku na
ohni, ktorý je na oltári (por. Ex 23, 18). Upresnené je miesto, kde má byť jedený upečený
baránok, na nádvorie domu, ktorý je posvätený menom JHVH, teda nádvorie svätyne.
(21) Predchádzajúca halacha je zosilnená zákazom (podľa Dt 16, 5) jesť pesach po
mestách a všetkých miestach mimo Božieho stánku či domu, kde spočinulo Pánovo meno.
Pridané je aj vysvetlenie: takto nezablúdia (neodchýlia sa) od Boha. Posvätné miesto, kde
spočíva Pánovo meno, je podľa Jub zárukou blízkosti Boha.
(22) V tomto verši je oslovený samotný Mojžiš, aby prikázal synom Izraela zachovávať
pesachové nariadenia. Pridaný však, až na tomto mieste, je aj sviatok Macot, ktorý sa má
sláviť rok čo rok v príslušných dňoch, tak aby sa jedol sedem dní Macot (Ex 13, 6.7; 23,
15; 34, 18; Lv 23, 6; Nm 28, 17; Dt 16, 3). Každý deň sa má prinášať obeť na oltár vášho
Boha (por. Nm 28, 19-24) a postoj pri ich prinášaní obety má byť rovnako ako vo v. 2:
s radosťou.
(23) Posledný verš kapitoly zdôvodňuje radosť pripomenutím slávenia prvého pesachu
v náhlení (Ex 12, 11; Dt 16, 3).
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8. Qumrán a Pesach
Archeologické nálezy v jedenástich jaskyniach Júdskej púšte na mieste zvanom Chirbet
Qumran, majú mimoriadne veľký význam pre nábožensko-dejinné porozumenie Nového
zákona. Bez prehnania môžeme povedať, že qumránske texty sú doteraz jedným
z najvýznamnejších archeologických nálezov pre biblické štúdium. Qumránske
spoločenstvo jestvovalo okolo r. 140 pred Kr. – 68 po Kr., teda aj v období kedy pôsobil
Ješua ha-nocri. Aj keď žiadny zo zvitkov od Mŕtveho mora sa nezmieňuje ani o ňom, ani
o žiadnom z Ješuových nasledovníkov, v qumránskych spisoch297 spoznávame duchovnú
atmosféru esénskej298 zbožnosti v období Ješuovho pôsobenia i v čase formovania
Nového zákona. Historicky sa možno domnievať, že Ježiš o existencii Qumránu vedel
a poznal základné rysy jeho spirituality.299 V súvislosti s našou témou treba hneď uviesť,
že z doposiaľ nájdených zvitkov sa nedá zostaviť súvislé pojednávanie o slávení Pesachu
v qumránskom spoločenstve, ale môžeme odkryť určité aspekty tejto slávnosti. Okrem
toho je vhodné spomenúť niektoré dôležité skutočnosti implicitne sa dotýkajúce slávnosti
Pesach, a to qumránsky kalendár a rituálne stolovanie esénov.
KALENDÁR ESÉNOV300
Eséni sa stránili chrámovej bohoslužby a nezúčastňovali sa chrámových obetí. Podľa
ich názoru nebol chrám postavený náležite. Odmietali chrámové kňazstvo.301 Samých
seba považovali za vyvolených a jedným z hlavných argumentov bolo, že sa držia
správneho kalendára. Esénsky kalendár302 sa riadil slnečným cyklom a mal 52 týždňov
a 364 dní (na rozdiel od tradičného lunárneho kalendára s 354 dňami). Sviatky potom
začínali vždy v ten istý deň týždňa. Mesiac, v ktorom sa slávil Pesach (nisan) je prvým,
297

Texty nášho prekladu budú brať do úvahy anglické vydania: WISE, M., ABEGG, M., COOK, E.: The
Dead Sea Scrolls: A New Translation, Harper, San Francisco 1996 a VERMES, G.: The Complete Dead
Sea Scrolls in English, Penguin, London – New York 1997. Hebrejský text a nemecký preklad: Die Texte
aus Qumran: Hebräisch und Deutsch, München 1981.
298
V tejto súvislosti sa neustále stretávame s námietkou, že v NZ nie je nikde reč o esénoch a že táto
skutočnosť veľmi udivuje, ak by mali NZ a eséni pochádzať z rovnakého obdobia. S týmto však súvisí
otázka etymológie dnes bežného označenia „eséni“. Nevieme ani ako prišla táto skupina k tomuto
označeniu a či ho vôbec sami používali. Slovo „esén“ by mohlo byť gréckou transkripciou (essaioi alebo
essenoi) aramejského slova „chasajja“ (hebr. chasidim) – zbožní. Označenie „esén“ by zodpovedalo
potom absolútnej forme substantíva, ktorá znie aramejsky chasén. Spomedzi početných sebaoznačení
obyvateľov Qumránu však nie je v doteraz známych textoch ani raz doložený termín chasaia alebo
chasen. V qumránskych textoch sa sami členovia spoločenstva označujú ako „chudobní z milosti“ (1QH
V, 22), „spoločenstvo chudých“ (4QpPs37 II, 10); „chudobní tvojho (Božieho) vykúpenia (1QM XI, 9),
chudobní duchom“ (1QM XIV, 7). Por. SCHUBERT, K.: Bible a dějiny, Trinitas, Svitavy 2000, s. 81;
FLUSSER, D.: Esejské dobrodružství, Oikúmené, Praha 1999, s. 15.
299
SCHUBERT, K.: Ježíš ve světle tradiční židovské literatúry, Vyšehrad, Praha 2003, s. 67.
300
Por. DSSNT, s. 296-301; ABEGG, M. G.: The Calendar at Qumran in Judaism in Late Antiquity, (Part
1, vol. 5), Brill, Leiden 2001, s. 145-171; DIMANT, D.: Qumran sectarian Literature in STONE, M. E.
(edt.), Jewish Writings of the Second period, Fortress, Philadelphia 1984, s. 530; STERN, S.: Qumran
Calendars: Theory and Practice in LIM, T. H., HURTADO, L. W., AULD, A. G., JACK, A. (edts.): The
Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, T&T Clark, Edinburgh 2000, s. 179-186; VANDERKAM,
J. C.: Calendars in the Dead Sea Scrolls: Measuring Time, Routledge, London 1998. Prehľadný kalendár
pozri: http://members.cox.net/laschuetz/HaDerech/DSS/Calendar/QumranCalendar.pdf
301
Jeruzalemský veľkňaz bol nazývaný „zločinným kňazom“ (1QpHab I, 3; VIII,9).
302
Tento kalendár používa aj apokryfná kniha Jubileí a Henochova apokalypsa.
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počiatočným mesiacom esénskeho kalendára. Podľa esénskeho kalendára sa slávil Pesach
vždy v tretí deň po šabate, teda v utorok, ako svedčí fragment 4Q329a (mišmerot G):303
(1) [V prvom roku sviatok začína v treťom dni po] šabate, (2) [trieda304 Maziah305,
s pesachom; v druhom] roku sviatok začína v tretí deň (3) [trieda Seorim s pesachom;
v treťom] roku sviatok začína v tretí deň (4) [trieda Abijah s pesachom]. V štvrtom roku
sviatok (5) [začína v tretí deň trieda Jakim306 s] pesachom. V piatom roku sviatok (6)
začína v tretí deň trieda Immer [s pesachom].
Ešte jeden fragment o datovaní sviatku: 4Q326307 (2) […a v predvečer štrnásteho dňa
mesiaca] (3) je sviatok Macot. Ak ide o správne doplnenie porušeného fragmentu,
svedčilo by to o vedomí zjednotenia sviatkov Pesach a Macot, keďže tento deň je
začiatkom pesachu.
V polovici 20. stor. prišla francúzska bádateľka Annie Jaubert s hypotézou vysvetlenia
chronologickej diferencie datovania Poslednej večere medzi synoptikmi a Jánom
použitím dvoch kalendárov – lunárneho a esénskeho solárneho.308 Kurt Schubert k tomu
konštatuje: „...táto hypotéza prehliada fakt, že novozákonná tradícia nezachytila ani tú
najmenšiu zmienku týkajúcu sa kalendára.“309
RITUÁLNE STOLOVANIE ESÉNOV
Spoločné rituálne stolovanie malo v qumránskej komunite veľmi dôležité miesto. Ono
v podstate nahrádzalo chrámový kult,310 ktorý z vyššie uvedených dôvodov eséni
odmietali. Qumránci samých seba považovali za kňazskú komunitu, ktorá pokladala za
záväzné príkazy o čistote, ktorými sa riadila kňazská služba.311 Stolovanie esénov preto
dýchalo atmosférou chrámu a bolo posvätným. Jedáleň bola svätým priestorom, akoby
svätyňou, kam nebolo dovolené vstúpiť nikomu mimo chaverim komunity. V jej blízkosti
bola miestnosť na rituálne čisté nádoby. Pri jedle panovalo úplné ticho (Bel II, 8.5).
Keďže sa dôraz dával na rituálnu čistotu, jedlo pripravovali kňazi.312 Modelom ideálneho
stolovania bolo rituálne stolovanie, ktoré sa má uskutočniť v mesiánskom čase. Ono
nielenže odkrýva mesiánske očakávanie esénov, ale aj odhaľuje spôsob ich stravovania.
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Fragment esénskeho kalendára pojednáva, ktorá kňazská trieda slúži počas pesachu v prvých piatich
rokoch šesťročného kňazského cyklu, prijatého v Qumráne. Por. aj 4Q325 I, 1 (tento je však porušený
práve v stati o pesachu).
304
Kňazské triedy sú podľa 1Krn 24, 7-18; pesach slávia triedy 24.-4.-8.-12.-16 a v šiesty rok
pravdepodobne – 20.
305
Por. 4Q320 frag. 4, III, 2. Druhý pesach začína trieda Seorim – 4Q321 I,9.
306
Por. 4Q320 frag. 4, V,1.
307
Hovorí o kňazskej službe v štvrtom roku šesťročného cyklu.
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JAUBERT, A.: La date de la Cene, Paris 1957; angl. The Date of the Last Supper, Alba House, New
York 1965; Jesus et le calendrier de Qumran, NTS 7 (1960), s. 1-30.
309
SCHUBERT, K.: Ježíš ve světle tradiční židovské literatúry, s. 81.
310
Ibidem, s. 75.
311
DUNN, J.D.G.: Ježíš, společenství stolu a Kumrán, in CHARLESWORTH, J. H.: Ježíš a svitky
od Mrtvého moře, s. 269.
312
FLUSSER, D.: Esejské dobrodružství, s. 38.
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Popis eschatologického stolovania, na ktorom bude prítomný mesiáš Izraela,313
sa nachádza v „Pravidlách obce“ - 1QSa II, 11–22314:
(11) A toto je zasadací poriadok ,mužov mena‘, povolaných v stanovenom čase pre
radu spoločenstva, keď Boh pošle (12) mesiáša ísť medzi nich: kňaz, hlava celého
spoločenstva Izraela, vstúpi ako prvý, nasledovaný ostatnými (13) [svojimi] bratmi, synmi
Árona, kňazmi povolanými [v stanovenom čase] na hostinu ,mužov mena‘ a sadnú si (14)
na miesta pred neho podľa svojej hodnosti. Potom mesiáš Izraela môže vstúpiť a hlavy
(15) tisícou Izraela si sadnú pred neho, každý podľa svojej hodnosti, podľa svojho
postavenia vo svojom tábore a skupine. Naposledy všetky (16) ,hlavy rodov obce‘, spolu
s ich mudrcmi zasadnú pred nimi podľa svojej (17) hodnosti. A keď sa oni spolu
zhromaždia pri stole spoločenstva,315 aby pili (nové) víno,316 mal by byť spoločný stôl
prestretý (18) [pre jedenie] a (nové) víno rozliate pre pitie, nikto nesmie vystrieť ruku za
prvotinou (19) chleba317 [a nového vína] pred kňazom, pretože on požehná prvotinu
chleba (20) a (nové) víno, ako prvý vystrie svoju ruku za chlebom pred nimi. Potom
vystrie mesiáš z Izraela318 svoju ruku (21) za chlebom. Nakoniec celé zhromaždenie
spoločenstva319 požehná, podľa svojej hodnosti. Podľa tohto postupu sa má riadiť (22)
každé jedlo, za predpokladu, že je zhromaždených najmenej desať mužov.
Poriadok pre bežné stolovanie komunity nájdeme v „Poriadku spoločenstva“ 1QS VI,2320
7 : (2) ...všetci budú jesť, (3) chváliť (Boha) a radiť sa spoločne. A kdekoľvek, kde je
desať mužov rady spoločenstva,321 tam musí byť prítomný (4) kňaz. [Muži si sadnú pred
kňaza podľa hodnosti...].322 A potom keď pripravia stôl pre jedenie a (nové) víno (5)
k jeho pitiu, nech kňaz ako prvý vystrie ruky a požehná prvotiny chleba323 (6) a nového
vína. A na mieste, kde sú desiati, nesmie chýbať muž, ktorý študuje Tóru dňom i nocou (7)
nepretržite, vždy striedavo s ostatnými.
Stolovaniu predchádzalo vždy rituálne očisťovanie, členovia spoločenstva si umývali
ruky v čistej studenej vode, pričom bolo pre nich dôležité vnútorné pokánie (1QS III, 4-6;
CD X, 11). Potom sa opásali ľanovými rúchami (Bel II, 8.5). Každé stolovanie začínalo
313

Qumránci očakávali dvoch mesiášov – kňazského z Áronovho rodu !wrha xyvm a mesiáša Izraela:
(1QS IX,11); por. MÁTEL, A.: Mesiášske očakávania Qumránu, Olomouc 2002; on-line:
http://www.andrejmatel.info
314
1Q Sa = 1Q28a; par. 4Q249, por. MILIK, J.T.: Qumran Cave 1, Clarenton, Oxford 1955, s. 107-118.
315
Hebr dxy je bežným sebaoznačením qumránskej komunity.
316
Význam pojmu vwryt, ktorý sa v Qumráne používal často, je zložitý filologický problém, môže
označovať 1) mušt (nekvasená vínna šťava); 2) mušt v určitých štádiách kvasenia; 3) mladé víno (vdx
!yy; 4) víno (!yy). Podľa Kuhnovej analýzy v 1QS a 1QSa označuje vwryt víno, prípadne nové víno,
Qumránci tento výraz uprednostňovali pred !yy, ktorý patril ku kňazskému jazyku. Por. in KUHN H.W.:
The Qumran Meal and the Lord’s Supper in Paul in the Context of the Graeco-Roman World in
CHRISTOPHERSEN, A. et al. (edts.): Paul, Luke and the Graeco-Roman World, JSNT 217, Academi,
Sheffield 2002, s. 225-228.
317
Myslí sa prvá porcia chleba, hebr. ~xlh tyvr ta $rb [m …]
318
Hebr. larvy xyvm
319
Hebr. dxyh tc[ lwk
320
Paralelný text je aj v 4QSi (4Q263).
321
Označenie plnoprávnych členov komunity.
322
Text je v 1QS porušený, čiastočne sa dá čítať v 4Q263.
323
Hebr. ~xlh tyvarb $rbhl

larvy xyvm
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požehnaním, ktoré predniesol kňaz – teda vždy musel byť prítomný (1QS VI, 4) – nad
chlebom a (novým) vínom (por. 1QS VI, 5). Požehnaním uctievali Boha ako štedrého
darcu potravy (Bel II, 8.5). Pred požehnaním bolo prísne zakázané požívať niečo z jedla.
Eséni zvyčajne mávali veľmi jednoduchú stravu, pri ktorej však nesmeli chýbať chlieb
a víno. Jedlo sa končilo takisto s požehnaním. Po jeho skončení odložili stolujúci rúcha
a vrátili sa do práce (v pracovný deň, mimo sviatkov).
Zaujímavé je, že v Qumránskom spoločenstve – jachad, vnútri usporiadania stolovania
s bežným jedlom, zohrávali dôležitú rituálnu úlohu chlieb a víno, spojené s požehnaním,
ktoré malo veľmi dôležitú úlohu.324 Na rozdiel od bežného poriadku židovských hostín,
kde bolo poradie: 1. víno - 2. chlieb; v Qumráne bolo poradie obrátené: 1. chlieb –
2. víno. Konanie podľa stanoveného poriadku, sa má dodržiavať všetkými členmi
spoločenstva.
Účasť na Pesachu podľa fragmentu 4Q265
V štvrtom fragmente časti zákona spoločenstva325 4Q265 sa cituje Malachiáš 2, 10
s následným obmedzením ohľadom účasti na jedení pesachového jedla:
(1) [Či nemáme my všetci jedného otca? Či jeden Boh] (2) nás nestvoril? Prečo ste si
neverní navzájom, [že znesväcujete zmluvu našich otcov? (Mal 2, 10) Nedovoľte] (3)
mladému mužovi a žene jesť pesach.326
Hoci podľa Ex 12 účasť na pesachovej obeti má „celý dom“ podľa počtu duší (por.
v. 2-3), pesach nasledujúcich generácií – twrwd xsp ako ho nazývajú rabíni, sa slávil
podľa Deuteronomia v Jeruzalemskom chráme. Tým sa rituálna čistota všetkých, čo mali
účasť na pesachovej obeti, stávala kardinálnou požiadavkou.327 Preto Chrámový zvitok
(11QT VII,8), podobne ako kniha Jubileí (Jub 49:17) obmedzujú účasť na pesachovom
jedle na tých, ktorí majú najmenej dvadsať rokov. Hoci obidva texty sú často
interpretované s tým, že vylučujú ženy spoločne s mladými, 4Q265 je jediný svedok,
ktorý to robí explicitne. Ide o prísnu reštrikciu typickú pre sektárov (neskôr ju prijali aj
karaiti). Dôvod vylúčenia mladých mužov a žien nie je dostatočne vysvetlený (podobne
ako v 1QM VII,3). Rétorická fráza Mal 2, 10 sa môže vzťahovať k otázke kto môže jesť
pesachovú obetu, ak rozumieme alúziu na „nevernosť“ v biblickom texte k zhovievavej
praxi dosvedčenej u Josepha (Bel VI.9.3) a v Mišne (m Pes 8:1) podľa ktorej žene, ktorá
bola v stave rituálnej čistoty, bola povolená účasť na jedle. Qumránski eséni túto, pre nich
ľahkovážnu prax, odmietli.

324

Por. KUHN H.W.: The Qumran Meal and the Lord’s Supper in Paul in the Context of the GraecoRoman World, s. 237.
325
Ide o ekloge – extrakt z rôznych diel ohľadom zákonov spoločenstva, podobný je s CD a 1QS; por. úvod
in DSSNT, s. 278. Text 4Q265 je datovaný do obdobia vlády Herodesa (okolo r. 30-50 po Kr.).
326
Txt. xsph x[bzb] hvaw jwj[z r[n lbawy [la]
327
BAUMGARTEN, J. M.: Scripture and Law in 4Q265 in STONE M. E.; CHAZON E. G. (eds.): Biblical
Perspectives: Early Use and Interpretation of the Bible in Light of the Dead Sea Scrolls, STDJ 28, Brill,
Leiden 1998, s. 25-33.
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Nariadenia o Pesachu a Macot v Chrámovom zvitku328 11QT XVII, 6-16
(6) Štrnásteho dňa prvého mesiaca [za súmraku, nech zabijú (7) pesach pre JHVH].
Budú obetovať pesachovú obetu prv ako večernú obetu, obetujú ju [v tretej časti dňa].329
(8) Muži vo veku dvadsať rokov a vyššie, majú ju pripraviť. Potom ju budú jesť v noci, (9)
v nádvorí chrámu. Následne oni vstanú skoro ráno a vrátia sa domov.
(10) Pätnásteho (dňa) tohto mesiaca, sa bude konať sväté zhromaždenie. (11) Nebudete
konať v ňom žiadnu prácu, je to pútnicky sviatok Macot, sedem dní (12) pre JHVH. Pre
každý zo siedmych dní, obetujte (13) zápalnú obetu pre JHVH, ktorá pozostáva z dvoch
býčkov, barana a sedem bezchybných ročných baránkov, (14) spolu s jedným capom330 –
obety za hriech a predpísanej obety obilia a nápoja. (15) Budete [nasledovať] zvyčajné
nariadenia ohľadom býkov, barana, baránkov a capa. Potom, v siedmy deň, budete mať
(16) [slávnostné zhromaždenie] pre Pána, v tento deň nebudete pracovať.
Vplyv esénov na slávenie Eucharistie
Židovský významný odborník na qumránske zvitky, ktorý študuje židovské korene
Nového zákona – David Flusser, často poukazuje na vplyv esénov na kresťanskú
Eucharistiu a ich „nápadnú podobu“.331 Vyjadruje sa: „...niektorí bádatelia prijali názor,
že ,sviatosť večere‘ je dokonca esénskeho pôvodu“. Jeho hlavným argumentom je, že „na
rozdiel od židovského stolovania, kde víno vždy predchádzalo chlebu, požehnávali a jedli
qumránci najprv chlieb“ podobne, ako tomu bolo aj pri „lámaní chleba“ v prvotnej cirkvi.
Zaujímavý je Flusserov postreh ohľadom určitej „rivality“ medzi chlebom a vínom:
„Požehnanie určené na deň sviatku – kiduš, sa hovorí nad kalichom vína, zatiaľ čo ostáva
chlieb prikrytý. Po tomto požehnaní sa chlieb odkryje a teraz nasleduje požehnanie nad
chlebom. Prečo je prikrytý chlieb predtým, než sa hovorí požehnanie? V tomto
židovskom pohľade je akási „rivalita“ medzi chlebom a vínom. Kalich vína je prirodzene
viac vhodný, aby poslúžil k sviatočnému požehnaniu. A napriek tomu je to práve chlieb,
a nie víno, ktoré je základom večere. Eséni vyriešili problém konkurencie chleba a vína
tak, že vždy začali s požehnaním nad chlebom, potom nasledovalo požehnanie vína (por.
1Q S VI, 4-6). Tak je pri esénskom stolovaní presne stanovené poradie: najskôr sa podáva
chlieb, potom víno, a to celkom v protiklade s obvyklými židovskými zvykmi, podľa
ktorých je najskôr podávané víno, až potom chlieb.“332
328

V chrámovom zvitku z 11. qumránskej jaskyne autor zostavil „nový zákon“ pre život v krajine, akoby
„nové deuteronomium“ zamerané na to, aby viedol Izrael v období, ktoré bude bezprostredne
predchádzať stvoreniu nového neba a novej zemi. Autor používa mnohé nariadenia „prvého zákona“ –
Tóry, zvlášť Dt. Spis je pravdepodobne dielom Učiteľa spravodlivosti, vodcovskej postavy komunity,
pochádza z konca 1. stor. pred Kr. alebo z počiatku 1. stor. po Kr. 11QT obsahuje halachu esénov,
v ktorej sa popisuje liturgický rok, kalendár slávností a spôsob ako sa majú náležite sláviť. Tu sú opísané
niektoré tradičné židovské slávnosti, ako aj tie, ktoré sa slávili len v komunite. Por. úvod in DSSNT,
s. 457-459; YADIN, Y.: The Temple Scroll, Cooperative Press, Jerusalem 1977.
329
Myslí sa okolo štvrtej hodiny, po západe slnka.
330
Lit. samčekom kozy.
331
Por. FLUSSER, D.: Die Essener und Abendmahl in Entdeckungen im Neuen Testament (b. 2),
Neukirchener, Neukirchen – Vluyn 1999, s. 89-93 (prvý krát zverejnené in Immanuel 2, Jerusalem 1972,
s. 23-27); angl. The Last Supper and the Essenes in Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem
1988, s. 202-206; por. aj Esejské dobrodružství, s. 66.
332
Por. FLUSSER, D.: Die Essener und Abendmahl, s. 89.
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Flusser však k tomuto problému pristupuje s určitou predpojatosťou, pretože ak by bral
vážnejšie pesachový kontext Ješuovej poslednej večere, ktorý mimochodom pripomína,333
nezabúdal by na viaceré kalichy vína pri pesachovej večeri (najmenej tri v Ješuovej
dobe). Poradie chlieb/víno nemusí vychádzať z esénského vplyvu na prvotnú cirkev, ale
z historickej skutočnosti, že Ješua vyslovil vysvetľujúce (eucharistické) slová nie nad
prvým kalichom, ale nad kalichom po jedle (tretí kalich). Flusserov postreh, že „niektoré
kresťanské spoločenstvá Pánovu večeru slávili podľa toho istého poriadku ako Ješua
a nesektárske židovské kruhy, kde chlebu predchádzalo víno,“ (dosvedčené aj v Did 9),334
môže skôr hovoriť o tom, že tieto židovské mesiánske spoločenstvá chceli harmonizovať
slávenie Poslednej večere so židovskou slávnosťou, ale ostatné spoločenstvá (viac
pohanokresťanské) sa držali Ješuovho vlastného poradia (dosvedčeného v Mk/Mt)
z pesachovej večere.

333
334

Por. ibidem, s. 89-90.
Por. ibidem, s. 91.

67

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

9. Pascha v diele Filóna Alexandrijského
Filón Alexandrijský335 (ďalej Filón) je najvýznamnejším helenistickým interpretom
hebrejskej Biblie. Žil okolo rokov 25 pred Kr. – 50 po Kr.336 v alexandrijskej židovskej
diaspore. Jeho dielo spadá do obdobia spred zničením chrámu. Ako helenistický učenec
a súčasne Žid, stál na rozhraní dvoch veľkých svojbytných kultúr. Vo svojich dielach sa
snažil vyložiť jadro židovskej náboženskej tradície pomocou všeobecne zrozumiteľných
výkladových princípov klasickej filozofie. Jeho alegorický výklad337 biblických príbehov
a Mojžišových ustanovení je nesený snahou odkryť hlbší rozmer biblickej tradície, ktorá
sa neviaže len k doslovnému zneniu posvätných textov hebrejskej Tóry, ale
k univerzálnym filozofickým interpretáciám biblickej zvesti.338 Filón čítal hebrejskú
Bibliu väčšinou z gréckych prekladov (LXX), ale rozumel hebrejskému textu. Jeho
znalosť halachy nebola príliš hlboká, ale veľmi dobre poznal agadu, vrátane rôznych
palestínskych a helenistických midrášov.
Zachovávanie židovského sviatku Veľkej noci – Paschy, patrí podľa Filóna
k „najdôležitejším témam“ v Izraeli (por. Congr XVII.89).339 Zmienku o ňom nájdeme
v jeho šiestich spisoch.340 Väčšinou sa Pascha nachádza v kontexte jeho alegorických
výkladov, pre ktoré je vhodnou biblickou pôdou. Preto jednotlivé zmienky o Pasche v jeho
spisoch – okrem De specialibus legibus – sú útržkovité a nesúvislé. Jedinou výnimkou je
práve spomenuté dielo, v ktorom sa Filón systematicky zaoberá príkazmi Tóry, a tieto
335

AMIR, J.: Philo Judaeus in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition; BORGEN, P.: Philo
of Alexandria, in STONE, M. E. (edt.): Jewish Writings of the Second Period, Fortress Press,
Philadelphia, 1984, s. 274 – 278; BRÉHIER, E.: Philo Judaeus in The Catholic Encyclopedia, vol. XII.,
Online Edition: http://www.newadvent.org/cathen/12023a.htm [6.10.2004]; HILLAR, M.: Philo
of Alexandria in The Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.utm.edu/research/iep/p/philo.htm
[6.10.2004]; SALDARINI, A. J.: Other Jewish Literature in NJBC 124–126; TOY, C. H.; SIEGFRIED,
C.; LAUTERBACH, J. Z.: Philo Judaeus in The Jewish Encyclopedia, Online Edition:
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=281&letter =P&search=Philo [6.10.2004].
Túto kapitolu autor už publikoval: MÁTEL, A.: Návrat k hebrejským koreňom Eucharistie. Pesach v diele
Filón Alexandrijského, Duchovný pastier č. 10 (2005), s. 716-721.
Spisy budú citované podľa klasického anglického prekladu: YONGE C. D.: The Works of Philo Judaeus, H.
G. Bohn, London 1854-1890, repr. Hedrickson Publishers, Peabody 1993. Tento môžeme nájsť aj v Online
Edition http://www.earlychristianwritings.com/yonge/. Z novších prekladov por. COLSON, F. H.,
WHITAKER, G. H., MARCUS, R.: Philo. Complete Works (12 vols.), Loeb Classical Library, London –
Cambridge 1953-1963.
336
Uvedený údaj je podľa novšieho bádania, časové údaje jeho života sa rôznia, staršie dáta uvádzajú okolo
r. 20. pred Kr. – po r. 40 po Kr. Jediný istý dátum jeho života je r. 40 po Kr., kedy ako postarší muž
viedol delegáciu židovskej komunity v Alexandrii do Ríma k cisárovi Caligulovi.
337
Alegorický výklad podrobne rozpracováva vo veľkom alegorickom komentári Νόµων Ἱερῶν Ἀλληγορίαι.
Podľa Filónovej originálnej myšlienky, prvý človek je tu považovaný za symbol náboženského
a morálneho vývoja ľudskej duše.
338
Por. úvod in ŠEDINA, M.: Filón Alexandrijský. O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží.
Oikúmené, Praha 2001, s. 8 – 9. Filón je ovplyvnený najmä filozofiou stredného platonicizmu a stoikmi.
339
Pri Filónovým dielach uvádzam najprv skratku knihy, pri viacdielnych knihách rímskou číslicou poradie
knihy (oddelené čiarkou), nasleduje číslo kapitoly (oddelené bodkou) a verša, napr. SpecLeg I,
XXXV.181 – prvá kniha De specialibus legibus, kapitola 35, verš 181.
340
Congr XVII.89; XIX.106; Sacr XVII.63; VitMos II, XLI.224; XLII.228; XLIII.233; Her XL.192;
LI.255; All III, XXX.94; LII.154; LVII.165; SpecLeg I, XXXV.181; SpecLeg II, XI.41; XXVII.145XXVIII.161.
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vysvetľuje ako príkazy dekalóga. V pojednávaní o štvrtom prikázaní (o šabate) sa venuje
židovským sviatkom. V jedenástej kapitole druhej knihy De specialibus legibus rozlišuje
10 sviatkov, v počte ako ich „stanovuje Zákon“ (SpecLeg II, XI.41). Z nich sa štvrtý
sviatok Veľkej noci nazýva Pascha a piaty je prinášaním prvých plodov obilia – „posvätné
snopy“, čo je pojem pre Sviatok nekvasených chlebov.341 Dvadsiata siedma kapitola
SpecLeg II súvislo pojednáva o Pasche a dvadsiata ôsma o sviatku Nekvasených chlebov.
Filón tu rozlišuje Paschu a sviatok Azymón, ale neoddeľuje ich od seba. Hoci Filónovi
primárne nešlo o historické vykreslenie veľkonočných sviatkov, používa históriu, aby na
jej podklade vyslovoval svoje alegorické interpretácie. Preto môžeme aj z jeho diela
spoznať prax slávenia Paschy v jeho dobe, teda v prvej polovici 1. stor.
V nasledujúcich riadkoch si stručne priblížime jeho ponímanie Paschy, aspekty na ktoré
dáva dôraz a v závere aj jeho alegorické interpretácie.
NÁZOV
•
•

Sviatok sa v chaldejskom jazyku nazýva Pascha (VitMos II, XLI.224);
„A je tu iný sviatok, pri ktorom sa používa jedlo odlišné od zvyčajného, používa sa
nekvasený chlieb (¥zuma), od ktorého je odvodené jeho meno“ (SpecLeg II,
XXVIII.150).

DÁTUM A ČAS SVIATKU
•
•

•

•

•
•

Sviatok sa slávi štrnásteho dňa mesiaca, kedy sa mesiac stáva plným (VitMos II,
XLI.224);
„...v strede mesiaca, v deň, keď je mesiac plný svetla, dôsledkom prozreteľnosti
Boha, ktorý sa stará, aby nebola žiadna temnota v tento deň“ (SpecLeg II,
XXVIII.155);
„...v štrnásty deň mesiaca, ktorý sa skladá z dvoch periód sedmičky, podľa
nariadenia, že nič, čo je považované za hodné pocty, nemôže byť oddelené od čísla
sedem. Toto číslo je začiatkom dokonalosti a dôstojnosti pre všetko“ (SpecLeg II,
XXVII.149; XXVIII.156);
„Tento mesiac, ktorý je siedmym podľa poradia a pokynu, podľa slnovratu je prvým
v sile, preto je vo svätých Písmach nazývaný aj prvým. A dôvod, ktorý zobrazím je
nasledujúci. Jarná rovnodennosť je napodobením a znázornením počiatku v súlade
s tým, ako bol svet stvorený...“ (SpecLeg II, XXVIII.150-1); „V prvom ročnom
období – on ju nazýva jarné obdobie a jeho rovnodennosť – ustanovuje sviatok,
ktorý je nazvaný Azymón /Nekvasených chlebov/“ (gr. kaloumšnhn tîn ¢zÚmwn
SpecLeg I, XXXV.181; por. VitMos II, XLI.228);
„Všetok ľud prináša obeť, začínajúc popoludní, pokračujúc až do večera“
(SpecLeg II, XXVII.145);
Filón spomína aj tých, „ktorí neskoro obetovali sviatok Paschy so zvyškom národa
z dôvodov nejakých neočakávaných okolností...“ (VitMos II, XLIII.233).

341

Názov sviatku „Nekvasených chlebov“ je uvedený pri šiestom sviatku (Šavuot), ktorý Filón označuje
ako ten, ktorý nasleduje po sviatku Nekvasených chlebov.
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POVAHA SVIATKU
• Pascha je „univerzálny sviatok všetkého ľudu“ (SpecLeg II, XXVII.149; VitMos
II, XLI.224);
• „V tomto sviatku je prinesená na oltár a kňazské obety nielen privátna obeť, ale
takisto podľa špecifického ustanovenia Zákona, celý národ je posvätený a prináša
obete...“ (VitMos II, XLI.224; SpecLeg II, XXVII.145).
• Patrí medzi pútnické sviatky slávené v Jeruzaleme: „Nespočetné množstvo
z mnohých miest prišli do chrámu na každý sviatok, niektorí po súši, iní po mori,
z východu i západu, zo severu i juhu“ (SpecLeg I, XII.69).
CIEĽ SVIATKU
•

„Tento sviatok je ustanovený na pamiatku /ØpÒmnhm£/ a vzdávanie vďaky
/carist»rion/ za veľké sťahovanie, niekoľko stoviek tisícov mužov spolu so ženami,
ktoré oni urobili z Egypta... A potom im bol darovaný zákon, aby bol opakovaný
v každý rok /Ð nÒmoj ¤pax kat' ™niautÕn ›kaston/ ako spomienka vďačnosti /e„j
eÙcarist…aj ØpÒmnhsin/“ (SpecLeg II, XXVII.146).

USTANOVENIE SVIATKU
U Filóna nájdeme dva druhy výpovedí, jedny poukazujú na Boha, iné na Mojžiša:
• „Tento sviatok je ustanovený „...podľa príkazu, ktorý im dal Boh“ (SpecLeg II,
XXVII.146);
• zároveň čítame vyjadrenia: „...Mojžiš vyhlásil...“ (SpecLeg II, XXVIII.157); „...ako
hovorí Mojžiš...“ (All III, LVII.165);
• medzi Mojžišom a Bohom však jestvuje spojenie: „Mojžiš... sa dožadoval Boha,
aby prijal otázku a vyhlásil im svoje rozhodnutie autoritatívnym príkazom“
(VitMos II, XLII.228).
PRÍPRAVA NA SVIATOK
•
•
•

V rámci alegorického výkladu sa cituje Ex 12, 3: „V desiaty deň tohto mesiaca,
nech si každý zaobstará baránka pre svoj dom“ (Congr XIX.106);
takisto v alegorickom kontexte sa spomína „opásanie bedier“ z Ex 12, 11 (All III,
LII.154) a potreba „byť aktívny a pripravený“ (Sacr XVII.63);
„...aby bol náležitý sviatok pre mužov, ktorí ju pripravili a tých, ktorí sa
zhromaždili, aby mali účasť na sviatku, náležite očistení posvätným umývaním“
(SpecLeg II, XXVII.148).

SLÁVENIE SVIATKOV
A) PASCHA
• Dôležité je prinášanie obetí (VitMos II, XLII.228; XLIII.233; All III, XXX.94;
LVII.165; SpecLeg II, XXVII.145-6);
• Filón poukazuje na dôležitosť domu ako miesta slávenia Paschy: „A každému
domu je v tomto čase udelená povaha a dôstojnosť chrámu“ (SpecLeg II,
XXVII.148);
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•

•

•

je nápadné, že Filón sa vyhýba sláveniu Paschy v chráme, vracia sa k prvej Pasche,
kedy „obetovali v čase svojej nesmiernej radosti, v náhlení, bez čakania na
kňazov“ (gr. ™speusmšnon toÝj ƒere‹j oÙk ¢namšnontej SpecLeg II, XXVII.146);
„A tí, ktorí sa zhromaždili, aby mali účasť na sviatku..., aby napĺňali svoje obyčaje
otcov modlitbami a chválami“ /eÙcîn te kaˆ Ûmnwn/ (SpecLeg II, XXVII.148), ktoré
vysvetľujú zachovávanie Paschy (Congr XVII.89);
Pascha je slávená v náhlení (Sacr XVII.63; LI.255).

B) AZYMÓN
• „Sviatok je slávený sedem dní, kvôli dvojakej úcte tohto čísla, podľa poriadku, že
nič čo sa prikláňa k radosti, spoločnému veseliu a vzdávaniu vďaky Bohu /eÙqum…an
kaˆ p£ndhmon eÙfrosÚnhn kaˆ eÙcarist…an t¾n prÕj tÕn qeÕn/, nemôže byť oddelené
od posvätného čísla sedem“ (SpecLeg II, XXVIII.156); „...je slávený po sedem dní
a vyjadruje, že každý deň bol rovný v hodnosti pri bohoslužbách“ (SpecLeg I,
XXXV.181);
• „zo siedmych dní Mojžiš vyhlásil dva - prvý a posledný - posvätnými, a dal im
vysoké postavenie tak, ako má v prirodzenosti začiatok a koniec a túžil tak, ako
v prípade hudobných nástrojov, spojiť dve krajnosti do jednoty“ (SpecLeg II,
XXVIII.157);
• „je prikázané jesť nekvasený chlieb, pretože ich predkovia si vzali so sebou
nekvasený chlieb, keď odišli z Egypta, pod vedením božstva alebo z dôvodov,
že v tom čase úroda pšenice ešte nebola dozretá, na pláňach boli ešte rastliny so
zrnom a ešte nebol čas žatvy, preto im zákonodarca nariadil použiť nekvasené
jedlo..., lebo nekvasené jedlo je takisto neúplné alebo nezrelé... Vykladači svätého
Písma tiež hovoria, že nekvasený chlieb je darom prírody, kým kvasený chlieb je
dielom umenia“ (SpecLeg II, XXVIII.158-9);
• „každý deň bolo prinášaných desať obiet celopalov práve tak, ako sú oni prinášané
pre nový mesiac“ (SpecLeg I, XXXV.181).
ALEGORICKÉ VÝKLADY
Filón mnohokrát vysvetľuje židovský sviatok Pesach (gr. Pascha), aby na jeho
podklade vyložil alegoricky „duchovná pascha duše“ – „opustenie všetkých vášní
a zmyslov, zámerov vonkajších zmyslov, čo je vlastným cieľom intelektu a čo je božské“
(Congr XIX.106). Tí ktorí chcú sláviť Paschu, sú pozvaní, aby „odmietli poslušnosť vášni
a prijali kontempláciu čnosti“ (Sacr XVII.63). Alegorickou metódou reinterpretuje
niektoré aspekty židovskej Paschy a hľadá analógie (Her XL.192):
• Egypt – predstavuje iracionálne vášne a zmysly (Congr XIX.106; Sacr XVII.63;
Her XL.192; LI.255; All III, XXX.94; LVII.165); krajinu plnú neľudskosti,
praktizovania všetkých druhov nehostinnosti a vzdávania úcty dravým zvieratám
namiesto Boha (SpecLeg II, XXVII.146);
• cieľom východu je čnosť (Sacr XVII.63); prekročenie stvoreného a netrvalého
bytia k Bohu (Sacr XVII.63);
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•
•
•
•

samotný východ metaforicky predstavuje očistenie duše (SpecLeg II, XXVII.147)
a ovládanie vášní (Her XL.192);
cesta východu sa nesmie obrátiť späť, je potrebné zotrvať v prechode (All III,
XXX.94);
pri východe je opásanie bedier – zviazanie bremena tela (Sacr XVII.63), aby sme
mali naše chute pod zdržanlivosťou (All III, LII.154);
baránok predstavuje umierneného ducha (All III, LVII.165).

10.

Pascha v diele Jozefa Flávia342

Jozef Flávius (ďalej Josephus), židovským menom Josef ben Mattatjah,
je najdôležitejším historikom židovského národa počas prvého storočia po Kr. Obdobie
jeho života zahŕňa rušné časy prípravy vzbury Židov proti Rímu, obdobie vojny samotnej
a obdobie bezprostredne nasledujúce, kedy judaizmus bol v procese rekonštituovania
(37/38 po Kr. – okolo r. 100 po Kr.).343 Josephove dielo pozostáva z troch veľkých
spisov: Židovská vojna v siedmych knihách (Bel); Židovské starožitnosti (Ant)
v dvadsiatich knihách, apologetický traktát Proti Apiónovi v dvoch knihách a krátkeho
autobiografického spisu Život.344 Hlavné Josephovo dielo – Židovské starožitnosti je
datované podľa jeho vlastného údaju do 13. roku vlády cisára Domiciána, v 56. roku jeho
vlastného života, čiže v rokoch 93–94 po Kr. Zvyčajne sa predpokladá, že dielo prešlo
dvomi edíciami, pričom druhá edícia obsahuje aj Život.345 Židovská vojna sa zvyčajne
datuje medzi rok 75 po Kr. (bol dokončený Flaviánovský Chrám pokoja346) a rok 79
po Kr. (rok Vespaziánovej smrti). Jeho staršia aramejská verzia sa nezachovala. Josephus
popri iných prameňov čerpal najmä z hebrejskej Tóry, ostatných židovských posvätných
spisov, ale aj z ústnej halachy, ktorú veľmi dobre poznal. Špeciálnu pozornosť si zaslúžia
342

ATTRIDGE, H. W.: Josephus and his Works in STONE, M. (edt.): Jewish Writings of the Second
Period, Fortress Press, Philadelphia, 1984, s. 185-232; BURIAN, J.: Jozef Flavius vo světle Války
židovské in FLAVIUS, J., Válka židovská II., Academia, Praha 2004, s. 7-17; ČEŠKA, J.: Židé
v konfrontaci se Starověkým světem a Flavius Iosephus, in FLAVIUS, J., Válka židovská I., Academia,
Praha 2004, s. 7-32; DOSTÁLOVÁ, R.; SEGERT, S.: Josephus Flavius, O starobylosti Židů,
in FLAVIUS, J.: O starobylosti Židů, Odeon, Praha 1998, s. 135-147; KRAUS, S.: Josephus Flavius in
Jewish Encyclopedia, s. 274-281; RAJAK, T.: Josephus: The Historian and His Society, Philadelphia
1984; SALDARINI, A. J.: Other Jewish Literature in NJBC 127-130; SCHALIT, A.: Josephus Flavius
in Encyclopedia Judaica CD-Rom Edition.
Medzinárodná Society of Biblical Literature (SBL) usporiadala v rokoch 1999 – 2004 seminár o Jozefovi
Fláviovi (SBL Josephus Seminar), kde poskytla priestor pre členov „Brill Josephus Project“. V rámci
tohto projektu sa pripravujú nové komentáre a preklady diela Jozefa Flávia. Bližšie informácie
http://www.josephus.yorku.ca [13.5.2004].
343
Josephus pochádzal zo židovskej kňazskej rodiny, z rodu Hasmodeovcov a vyrástol uprostred
palestínskeho židovstva, starostlivo vychovávaný v náboženských tradíciách svojho národa. Jeho
materským jazykom bola aramejčina, postupne si však osvojil aj gréčtinu. Hoci svojím pôvodom mal
blízko k saducejom, už ako mladík sa priklonil k farizejskému smeru judaizmu, ktorý sa stal
rozhodujúcim po zničení chrámu v roku 70 po Kr. Sám Josephus bol jedným z významných vodcov
protirímskeho povstania v roku 66 po Kr. Potom, čo sa dostal do rímskeho zajatia, stal sa chránencom
cisára Vespaziána, podobne aj jeho synov a nástupcov – Tita a Domiciána.
344
Josephove spisy budeme citovať s uvedením skratky diela, rímska číslica označuje poradie knihy
(oddelenie čiarkou), nasleduje kapitola (oddelenie bodkou) a odstavec. Neudávame poradie verša.
345
ATTRIDGE, H. W.: Josephus and his Works in Jewish Writings of the Second Period, s. 210.
346
Bel VII, 5.7; por. Cassius Dio LXVI, 15.1.
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v Josephových dielach mýty a legendy, ktoré nájdeme v jeho rozprávaniach. Už
Euzébius347 poznamenal, že jeho diela obsahujú aj tradície rabínov (δεντνρώσεις). Mnohé
agady prevzali cirkevní otcovia.348
Autor sa pri spracovaní svojich diel na jednej strane drží rímskeho politického smeru,
obdivuje rímske impérium, na strane druhej je verný židovským náboženským koreňom.
V svojom diele sa sebavedome hlási k židovskému pôvodu a je apologétom židovstva.
V Starožitnostiach má Josephus cieľ zoznámiť antický svet s podstatou židovstva.349
V diele sú vykreslené dejiny Židov od stvorenia sveta až po židovskú vojnu v roku 66 –
70 po Kr., ktorej sa obšírnejšie venuje v staršom spise Židovská vojna.
Čo sa týka dejín recepcie Josephovho diela, rabínska literatúra ho ignorovala kvôli jeho
kolaborácii s Rimanmi, ani medzi antickými autormi sa mu nedostalo veľkého ohlasu.
Úspech mal až u cirkevných otcov. Keďže jeho dielo bolo často čítané a prekladané práve
kresťanmi, v latinských prekladoch sa stretneme s kresťanskými vsuvkami
a interpoláciami.350 Pre kresťanských čitateľov má jeho dielo veľký význam, aby
porozumeli sociálnemu, politickému, historickému a náboženskému pozadiu Nového
zákona, ako aj celému intertestamentárnemu obdobiu.
V súvislosti s našou témou je Josephus nie bezvýznamným pramenným zdrojom pre
porozumenie slávenia Pesachu druhej polovice 1. storočia po Kr., teda obdobia kedy bola
napísaná väčšina spisov Nového zákona. Josephus nám okrem toho pomôže priblížiť
relevantnosť Pesachu (gr. Paschy) pri dôležitých udalostiach židovských dejín. Preložíme
najvýznamnejšie texty z jeho dvoch spisov, v ktorých je spomenutá Pascha
a vyhodnotíme jeho akcenty dôležité pre obdobie 1. storočia. Najnovšiu štúdiu ohľadom
slávenia Paschy u Josepha, predniesol Federico M. Colautti z Our Lady Of The New
Advent Theological Institute v rámci „SBL Josephus Seminar“351 s názvom „The
Celebration of Passover in Josephus: A Means of Strengthening Jewish Identity?“352
Preto sa budeme pridŕžať niektorých jeho výsledkov. Zvláštny dôraz kladie Colautti na
význam Paschy pre posilnenie židovskej identity, čo je známym javom aj v rabínskej
literatúre.353 Metodologicky u Josepha budeme postupovať chronologicky – postupne
uvedieme jeho pesachové texty, najskôr v Židovskej vojne, potom v Starožitnostiach.
Nakoniec stručne zhrnieme jeho údaje o Pasche a akcenty, ktoré zdôrazňuje.
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Demonstratio Evangelica VI, 39.
KRAUS, S.: Josephus Flavius in Jewish Encyclopedia, On-line Edition.
349
ČEŠKA, J.: Židé v konfrontaci se Starověkým světem a Flavius Iosephus, in Válka židovská I., s. 29.
350
Josephove zmienky o Ježišovi sú nazývané Testimonium Flavianum (Ant XVIII, 3.3. a XX, 9.1) a sú
predmetom nespočetných diskusií o tom, čo je pôvodným Josephovým dielom a čo je kresťanskou
vsuvkou opisovateľov; por. napr. http://www.earlychristianwritings.com/josephus.html [13.5.2004].
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Na stretnutí v novembri 2002, Toronto, Canada.
352
F. M. Colautti v tom čase pripravoval k vydaniu knihu Passover in the Works of Josephus, ktorá vyšla
v roku 2002 (Brill, Leiden).
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PORTON, G. G.: Goyim: Gentiles and Israelites in Mishnah-Tosefta, BJS 155 (1988), s. 219-220, 302305.
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ZMIENKY O PASCHE V „ŽIDOVSKEJ VOJNE“354
Toto prvé Josephovo dielo nebolo zamerané na prezentáciu židovskej viery. Zmienky
o židovských sviatkov sú tu z iných príčin. Pascha je spomenutá niekoľkokrát s veľmi
špecifickým cieľom v súvislosti s politickými nepokojmi, ktoré vznikali v čase jeho
slávenia. V tomto kontexte sa však môžeme dozvedieť aj niečo z náboženského
charakteru sviatku a praxe jeho slávenia v Jeruzaleme.
Vzbura proti Archelaovi
Na začiatku druhej knihy „Židovskej vojny“, po smrti Herodesa Veľkého, keď zdedil
vládu nad Júdskom jeho syn Archelaos (4 pred Kr. – 6 po Kr.), spomína Josephus vznik
vzbury v Jeruzaleme: „A keď nadišiel čas sviatku Nekvasených chlebov (¢zÚmwn), ktorý je
Židmi nazývaný Pascha (p£sca) a pri ktorom sa prináša veľké množstvo obetí, prišlo
veľké množstvo ľudí z vidieku na bohoslužbu...“ (Bel II, 1.3). Keďže rozbroje rástli,
etnarcha Archaelaos rozkázal vojakom potlačiť nepokoje. Došlo ku krvavým stretom, pri
ktorých zahynulo okolo tritisíc obetujúcich. V tomto diele je sviatok Macot a Pascha
identický. Josephus nemal zvláštny dôvod rozlíšiť ich. Okrem toho spomína obetný
a pútnicky charakter Paschy ako veľkého sviatku.
Nepokoje za Cestia
V štrnástej kapitole 2. knihy, keď Júdeu spravoval sýrsky miestodržiteľ Cestius Gallus
(63 – 66 po Kr.), je spomenutý jeho príchod do Jeruzalema počas sviatku „Nekvasených
chlebov, ľud ho obklopil v nie menšom počte ako tri milióny a prosili ho, aby zasiahol
proti správcovi Florovi“ (prokurátor Gessius Florus; Bel II, 14.3). Podľa Josephovej
správy by v roku 65 po Kr. bolo prítomných pri slávnosti Paschy tri milióny ľudí.
Josephove číselné údaje sú predmetom sporu historikov a archeológov. Mnohé jeho
údaje sú pomerne presné, ale niektoré sú zveličené. Zvlášť je známe jeho zveličovanie
počtu obyvateľov. Kroll odhaduje podľa miestnych pomerov na 18 tisíc355 – čo sa mi javí
skôr ako vrchná hranica. Reálny počet obyvateľov Jeruzalema sa odhaduje medzi 30
až 40 tisíc,356 v čase pútnických sviatkov okolo 130.000.357 V každom prípade bolo
v Jeruzaleme počas slávnosti Paschy prítomné „veľké množstvo ľudí“.
Jeruzalem obliehaný Titom a zničenie chrámu
Zmienku o Pasche/Azymón nájdeme aj v 5. knihe, kde je sviatok datovaný
na „štrnásteho dňa mesiaca xanthica, ktorý bol, ako Židia veria, začiatkom ich
vyslobodenia z Egypta“ (Bel V, 3.1). Je to vlastne zmienka o dôvode, prečo bolo veľké
množstvo Židov prítomných v Jeruzaleme počas jeho obliehania Titom. Obliehanie
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začalo sviatkom Veľkej noci, kedy množstvo Židov a prozelytov prišlo z rozličných
oblastí Judei a iných krajov sláviť veľký pútnicky sviatok. Josephus používa názov
sýrsko-macedónskeho mesiaca xanticus pre židovský mesiac nisan. Uvádza teologické
spojenie medzi súčasným slávením Paschy a jeho pôvodným významom. Zaujímavé
a dôležité je jeho datovanie začiatku sviatku Macot na 14. dňa mesiaca, čo je v kontraste
s predpismi Tóry (Lv 23, 6; Nm 28, 17) alebo potvrdzuje určitú prax, že „prípravný deň“
by sa považoval za súčasť samotného sviatku (por. aj Mk 14, 12; Lk 22, 7).
Najbohatšie údaje o slávnosti Paschy nájdeme v 6. knihe. Množstvo znamení, ktoré
predpovedali zničenie mesta a chrámu, datuje Josephus medzi sviatok Pesach a Šavuot
(Bel VI., 5.3). Posledný sviatok, ktorý sa ešte odohrával v chráme, je Pascha v roku 70 po
Kr., keď Titus zavŕšil obliehanie Jeruzalema a chrám bol zničený. Podľa Josepha
zahynulo počas obliehania mesta jeden milión stotisíc ľudí. Neboli to len obyvatelia
Jeruzalema, ale množstvo z nich boli pútnici, ktorí prišli na sviatok Nekvasených chlebov.
Keďže boli veliteľom rímskeho vojska uzatvorení, pre nedostatok miesta vypukol v meste
mor a hlad. Veľký počet ľudí odvodzuje Josephus podľa sčítania Cestia, ktoré sa
uskutočnilo takisto počas sviatku Paschy, pri obetovaní baránka: „Nastal sviatok Paschy,
pri ktorom sa konajú obete od deviatej do jedenástej hodiny. Okolo každej obeti sa
vytvára spoločenstvo nie menej ako desiatich, lebo nie je dovolené sláviť človeku
samotnému, a mnohí sa schádzajú aj dvadsiati. Veľkňazi napočítali 256 500 obetí. Keď
dáme na každú obeť 10 účastníkov, dáva to 2 560 000, všetci čistí a svätí. Malomocní
totiž ani tí, ktorí trpeli výronom semena, ani ženy v dobe menštruácie, ani ľudia inak
poškvrnení sa nesmeli tejto obeti zúčastniť; rovnako ani cudzinci, ktorí boli prítomní.
Veľké množstvo týchto ľudí sa zhromažďovalo vonku“ (Bel VI, 9.3). Začiatok židovskej
vojny je u Josepha spojený so slávnosťou. Incidenty začínajú s provokáciou, ktorá
pripomína, že Židia boli vyhnaní z Egypta kvôli malomocenstvu. To bola príčina, ktorú
údajne niektorí nežidovskí autori spomínali pre exodus. Revolúcia sa zdá byť pre Josepha
zradou toho, čo slávnosť aktuálne reprezentovala: rebeli sa snažia získať slobodu, ale
namiesto toho privádzajú ľud do otroctva. Snaha rebelov bola falošná a skutočná identita
je odvodená od skutočnosti, ktorá sa slávi vo sviatok Paschy. Praví Židia boli
v Jeruzaleme, aby slávili tento sviatok.
Josephus zdôrazňuje účasť malej skupiny okolo každého paschálneho baránka,
čo vyjadruje jej spoločenský a rodinný charakter. Ďalej uvádza prísnu požiadavku čistoty
a skutočnosť, že cudzinci sú vylúčení kvôli nečistote.358 Podľa Josepha je datovaný pád
pevnosti Masada, ako aj predchádzajúca samovražda sikariov na noc medzi 14. a 15.
dňom mesiaca xanthicus (Bel VII, 9.1). Implicitne je tu zmienka o Pasche a evidentná je
aj symbolika zabíjaných baránkov.
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ZMIENKY O PASCHE V „ŽIDOVSKÝCH STAROŽITNOSTIACH“359
V Starožitnostiach je Pascha spomenutá oveľa častejšie ako v Židovskej vojne, pretože
zapadá do Josephovho úmyslu zobraziť celú históriu židovského národa od počiatku až po
Židovskú vojnu.
Pascha a exodus
Prvú zmienku o slávnosti Paschy nájdeme v 2. knihe pri opise exodu Izraelitov
z Egyptského otroctva: Po ranách, ktoré Boh zoslal na Egypťanov, „prikázal Mojžišovi,
aby povedal ľudu, že majú pripraviť obeť na desiaty deň mesiaca xanthicus, pred
štrnástym (tento mesiac je nazývaný Egypťanmi pharmuth; Hebrejmi nisan, ale
Macedónčania ho volajú xanthicus)... Keď prišiel štrnásty deň a všetci boli pripravení na
odchod, priniesli obeť a krvou očistili svoje domy s yzopovými vetvičkami. Pri večeri,
spálili zvyšok mäsa a boli pripravení na odchod. Odtiaľto pochádza až dodnes, že
prinášame takúto obeť a voláme tento sviatok Pascha, čo znamená sviatok prechodu,
pretože v tento deň Boh nás prekročil a poslal ranu na Egypťanov... (Ant II, 14.6).
V ďalšej kapitole Josephus spomína, že na pamiatku východu z Egypta, my zachováme
osemdňový sviatok, ktorý je nazvaný Azymón /Nekvasené chleby/ (Ant II, 15.1).
Pre zobrazenie Paschy počas exodu z Egypta, používa Josephus biblické parafrázy
hebrejského textu. Podľa jeho štýlu a zámeru diela, nezaoberá sa mnohými inštrukciami
Tóry ako má byť sviatok slávený, ale v krátkosti uvádza: obetný charakter slávnosti;
spojenie medzi obetou a odchodom z Egypta; zmienky o očisťovaní; rodinný charakter
slávnosti je zachovaný; význam „nekvasených chlebov“ je zmenený; používa sa len ak
hovorí o samotnom sviatku; rozlišuje sa sviatok „Paschy“ a osemdňový „Azymón“,
neustálu aktualizáciu sviatku, až „do dnes“. Pre Josepha je veľmi dôležité spojenie medzi
čistotou a slávením Paschy. Pri očisťovaní domov pri prvom exode sa pripravuje
prostredie pre zjavenie samotného Boha. Izraeliti sa nachádzali v cudzej krajine,
v prostredí nečistoty, preto potrebovali očistenie.
Prezentácia sviatkov
V tretej knihe nájdeme pasáže sústredené na židovské sviatky, o Pasche nájdeme
zmienku v Ant III, 10.5: „V mesiaci xanthicus, ktorý je u nás nazývaný nisan a je
začiatkom nášho roku, v štrnásty deň lunárneho mesiaca, keď slnko je v súhvezdí barana
(v tento mesiac sme boli vyslobodení z egyptského otroctva), zákon prikazuje, že (my)
máme každý rok zabiť obeť, o ktorej som hovoril, ktorú sme priniesli, keď sme vyšli
z Egypta a ktorá bola nazvaná Pascha. Preto my slávime Paschu v spoločenstve
a nenechávame nič z obeti do nasledujúceho dňa. Sviatok nekvasených chlebov nasleduje
po Pasche a pripadá na 15. deň mesiaca a pokračuje sedem dní. Počas neho jedia
nekvasené chleby. V každý z týchto dní sa zabijú dva býčky, jeden baran a sedem
baránkov. Tieto baránky sú úplne spálené, okrem kozľaťa, ktoré je pridané k obetiam za
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hriechy...“ Nasleduje zmienka o chrámových obetiach, ktoré sa prinášajú počas sviatku
Macot.
Obeta, ktorá sa prináša, nadväzuje na obeť, ktorú „priniesol Mojžiš prvýkrát
po východe z Egypta a volala sa ,Pascha na púšti‘“ (Ant III, 10.6). Tu Josephus
nadväzuje na Nm 9, 1-14. Josephus spája zákony z Lv 23, 5-14 a Nm 28, 16-25
a zdôrazňuje: spojenie s východom z Egypta; rodinný charakter slávnosti; skutočnosť, že
nič z jedla nemá byť ponechané na druhý deň. Je nápadné, že v tomto oddieli Josephus
jasne identifikuje seba a svojich súčasníkov s generáciou, ktorá vyšla z Egypta. Použitie
„my“ vyjadruje aktualizáciu sviatku, ako je známa aj z rabínskej literatúry.360
Pascha v Gilgale
V 5. knihe sa spomína Jozue, ktorý počas bojov proti Kanaánčanom slávil Paschu (Ant
V, 1.4; por. Joz 4-6). Kanaánčania na nich pritom nezaútočili. Jozue sa rozhodol,
že v prvý deň sviatku (Paschy) kňazi ponesú archu okolo múrov Jericha. Po šiestich
dňoch, na siedmy deň, Jozue s vojskom dobil Jericho. Zaujímavé je, že Josephus silne
zdôrazňuje spojenie medzi paschou z Egypta a paschou v Gilgale, teda pri dôležitej
udalosti v Izraelských dejinách – prechode do Zasľúbenej zeme. Etymologicky názov
miesta prechodu – Gilgal, znamená „sloboda“, čím je v texte zdôraznený paschálny
aspekt vyslobodenia (Ant V, 1.11). Spojitosť Paschy s dôležitými udalosťami židovských
dejín bude u Josepha sprevádzať celú históriu židovského národa až po začiatok židovskej
vojny.
Pascha v období monarchie
Paschu v čase monarchie spomína Josephus podľa biblického textu u dvoch
významných kráľov: Chizkijáša (725 – 697 pred Kr.) a Josiáša (639 – 609 pred Kr.).
Paschu slávil kráľ Chizkijáš spolu s ľudom: „Keď prišla slávnosť Nekvasených
chlebov, keď priniesli obeť, ktorá sa volá Pascha, potom priniesli ďalšie obety počas
siedmych dní...“ (Ant IX, 13.3). Chizkijáš je chválený, lebo „nikto tak dobre nezachoval
tento sviatok, odo dní kráľa Šalamúna, s veľkým leskom a nádherou.“ Zvlášť je
zdôraznený aspekt čistoty. Tí, čo slávia Paschu, sú zhromaždení v Jeruzaleme, kde sa
očistenie môže uskutočniť. Pre tých, ktorí neboli očistení, zabíjali obetné zvieratá leviti.
Nezmieňuje sa však o týždňovom trvaní slávnosti ani o účasti cudzincov na nej.
Podobná zmienka je aj o kráľovi Josiášovi, ktorý „zvolal všetok ľud do Jeruzalema
a tam slávili sviatok Nekvasených chlebov, ktorý sa volal Pascha... A žiaden iný sviatok
nebol Hebrejmi takto slávený, od čias proroka Samuela. Pri tejto príležitosti bolo
prinesených množstvo obetí podľa Zákona a podľa zvykov praotcov“ (Ant X, 4.5).
Opakovaný je dôraz na čistotu, leviti nie sú spomínaní v súvislosti so zabíjaním obetí, ale
uvádza tu, že ľud viedli kňazi. Na tomto mieste sa zmieňuje aj o potrebe, že obetné
zvieratá majú byť mladé, teda narodené v tom istom roku (podľa Ex 12, 5). Pri Pasche,
ktorú slávili dvaja významní králi – Chizkijáš a Josiáš, je zdôraznené, že sa slávil
v správnom čase a mieste. Boli príležitosťou k očisteniu ľudí i krajiny.
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Pascha po babylonskom zajatí
O období po babylonskom zajatí píše Josephus v XI. knihe. Keď bol Jozue veľkňazom
a Zorobábel miestodržiteľom, po obnove chrámu sa slávil sviatok Paschy: „Keď prišiel
čas sviatku Nekvasených chlebov, v prvom mesiaci, ktorý sa podľa Macedónčanov volá
xanthicus, ale podľa nás nisan, všetok ľud prišiel spolu z dedín do mesta a slávil sviatok.
Očistili sa, spolu so svojimi ženami a deťmi, podľa Zákona tejto krajiny a priniesli obeť,
ktorá sa volá Pascha, v 14. dňa tohto mesiaca a hodovali sedem dní...“ (Ant XI, 4.8).
Znova je zdôraznený rozmer čistoty. Zmienka, že je mesiac xanthicus nesprávne nazvaný
prvým mesiacom, je cielené, pretože prvou slávnosťou po obnovení chrámu bola Pascha.
Zaujímavé je, že pre zvyšok perzského obdobia a počas celého helenistického obdobia
sa Josephus nezmieňuje o slávení Paschy. Pravdou však je aj to, že dostatok zmienok
o aktuálnom slávení sviatku v tomto období nemáme ani z iných zdrojov.
Vzbura Hyrkána proti Aristobulovi
Na počiatku rímskeho obdobia spomína Josephus vzburu Hyrkána (Hyrkán II., 63 – 40
pred Kr.) s nabatejským kráľom Aretasom III. proti Aristobulovi (Aristobulos II., vládol
67 – 63 pred Kr.). Ich súboj datuje Josephus na čas slávnosti nekvasených chlebov, ktorý
sa nazýva Pascha (Ant XIV, 2.1) – v roku 65 pred Kr. Počas slávnosti sa odohrali dva
incidenty. Prvým bolo kameňovanie istého Oniáša, známeho svojou modlitbou
o zastavenie obdobia sucha, pretože odmietol prekliať Aristobula (ktorý bol nielen
kráľom, ale aj veľkňazom) a jeho nasledovníkov a priniesol obete za obidve strany.
Druhou bola požiadavka prehnanej sumy peňazí na získanie obetných zvierat pre tých,
ktorí boli uzatvorení vo vnútri mesta počas obliehania. Pri prvej udalosti Josephus krátko
spomína niekoľko ľudí, s „dobrou povesťou“, ktorí opustili krajinu a ušli do Egypta. Ide
u neho o akýsi druh „anti exodu“ v čase Paschy. Josephus sa snaží ukázať dôležitosť
jednoty a skutočnosť, že začiatkom prechodu ľudí do otroctva je snaha zmeniť tradičnú
formu vlády. Vnútorné rozdelenia a vzbury ako tradičné cesty vládnutia medzi národmi,
sú útokom proti identite Židov. Pri druhom incidente je zlo ešte väčšie, pretože je ľudu
bránené sláviť Paschu a kňazom vykonávať obete. Táto epizóda je známa aj z rabínskej
literatúry,361 ale nie v kontexte Paschy. Počas tejto slávnosti je udalosť ešte výraznejšia.
Vzbura proti Archelaovi počas Paschy
Počas vlády Herodesa Veľkého chýbajú akékoľvek zmienky o Pasche, až do jeho smrti
a nástupu jeho nasledovníka Archelaa. Podobne ako v Židovskej vojne (Bel II, 1.3), datuje
Josephus aj v Starožitnostiach vzburu izraelského ľudu proti Archelaovi na sviatok
Paschy: „Keď sa priblížil sviatok nekvasených chlebov, ktorý pre Židov ustanovil Zákon
ich otcov do dnešných čias, ktorého hostina je nazvaná Pascha a je spomienkou ich
vyslobodenia z Egypta, keď prinášajú obete s veľkou horlivosťou. Vtedy sa vyžaduje
priniesť väčšie množstvo obetí než na iné sviatky. Veľké množstvo ľudí prichádzalo z celej
krajiny...“ (Ant XVII, 9.3). Josephus zdôrazňuje prioritu Paschy pred ostatnými
sviatkami. Herodes pred svojou smrťou prikázal popraviť učiteľov zákona, ktorí naviedli
mladých mužov zničiť obraz orla. Tento symbolizoval rímske impérium a Herodes ho dal
361
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sám umiestniť v chráme. Mohlo ísť o rozmer očistenia, ktorý Josephus na iných miestach
tak zdôrazňoval. Poprava mala za následok hnev ľudu.
Vzbury počas vlády rímskych prokurátorov
Po zásahu Ríma a vypovedaní Archelaa, sa stala Júdea Rímskou provinciou. Za prvého
prokurátora bol zvolený Coponius (6 – 9 po Kr.). Z jeho čias spomína Josephus
nasledujúcu udalosť: „Keď Židia slávili sviatok Nekvasených chlebov, ktorý nazývame
PASCHA, bolo zvykom pre kňazov otvoriť chrámové brány po polnoci. Keď tieto brány
boli otvorené, niekoľko Samaritánov súkromne prišlo do Jeruzalema, a vhodilo niekoľko
mŕtvych ľudských tiel do vnútra...“ (Ant XVIII, 2.2). Tým celkom narušili čistotu miesta,
kde sa mala sláviť Pascha.
Rozruch vyvolali Samaritáni v Jeruzaleme aj za vlády Pontia Piláta (26 – 36 po Kr.),
a to opäť na sviatok Paschy (r. 36), za čo ich dal Pilát mnohých pobiť (Ant XVIII, 4.3).
Z týchto skutočností vyplýva, že počas sviatku Paschy bývali národnostné vášne oveľa
viac vznietené a znaky cudzej nadvlády zmenšené.
Zničenie Jeruzalema
O najväčšej tragédii Jeruzalema počas sviatku Paschy, ktorej následkom bolo zničenie
chrámu, píše Josephus v 20. knihe Starožitností: „Keď nadišiel sviatok, ktorý sa nazýva
Pascha, keď je naším zvykom jesť nekvasené chleby a veľké množstvo ľudí prišlo spolu na
sviatok z rôznych krajov...“ (Ant XX, 5.3). Nasleduje opis provokácie vojaka, ktorý počas
sviatku vyvolal následný zmätok. Tento trval až do nasledujúcej Paschy, ktorá v Ant už
nie je výslovne pomenovaná, len že „Židia slávili sviatok“. Židia po zničení chrámu boli
nútení emigrovať a opustiť svoje zvyky.
ZÁVER - PASCHA V 1. STOROČÍ (DRUHÁ POLOVICA) U JOZEFA FLÁVIA
Pascha bola v Josephovej dobe už literárny topos, schopný slúžiť ako zázemie jedného
z najdôležitejších konceptov, ktorý sa Josephus pokúša vyjadriť. Je ním pokus získať
politickú nezávislosť, ktorá však v skutočnosti priniesla zničenie národa, akýsi „anti
exodus“. Správne alebo nesprávne pochopenie Paschy ukazuje hranicu medzi pravdivými
a falošnými Židmi. Pascha je preto primárne sviatkom, ktorý posilňuje náboženskú
identitu. Každá významná udalosť v dejinách židovského národa je spojená so slávnosťou
Paschy (exodus, vstup do Svätej zeme, obnova monarchie za Chizkijáša a Josiáša, obnova
chrámu po babylonskom zajatí). Každá nová udalosť vyslobodenia predstavuje nový
exodus.
NÁZOV
• Sviatok Pascha a Azymón (Nekvasených chlebov) je u Josepha na mnohých
miestach identický (Bel II, 1.3; Ant IX,13.3; X, 4.5; XIV, 2.1; XVII, 9.3; XVIII,
2.2);
• uvádza však aj poradie, že sviatok Nekvasených chlebov nasleduje po Pasche (Ant
III, 10.5);
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•

S. Zeitlin362 vo svojom výskume objavil, že v ranom diele Josepha sa nezamieňa
pojem Pascha s Azymón. V Židovskej vojne sa zmieňuje o sviatku Nekvasených
chlebov a špecificky o Pasche len v spojitosti so zabíjaním pesachového baránka.
Pre počiatočné kapitoly Starožitností platí to isté, len neskôr (kap. 17-19) začal
Josephus nazývať Sviatok nekvasených chlebov Paschou a používa frázu „sviatok,
ktorý sa volá Pascha“ (por. aj Lk 22, 1). Rozlíšenia oboch sviatkov sa drží
Josephus hlavne vtedy, keď komentuje starozákonné pasáže.

DÁTUM a ČAS sviatku
• Pascha/Azymón sa slávila podľa lunárneho kalendára (Ant III, 10.5) 14. dňa
mesiaca xanthica – podľa macedónskeho kalendára, ktorý Josephus často používal
(Bel V, 3.1); Egypťania tento mesiac volali pharmuth a Židia nisan (Ant II, 14.6;
III, 10.5; XI, 4.8);
• tento mesiac je začiatkom židovského roka (Ant III, 10.5);
• obete sa v chráme prinášajú od deviatej do jedenástej – čo znamená podľa nášho
SEČ od 15,00 hod. do 17,00 hod. (Bel VI, 9.3).
DÔVOD sviatku
• vyslobodenie z Egypta (Bel V, 3.1; Ant III, 10.5; XVII, 9.3);
• sviatok prechodu (Ant II, 14.6).
PRÍPRAVA na sviatok
• Na desiaty deň mesiaca sa pripravujú obete (Ant II, 14.6);
• očistenie domov (Ant II, 14.6);
• čistota a svätosť (Bel VI, 9.3; Ant XVIII, 2.2); K účasti na sviatku je potrebná
rituálna čistota a cudzinci majú zakázanú účasť na obeti (Bel VI, 9.3), očisťujú sa
aj ženy a deti (Ant XI, 4.8);
• čistota chrámu (Ant XVIII, 2.2).
CHARAKTER a SLÁVENIE SVIATKOV
A) PASCHA
• Jedná sa o veľký pútnický sviatok slávený v Jeruzaleme (Ant IX, 13.3), na ktorý
prichádza veľké množstvo ľudí (Bel II, 1.3; 14.3), viacerí prichádzajú z vidieka
a rozličných miest (Bel II, 1.3; Ant XI, 4.8; XX, 5.3);
• Pascha má obetný charakter, v Jeruzalemskom chráme sa prináša veľa obetí (Bel
II. 1.3; VI, 9.3; Ant X, 4.5; XVII, 9.3). Terminologicky sa obeť (baránok)
a pascha stotožňujú (Ant III, 10.5; IX, 13.3; XI, 4.8); z obete nemá nič zostať
do rána (Ant III, 10.6; II, 14.6), zvyšok mäsa sa spáli (Ant II, 14.6);
• bola to slávnosť spoločenstva, pri jedení baránka má byť malá skupina desiatich
až dvadsiatich ľudí (Bel VI, 9.3; Ant III, 10.5);
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•

•

Pascha je sviatkom vyslobodenia z Egypta (Bel V, 3.1; Ant II, 14.6; XVII, 9.3), čo
neznamená len minulosť, pretože je aktuálny „do dnešných čias“ (Ant II, 14.6;
III, 10.5; XVII, 9.3), čo sa uskutočňuje skrze spomienku (Ant XVII, 9.3);
túžba po vyslobodení zväčšovala nacionálne pnutie a snahu po politickom
vyslobodení (Bel V, 3.1; Ant II, 14.6; XVII, 9.3).

B) AZYMÓN
• Začína sa 14. xantika, tento sviatok sa jedávajú „nekvasené chleby“ (Ant III, 10.5;
XX, 5.3);
• prináša sa obeť počas siedmych dní (Ant IX, 13.3; XI, 4.8), a to dva býčky, jeden
baran a sedem baránkov. Tieto baránky sú úplne spálené, okrem kozľaťa, ktoré je
pridané k obetiam za hriechy... (Ant III, 10.5).

11. Ezechiel a Exagogé
Ezechiel,363 pisateľ tragédií (Εζεκιηλος ο των τραγωδιων ποιητης), bol helenistický
židovský spisovateľ, ktorého poznáme z rozsiahlejšej spomienky alexandrijského
polyhistora Euzébia (okolo 265–340 po Kr.) a stručnej zmienky Klementa z Alexandrie
(por. Strom I, 23.155)364. Euzébius ho spomína vo svojom diele Praeparatio
Evangelica365 (313–324 po Kr.) v súvislosti s tragédiou s pomenovaním Exagógé
(Εξαγωγη čiže exodus, por. PE IX, 28-29). Ezechielovo dielo napísané v gréckom jazyku
sa zachovalo len v citovaných fragmentoch, originál je stratený. Euzébius však uvádza
v Praeparatio Evangelica jeho priamu kópiu s vloženými poznámkami pre kresťanov
kvôli lepšiemu porozumeniu.
Cieľom tragédie Exagogé bolo vykresliť posvätnú židovskú históriu exodu z Egypta
v populárnej profánnej forme nežidovským poslucháčom v gréckom svete. Ezechiel
precízne spojil grécky literárny druh s hebrejským materiálom a prerozprával biblický
príbeh v literárnom štýle helenistickej kultúry. Posvätná židovská história je pre neho
rovnako vhodnou predlohou pre drámu ako mýty pre Grékov a Rimanov. Niektoré detaily
príbehu sú zaujímavé pre historické štúdium, pretože odrážajú geografické detaily,
vtedajšie zvyky a myšlienky helenistických židov v egyptskom a gréckom svete, ako
aj nový agadický materiál, ktorý nenájdeme v Tóre (napr. Mojžišovu výchovu v Egypte,
kde sa učil múdrosti; Mojžišov sen o vízii na Sinaji; detaily o zničení Egypťanov).
Ezechiel do Exagogé vložil aj rozličné grécke motívy (napr. o zázračnom Fénixovi).
Dielo je závislé na Septuaginte, používa jej jazyk, takže nemohlo byť napísané skôr ako
na počiatku 2. stor. pred Kr. Vzniklo najneskôr v pol. 1. stor. pred Kr., kedy ho spomína
grécky učenec Alexander polyhistor († okolo 35 pred Kr.).
363

HURWITZ, M. S.: Ezekiel, the Poet in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom edition; JACOBSON, H.: The
Exagoge of Ezekiel, Cambridge 1983; NICKELSBURG, G. W. E.: The Bible rewriten and expanded
in STONE, M. E. (edt.), Jewish Writings of the Second period, Fortress, Philadelphia 1984, s. 125-129.
364
Text: Perˆ d tÁj ¢natrofÁj toà Mwusšwj sun®setai ¹m‹n kaˆ Ð 'Ezek…hloj Ð tîn 'Ioudaikîn tragJdiîn
poiht¾j ™n tù ™pigrafomšnJ dr£mati «'Exagwg»« gr£fwn ïde ™k prosèpou Mwusšwj·

365

Eusebius, Praeparatio evangelica in Musaios, CD-Rom edition; MRAS, K.: Eusebius Werke VIII, Die
Praeparatio Evangelica, Berlin 1954.

81

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Ezechielova Exagogé zachovaná v Euzébiovom diele Praeparatio Evangelica obsahuje
269 veršov jambickej trimetrickej štruktúry. Dráma začína dlhým Mojžišovým
monológom, ktorý obsahuje výklad udalostí pripravujúcich prvú scénu. Samotný dej
tragédie obsahuje päť scén, od povolania Mojžiša cez jeho útek do Madiánskeho kraja až
po zjavenie na hore Sinaj. Opis Božích rán, ktoré zoslal na Egypťanov a inštrukcie Židom
ohľadom Paschy sa nachádzajú v strede diela (v. 132-192; PE IX, 29, 12n). Následná časť
sa vzťahuje na zničenie Egypťanov a záchranu Hebrejov (193-242; PE IX, 29, 14n).
V súvislosti s Paschou sa nedá hovoriť o novom agadickom alebo halachickom materiály,
ale je pozoruhodné, že Ezechiel považoval slávenie Paschy za podstatne dôležité, preto
starostlivo detailne opakoval Božie nariadenia týkajúce sa jej zachovávania. Nájdeme tu
Boží príkaz národu Hebrejov (`Ebra…wn gšnouj) mesiac exodu považovať za prvý mesiac
v roku (por. Ex 12, 2), v ktorom ich privedie do inej krajiny, tak ako prisľúbil otcom (por.
Ex 13, 5). Mojžiš má prikázať ľudu v tomto mesiaci, večer keď bude plnosť (spln)
mesiaca (mhnÕj oá lšgw dicomhn…a), aby obetovali paschu Bohu (tÕ p£sca qÚsantaj qeù, por.
Lv 23, 5) a v pokročilej noci pokropili zárubne dverí s krvou (por. Ex 12, 7). Telo
(baránka) sa bude jesť v túto noc pečené na ohni (por. Ex 12, 8) v náhlení (por. Ex 12,
11). Izraeliti dostali príkaz jesť niekoľko dní nekvasené chleby (¥zuma) a slúžiť Bohu, keď
dorazia do Zasľúbenej zeme, podobne ako keď vyšli z Egypta a pochodovali vpred celých
sedem dní.
„Títo hebrejskí muži (Andrîn `Ebra…wn) nech si podľa príbuzenstva vyberú bezchybné
ovce a mladé býčky z hovädzieho dobytka (prÒbata kaˆ mÒscouj boîn, por. Ex 12, 3-5;
Dt 16, 2). Desiateho [dňa tohto mesiaca], nech ich držia až do štrnásteho dňa (por. Ex 12,
6) a potom večer nech obetujú sviatočnú obetu a jedia telo s vnútornosťami, všetko
upečené na ohni (por. Ex 12, 8). Takto budú jesť s prepásanými bedrami, sandálmi na
nohách a pripravení s palicou v ruke, lebo to bude vo veľkom náhlení (por. Ex 12, 11).
Kráľ sa pokúsi zastaviť vás, aby ste neodišli. Nech však každý muž obetuje (por. Ex 12,
3-4). A zoberte vetvičky yzopu do svojej ruky, namočte ich do krvi (Por. Ex 12, 22)
a potom nimi postriekajte dve zárubne. Takže smrť minie (paršlqV) všetkých Hebrejov
(por. Ex 12, 23). Zachovávaj tento sviatok a jedzte sedem dní nekvasený chlieb (¥zuma)
a nebudete jesť kvasené (zÚmh Ex 12, 20), lebo budete vyslobodení zo zla a Boh vás
vyvedie. [Toto] bude počiatkom mesiacov a časov (období) (mhnîn kaˆ crÒnwn por. Ex
12, 2).“
Ezechielovo dramatické dielo Exagogé pochádzajúce pravdepodobne z 2. stor. pred
Kr., zachované v Euzébiovom Praeparatio Evangelica, predstavuje pre porozumenie
slávenia Paschy druhého chrámu sekundárny pramenný materiál nižšej relevancie. Text
voľne sleduje nariadenia Tóry v jej gréckom preklade. Jednotlivé paschálne predpisy boli
pre helenistického židovského spisovateľa dôležité a patrili k spoločnej židovskej tradícii
aj mimo krajiny Izraela.
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12. Rabínske pramene366
Ak chceme spoznať svet židovského kultu a náboženské myslenie v Ješuovej dobe
a v čase redakcie Nového zákona, musíme siahnuť po pramennej židovskej literatúre
tohto obdobia, ktoré sa v judaizme nazýva obdobím tanaitov. Najdôležitejšie miesto
medzi židovskou literatúrou z tejto éry zaujíma Mišna. Táto zbierka zákonov a pravidiel
obsahuje aj bohatý materiál z obdobia chrámu, hoci bola redigovaná až koncom 2. stor. –
zač. 3. stor. po Kr. Popri nej z tohto raného obdobia pochádza Tosefta a niekoľko starších
halachických midrášov. Sekundárne pramene z mladšieho rabínskeho obdobia
(amoraitov), predstavuje Gemara v Jeruzalemskom a Babylonskom talmude, ako
aj mnohé midráše. V stručnosti tieto pramene v nasledujúcich riadkoch predstavíme.

12.1 Mišna
Terminológia
Hebrejský koreň

hnv

(por. aram.

ant)

znamená opakovať, robiť niečo znovu, často
367

at;ynit.m); sa
dá potom doslovne preložiť ako opakovanie. Pod vplyvom aramejského ekvivalentu aN'T;
aj vo význame memorovania opakovaním.

Podstatné meno

hn"v.mi

(aram.

prevzalo toto slovo aj význam učiť sa, ktorý sa používa dodnes na označenie vyučovania,
štúdium ústneho Zákona cez memorovanie a opakovanie.368 Tým sa odlišuje od ar'q.mi –
toho, čo je čítané a recitované z písaného textu (rabínskeho označenia pre Písmo, por.
Neh. 8, 8). Pojem mišna sa používa v rôznych významoch a rovinách:
1. Mišna môže v najširšom význame označovať celú tradíciu ústnej Tóry (hP,-l[;B.v.

hr'AT) ako ju zaznamenali rabíni v prvých storočiach po Kr. Táto tradícia nemohla byť
predtým zapísaná, ale odovzdávala sa a vyučovala výhradne ústnym podaním. V tomto
najširšom význame obsahuje mišna tri základné aspekty tradície:369
• midráš – výklad biblického textu;
• halachot – na Písme nezávislé zákonné ustanovenia;
• agadot – všetok nehalachický materiál, rozličné rituálne a nábožensko-etické
poučenia, zvyčajne s rozprávačskými prvkami, obsahujúce množstvo parabol,
prísloví, príkladov z bežného života atď.

366

Propedeutická kniha do rabínskej literatúry, vrátane Mišny: STEMBERGER, G.: Talmud a midráš,
Vyšehrad, Praha 1999, s. 143-187, tu aj ďalšie odkazy na bibliografiu; URBACH, E. E.: Mishnah
in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom edition. Z novšej literatúry: SAMELY, A.: Rabbinic Interpretation
of Scripture in the Mishnah, Oxford University Press, New York 2002; WEINGREEN, J.: From Bible
to Mishna the continuity of tradition, Brooklyn, New York 2003. Z preloženej literatúry: COHEN, R.:
Talmud v otázkach a odpovediach, Sofa, Bratislava 2002; NEWMAN, J., SIVAN, G.: Judaizmus
od A do Z, Sefer, Praha 1992, s. 119; stručný úvod aj v NOSEK, B.: Pirkej avot, komentář, Sefer, Praha
1994.
367
BDB 10487, s. 1040; Twot Heb Lex 2421.
368
Avot 3:8
369
Sifrej Dt 344; STEMBERGER, G.: Talmud a midráš, s. 144.
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Nejednotné ponímanie v polovici 2. stor. odráža aj samotný Talmud. Na otázku: „Čo je
mišna?, – rabi Meir odpovedá: halachot, rabi Jehuda hovorí: midráš“ (por. Kid 49a).
Halacha sa rozumie normatívny zákon, ktorý prezentuje veľmi konkrétne zákonné
interpretácie, ktoré predkladajú vytvorenie Izraela ako svätej komunity podľa Pánovho
zákona zjaveného v Tóre danej Mojžišovi na hore Sinaj.370 Halacha prvotne vychádzala
zo zvykového práva, neskôr sa zamerala na usporiadanie Mojžišových zákonov a ich
podrobné uskutočňovanie v praxi.371 Halacha teoreticky rozpracovávala a rozvíjala
rituálne formy a agada sa snažila, aby ich národ akceptoval, halacha mala organizačný
charakter, agada skôr agitačný, halacha normovala život, agada vychovávala národ
v duchu týchto noriem.372
2. V užšom zmysle mišna = halacha, v kontraste s midrášom (por. Git 5:6). Midráš
vyjadruje rabínske učenie, ktoré je pripojené k textu Tóry ako jeho výklad a aktualizácia,
zatiaľ čo pojem mišna alebo halacha označuje súbor ústnych noriem, náboženskorituálnych a právnych predpisov, ktoré boli formulované nezávisle na Písme.
3. A v najužšom zmysle, je mišnou nazvaná jednotlivá halacha, konkrétna právna,
zákonná téza.
4. Mišna (s veľkým „M“) označuje aj konkrétne dielo rabínskej literatúry, právny
kódex halachot (j Hor 3:7, 48c), ako sa ustálil okolo roku 200 po Kr. Židovskí mudrci,
ktorých výroky sú zaznamenané v Mišne, sú známi ako tanaiti, prípadne tanaim (aram.

~yaiN'T;

učenci, učitelia; plurál od

aN'T,; por. Sota 22a). Historická éra, v ktorej sa Mišna

medzi Židmi vyvíjala, sa preto nazýva obdobím tanaitov. Pojem tana bol pôvodne
použitý na označenie učencov v neskorších talmudských akadémiách, ktorých povolaním
bolo opakovať a recitovať ústnu tradíciu tohto obdobia. Títo učenci pritom slúžili ako
„živé knihy“.
Michael L. Rodkinson vo svojom známom vydaní Talmudu z počiatku 20. stor.
definuje Mišnu ako „autorizovanú zbierku ústneho alebo nepísaného zákona, ktorý sa na
báze písaného zákona obsiahnutého v Pentateuchu vyvíjal počas obdobia druhého
chrámu a bol zapísaný na konci 2. stor. po Kr.“373 Vymedzenie jednotnej ortopraxe
judaizmu sa odvoláva vždy práve na Mišnu ako dielo spoločnej praxe judaizmu. V Mišne
môžeme vidieť ako skupina znalcov zákona spoločne zobrazila bohaté dedičstvo
legislatívnej a morálnej tradície a urobila z nich jednotný systém.
Datovanie materiálu Mišny, jej redakcia a cieľ
Takmer každá štúdia o dejinách Mišny vychádza z listu gaona Šeriry z roku 987 po Kr.
V samotnej Mišne sú výroky tradície, ktoré sa domáhajú toho, že siahajú až do 5. stor.
pred Kr., pričom kontinuitu medzi Tórou, Mojžišom a Mišnou tvorí podľa tradície
zákonník Ezdráš. Jadro Mišny však tvoria učenia pripisované autoritám z polovice 1. stor.
pred Kr., až do druhého desaťročia 3. stor. po Kr. Učenie Mišny teda zahŕňa halachy
370

CHILTON, B., NEUSNER, J.: Judaism in the New Testament, Routledge, New York 1995, s. 25.
Por. MIELCARKOVÁ, J., TRABALKA, V.: Agada a halacha, Inštitút judaistiky, Bratislava 2002, s. 4.
372
Ibidem, s. 3-4.
373
RODKINSON, M. L.: The History of the Talmud, The Talmud Society, New York 1903, s. 2, in Online
Edition: http://www.sacred-texts.com/jud/t10 [21.6.2004].
371
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pochádzajúce z chrámovej praxe pred rokom 70 po Kr., ako aj mnohé rabínske diskusie
do 2. stor. po Kr.374 Preto je pri datovaní dôležité rozlišovanie v jednotlivých prípadoch.
Jednotlivé mišny boli dlho vyučované výhradne ústnym podaním. To ešte neznamená,
že s určitosťou nejestvovali aj písané zbierky „mišien“. Jestvuje množstvo pokusov
o rekonštrukciu raných dejín Mišny,375 pred jej konečnou redakciu, ale žiadne z nich nie
sú ako celok všeobecne prijaté. Je veľmi zložité určiť literárne pramene Mišny a jasne
rozlíšiť tradentov jednotlivých výrokov od redaktorov, ktorí halachy zhromaždili. Predsa
sa dá rozpoznať príslušnosť niektorej látky k určitým generáciám majstrov. Pri jazykovej
analýze jednotlivých traktátov alebo kapitol je pomerne ľahké postrehnúť rozdiely
v lingvistickom štýle. Tieto diferencie sú vysvetľované dlhou históriou halachy ako aj
rozličnými prameňmi, z ktorých vyrástli. Jednotlivé halachy (mišny) boli rozličným
spôsobom prenášané, vyučované, formulované a usporiadané. Niektoré boli odovzdávané
ako súdne rozhodnutia a predpisy (Bik 3:7; Ševu 4:2; MŠ 5:15), iné ako skupiny
miestnych zákonov vychádzajúcich zo zvykového práva (BB 7:1). Ďalšie boli
odovzdávané ako skupiny halachot v špecifických situáciách, akými sú vzťahy medzi
susedmi či partnermi (BB 10; BB 1-2), dedičstvo (BB 8); postupy na súdnych dvoroch –
batej din (Sanh 4:4-5), či pokuty a ich vymáhanie (Sanh 7). Starobylými boli najmä
mišnajot zaoberajúce sa kultovými predpismi, ktoré sa dodržiavali len v chráme. Tieto
mišnajot môžeme rozlíšiť aj archaickým jazykom.
Všetky starobylé pramene súhlasne tvrdia, že Mišnu zostavil rabi Juda ben Simeon
známy ako Juda ha-nasi („knieža“), pred svojou smrťou okolo r. 217 po Kr. Židia ho
nazývajú jednoducho Rabbi alebo vzhľadom na jeho legendárnu zbožnosť Rabbenu hakadoš („náš svätý majster“). Bol etnickým vodcom židovských komunít v zemi Izraela.
Miestami jeho pôsobenia boli galilejské mestá Bejt Šearim a neskôr Seforis. Medzi
odborníkmi v judaistike sa vedú neustále diskusie o tom, akým spôsobom a metódou
pracoval Rabbi na svojej redakcii Mišny. Rabbi zozbieral, roztriedil, vybral, spracoval
a doplnil zachovalé tradície z rôznych batej midraš, takže vznikol organicky a štylisticky
jednotný celok. Zameral sa na to, aby dal svojej Mišne pestrú formu a aby reprezentovala
všetky známe zbierky mišnajot takým spôsobom, aby mohli byť všeobecne prijaté.
Amoraim dosvedčujú, že „Mišna reprezentuje individuálne mienky“ (b Suk 19b). Rabbi
utvoril kódex zákonov, v ktorých nevyjadril konečný úsudok o halache, ale skôr ju
uvádza v ustálenej podobe podľa jednotlivých učencov alebo škôl. V tradícii sa uvádza
„trinásť rozličných interpretácií“ mišnajot, niektoré sa z nich naučil od svojho učiteľa
Chiju (Ned 41a). Uplatňoval ich v súdnictve, vybral a doviedol k dokonalosti vo svojej
Mišne.

374
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Por. EPSTEIN, J. N.: Introduction to Tannaitic Literature: Mishna, Tosephta and Halakhic Midrashim,
Jerusalem 1957; NEUSNER., J.: Judaism. The Evidence of Mishna, Chicago, 1981; Method and Meaning
in Ancient Judaism II, Chico 1981; ZEITLIN, S.: Midrash: A Historical Study in Studies in the Early
History of Judaism IV, New York 1978, s. 41-56.

375

85

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

V súčasnom rozsahu ako Mišnu poznáme, od Rabbiho dielo nepochádza.376 Po jeho
smrti bola doplňovaná, či už z berajtot (Tosefty), halachických midrášov alebo z diskusií
amoraim.377 Kanonizácia Mišny prebehla v polovici 3. stor. Okrem niekoľko málo
výnimiek (napr. citácie z aramejských zákonných dokumentov), jazykom Mišny je
hebrejčina, v dialekte vtedajšej Júdey.378 Mišna bolo utvorená v zemi Izraela a všetky
výroky, ktoré sú v nej zaznamenané, aj keď môžu pochádzať pôvodne z iných miest, boli
živé vo Svätej zemi.
Zo samotného diela a takisto z porovnania s berajtami v Tosefte, halachickými
midrášmi a s oboma redakciami Talmudu sa objavuje obraz, podľa ktorého Mišna nemala
úmysel slúžiť ako všeobecne platná zbierka zákonných nariadení. V podstate sa neskladá
z definitívnych a rozhodujúcich halachot, ani nie je „nádobou ústneho Zákona“, ale skôr
kánonom zákonov, ktorá sa stala solídnym základom pre ďalší materiál.379 Z novších
bádaní prevláda názor, že Mišna slúžila ako učebnica.380
Vzťah Mišny k Tóre
Jednou z ciest k pochopeniu Mišny je etymológia slova. Nátan ben Jechiel (11. stor.)
uvádza vo svojom Aruchu (akýsi „lexikón“ k Talmudu): „Prečo bola nazvaná Mišna? –
Pretože je druhá oproti Tóre“.381 Ide o etymologickú podobnosť hebrejského hn<v.mi
s číslovkou ynIve druhý/á. Podľa prevládajúceho rabínskeho názoru, pochádza aj ústna Tóra
(Tora še-be ‘al-pe), podobne ako zapísaná Tóra (Tora še-bi chtav) zo Sinaja.382 Celkovo
vzbudzuje Mišna dojem vedomej nezávislosti na Tóre. Pri spojitosti s ňou, môže ísť
o parafrázy, komentár alebo rozšírenie biblického textu. Z analýzy jednotlivých halachot
Mišny, môžeme podľa vzťahu k Tóre rozlíšiť tri typy halachot (por. Chag 1:8):
• halachot odvodené z Tóry;
• halachot nezávislé na Tóre, bez spojenia;
• halachot nezávislé na Tóre, ale neskôr s ňou spojené.
Mišna, Gemara a Talmud
Mišna je ústredným základom Talmudu. K nej boli postupne, medzi rokmi 220 – 500
po Kr., učencami pridané korektúry, interpolácie, podrobné komentáre, výklady. Tieto
spolu utvorili ar'm'G. (aram. dokončenie). Populárne sa označenie Gemara aplikuje na
Talmud ako celok, ale presnejšie ide o diskusie a výklady amoraim k Mišne. Amoraim
(aram. ~yair'Ama' tí, ktorí vysvetľujú, interpretujú /Mišnu/) je označením učencov v erec
Jisrael i Babylónii od ukončenia redakcie Mišny až po ukončenie redakcie oboch
Talmudov (3.–6. stor. po Kr.). Talmud dWml>T; (od hebr. dml učiť sa, vyučovať)
376

V Mišne sú výroky, ktoré uvádzajú Rabbiho a jeho názor stavajú proti názorom iných (Naz 1:4; Mak
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predstavuje učenie, ktoré sa skladá z komentárov a diskusií amoraim k Mišne.383 Iný
židovský názov pre Talmud je Šas – skratka od Šiša sidrej /mišna/, teda „šesť oddielov
/Mišny/“ (por. b Ket 103b; b BM 85b). Jestvujú dve verzie Talmudu:384
• Jerušalmi alebo Talmud erec Jisra’el, dokončený v 5. stor. po Kr., odráža diskusiu
amoraim v erec Jisrael. Je písaný aramejsky, ale obsahuje značnú prímes gréčtiny.
• Talmud Bavli (hebr. ylib.B; dWml>T); dokončený v 6. stor. po Kr., obsahuje diskusie
v babylonských akadémiách. Okrem agadických pasáží, ktoré sú väčšinou
v hebrejčine, jeho jazykom je východoaramejský dialekt.
Na strane Talmudu, pasáže z Mišny sú uvedené skratkou

yntm,

ktorá pochádza

z aramejského označenia mišny „matnitin“, teda naša mišna. Podobne sa hovorilo
v hebrejčine „mišnatenu“. Pre Babylonský talmud je zvykom hovoriť o „našej mišne“ na
rozlíšenie od inej – „vonkajšej mišny“, ktorá sa nazýva v aramejčine barajta (z aram.
at'y.r;B; mimo; pl. tAty.r;B). a označuje tanaitskú látku „mimo Mišny“.
Historická dôveryhodnosť rabínskych tanaitských prameňov
Používanie druhej kategórie prameňov, kde patrí aj Mišna, pre rekonštrukciu typického
pesachového stolovania v období chrámu sa zdá byť pre mnohých problematické, kvôli
možnosti historickej nepresnosti. Poukazuje sa na:
• Nedostatok priamych údajov zo živej pamäte, čo otvára možnosti, že opisy vzťahujúce
sa k Pesachu v týchto prameňoch budú nepresné, keďže oni predstavujú len správy
z počutia. Toto je napríklad v kontraste s Josephom, ktorý mal poznanie chrámu
„z prvej ruky“.
• Viacerí vedci považujú tieto pramene – zvlášť Mišnu – za úmyselne anachronické.385
Podľa nich to, čo sa navonok zdá ako historická spomienka (vo forme naratívneho opisu
halachot), môže byť v skutočnosti vykonštruovaná správa. Raní rabíni vraj vytvorili
ideálny svet kultu s malou kontinuitou s reálnym svetom obdobia druhého chrámu. J.
Neusner napísal: „Ona (Mišna) tvrdí, že opisuje ako veci sú. Ale ona nám hovorí viac
o fantázii ako o reálnom hmatateľnom svete, skutočne známom ľuďom, ktorí o tom
písali.“386 V súvislosti s Pesachom B. M. Bokser tvrdí, že rabíni raného judaizmu mali
za svoj cieľ legitimovať svoju formu slávenia pri absencii chrámu. Robili to tak, že
minimalizovali diskontinuitu medzi slávením sviatku pred a po zničení chrámu. Chceli
ubezpečiť Židov, že hoci chrám leží v ruinách, je možné dodržiavať Pesach.
Apologetickým cieľom Mišny pesachim by bolo potom presvedčiť Židov o možnosti
slávenia Pesachu aj po zničení chrámu, že historické nepriaznivé udalosti sú potlačené.
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Tým sa netvrdí, že tu nejestvuje kontinuita, ale len to, že tam ide o omnoho viac
diskontinuity než kedysi predpokladali starší vykladači (myslí sa na Dalmana,
Billerbecka a Jeremiasa).
• Tí, ktorí brali Mišnu za prameň k rekonštrukcii typického slávenia Pesachu v prvom
storočí, nesprávne pochopili povahu tohto diela: „Niektorí učenci sa domnievali, že
naratívno-deskriptívny štýl je použitý v Mišne pre „archeologické“ opisy, ako sa
skutočne odohrávali. Omyl alebo previnenie týchto učencov ukazuje silu argumentov
Mišny.“387
Slabosť hypotézy, že tanaitské pramene sú anachronické, leží v jej nepriamosti. Jedinou
cestou, ako poskytnúť dostatočné dôkazy na túto hypotézu, by bolo demonštrovať,
že pramene spred zničenia chrámu sú zásadne rozdielne s tým, čo je zobrazené
v tanaitských prameňoch. Ale práve naopak, dôkazy z prameňov spred zničenia o slávení
Pesachu sú koherentné s Mišnou pesachim a ďalšími ranými rabínskymi materiálmi,
z čoho vyplýva záver, že tu nejde o žiadnu historickú rekonštrukciu. Tieto koherencie
dovoľujú pokračovať metodologicky na predpoklade, že pramene po zničení chrámu nie
sú úmyselne anachronické, ale poskytujú historické údaje o slávení Pesachu pred
zničením chrámu. Ďalšou slabosťou Bokserovej hypotézy je skutočnosť, že údajná revízia
slávenia Pesachu prevzatá ranými rabínmi, by bola zbytočná. Rodinná paradigma prvého
egyptského pesachu (por. Ex 12) a rodinné prostredie slávenia Pesachu, mohli umožniť
Židom ľahko presunúť, decentralizovať a kompletne rodinne sláviť Pesach aj po zničení
chrámu, čiže nebolo žiadnych dôvodov k anachronizmom. Raní rabíni sa snažili
systematicky zachovať informácie o dianí v druhom chráme ako boli porozumené
farizejmi, ich duchovnými predchodcami, aby sa mohli znovu uskutočniť, keď bude
prípadne vystavaný tretí chrám. Toto dalo zrod Mišne a neskôr Tosefte. Tanaitské
midráše takisto uchovali halachy a agady na Pesach, ako to robia midráše
Mechilta, Exodus raba atď.
Túto stať uzatváram tvrdením, že pramene po zničení chrámu – najmä Mišna – môžu
byť používané ako obsažný materiál dôležitý k rekonštrukcii Pesachu v 1. storočí. Predsa
však treba určité rozlišovanie:
1. Je potrebné mať na mysli, že historická vzdialenosť medzi redaktormi Mišny
a časovým obdobím, ktoré je opisované, ich robí o čosi menej spoľahlivým než tie
pramene, ktorých autori pochádzajú spred zničenia chrámu. Preto je vhodné používať
kritérium viacnásobného dosvedčenia: len údaj, ktorý je viacnásobne dosvedčený,
ideálne v oboch skupinách prameňov, bude v postavení virtuálnej istoty.
2. Na druhej strane sa musí vziať do úvahy skutočnosť, že pramene tanaitov sú dielom
raného rabínskeho hnutia obdobia po zničení chrámu v roku 70 po Kr. Niektoré
halachické a agadické materiály môžu byť špecifickou praxou farizejov pred zničením
chrámu (aj keď predtým nemuseli byť všetkými Židmi prijímané).
3. Konečne, je zrejmé že niektoré halachy Pesachu v tanaitských prameňoch majú
pôvod v poexilovom období. Pravdepodobne raní rabíni vyzdvihli a riešili na teoretickej
387
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rovine procedurálne otázky vzťahujúce sa na Pesach. Ale vyrieknuť túto poslednú
výpoveď je niečo iné ako tvrdiť, že raní rabíni vytvorili ideálny a nadčasový kultový svet
a spätne ho umiestnili v minulosti, čiže názor, ktorý robí všetok tanaitský materiál
o Pesachu a priori pochybný.
4. V neposlednej rade treba pripomenúť, že aj viaceré spisy Nového zákona vznikli až
po zničení chrámu a ich redaktori boli svedkami zmien v judaizme tohto obdobia.
Rozdelenie a obsah
Mišna je rozdelená na šesť oddielov (sedarim), podľa čoho sa neskôr hovorilo o „šita
sidrei mišna“ („šesť oddielov Mišny“, ktoré obsahujú niekoľko traktátov (hebr.
masechet; aram. masichta) na istú tému v rámci daného oddielu. Traktáty sa delia na
kapitoly (hebr. perek) a tieto obsahujú jednotlivé výroky (mišna, halacha).388 Podľa
J. Neusnera sa Mišna ako celok zaoberá posvätnosťou krajiny a jej využitím podľa
Pánovho zákona (oddiel zeraim – „semená“); rozdelením a úryvkami o posvätnom čase,
šabate a sviatkov (moed – „určený čas“); posvätnými aspektmi vzťahu medzi ženou
a mužom (našim – „ženy“ alebo rodinný zákon) a civilného zákona (nezikin – „škody“);
chrámom, bohoslužbou a obetami (kodašim – „sväté veci“) a ochranou jedla
pripravovaného podľa predpisov (tohorot – „čistoty“).389
V súvislosti s našou témou nás bude zaujímať druhý oddiel – moed, ktorý sa zaoberá
židovskými sviatkami. Tento oddiel utvára systém, v ktorom príchod posvätného dňa,
napríklad šabat stvorenia, posväcuje život izraelských osád prostredníctvom pravidiel
utvorených podľa chrámu. Cieľom je priniesť posvätenie do židovských obcí a domáceho
života. Základným východiskom je systém, v ktorom je obec zrkadlovým obrazom
chrámu. Čo sa odohráva v chráme, má sa odohrávať aj v obci ako jeho zrkadle. Obec
a chrám vytvárajú spolu v posvätný deň spojitosť s dokonalým stvorením, očakávajúc
posvätenie. Oddiel moed obsahuje dvanásť traktátov:
šabat
prikázaný deň odpočinku, 39 zákazov;
eruvin
všetky právne aspekty eruvu (zmiešania, splynutia), ktorým možno
obísť niektoré ustanovenia šabatu a sviatkov;
pesachim
sviatok Pesach, pesachový večer;
šekalim
ustanovenie o ročnom polšekeli na celoročnú údržbu chrámu;
joma
ustanovenia o Dni zmierenia (Jom kipur);
suka
sviatok Stánkov (Sukot);
bejca (Jom tóv)
všeobecné zákony o sviatkoch;
roš hašana
Nový rok, trúbenie na šófar;
taanit
o pôstoch, sedem pôstov, ktoré sa slávia každý rok;
megila
o sviatku Purim;
moed katan
„polosviatočné dni“ počas týždenných sviatkov Pesach a Sukot;
388
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chagiga
tri pútnické sviatky: Pesach, Šavuot, Sukot.
Sviatku Pesach sa špecificky venuje masechet pesachim (Pes). Jemu budeme venovať
väčšiu pozornosť, lebo je pre nás cenným zdrojom informácií o slávení veľkonočných
sviatkov v čase chrámu, ako aj po jeho zničení. Nechceme pritom zabúdať aj na iné
masechtot dôležité pre porozumenie židovskej modlitbe, liturgii a sviatkom. Zvlášť
dôležitý pre porozumenie modlitby je prvý traktát oddielu zeraim: Berachot (Ber), teda
požehnania, ktorý mnohé manuskripty Babylonského talmudu dávajú na koniec oddielu
moed.
Traktát pesachim390
~yxis'P. je plurál od

xs;P,

a ako traktát Mišny sa zaoberá najmä židovským sviatkom

Pesach (Veľká noc). Plurál je použitý preto, lebo Mišna sa zaoberá zákonmi dvoch
pesachov: pesach rišon a pesach šeni (por. Nm 9, 1 – 14). Otázky zaoberajúce sa
pesachovým baránkom sú po zničení chrámu len čisto akademickými debatami. Traktát

~yxis'P.

sa spolu s príslušnou

ar'm'G.

nachádza v obidvoch Talmudoch. Mnoho z traktátu

textu pesachim bolo neskôr vnorených do Pesachovej hagady (Hagada šel pesach).
Masechet pesachim obsahuje 10 perekov s týmito hlavnými témami:
1.

rf[ h[bral rwa

2.

h[f-lk

3.

!yrbw[ wla
wghnv mwqm
jxvn dymt
myrbd wla
!ylwc dcyk
hfah
hyhv ym
myxsp ybr[

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Očistenie od kvaseného pred Pesachom, jedenie kvaseného
jedla v predvečer Pesachu;
zákaz používania kvaseného jedla; kvasené a nežidia; matéria
na prípravu macot; horké byliny; vyhnutie sa kvaseniu;
kvasené jedlo a jeho zničenie;
práca v predvečer Pesachu a v 9. av; svetlá pre deň pokánia;
zabíjanie dennej obety a pesachového baránka;
pesachový baránok a šabat; sprievodné obety;
pečenie a jedenie pesachového baránka; nečistota účastníkov;
účastníci pri jedení baránka;
„druhý pesach“, zámena pesachového baránka za iné obety;
rituál pesachovej večere.

Centrálnosť chrámu sa predpokladá v diskusiách o Pesachu v m Pes 1–9. Tu je
zobrazený chrám ako nenahraditeľné miesto slávenia Pesachu. Baránok
je nepostrádateľnou súčasťou slávnosti. Mišna Pes 10 je zameraná na slávenie Pesachu
v rodine. Tu sa nachádza aj jedna mišna, podľa ktorej by sa nepriamo dala odvodiť
zmienka o legitimovaní slávenia Pesachu bez obety (m Pes 10:3). Pri ďalšom pojednávaní
zanalizujeme obsah a hlavné výpovede Pes 1 – 9. Keďže Pes 10 je najdôležitejším
pramenným materiálom o slávení pesachovej večere v 1. stor., preklad tohto pereku
uvedieme s paralelným hebrejským textom a s poznámkami.
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A. Slávenie Pesachu podľa Mišny pesachim 1-9
Očistenie od chamecu
Predpis z Ex 12, 15 (odstránite kvasené z vašich domov); 12, 19 (kvasené nebude
nájdené); 13, 7; Dt 16, 4 (nesmie byť videné kvasené), Mišna rozvíja:
• V noci štrnásteho musia hľadať chamec svetlom sviece. Na mieste, kde sa neprináša
chamec, nevyžaduje sa hľadanie (m Pes 1:1).
• Druhy potravín, ktoré sú chamec: babylonské omáčky (z kyslého mlieka, chlebovej
kôrky a soli), mediánske pivo (zo pšenice alebo jačmeňa), edomský ocot (víno
fermentované jačmeňom), egyptské pivo (z jačmeňa), otrubová kaša (bujón z otrúb),
mäsové praclíky (z nedozretého obilia) a bujón (z múky). Toto je všeobecný princíp:
Všetko, čo je utvorené z druhov obilia, musí byť zničené na Pesach a prechádza pod
označenie „zakázané, výstraha“ (m Pes 3:1).
• Pozorné hľadanie: Čo sa týka cesta v štrbinách válovov, ak je na jednom mieste vo
veľkosti olivy, je záväzné odstrániť ho, ale ak nie, príkaz je odvolaný, pretože ide o malú
veľkosť. Cesto, ktoré je stvrdnuté, ak tam je ďalšie cesto podobnej podstaty, ktoré sa stalo
kvaseným, je takisto zakázané (m Pes 3:2).
• Čas hľadania: Rabi Jehuda hovorí: Musia hľadať v noci štrnásteho alebo ráno
štrnásteho alebo v čase, keď zasvietilo. Ale mudrci hovoria: Ak niekto nehľadal počas
noci štrnásteho, nechaj ho hľadať štrnásteho. Ak nehľadal štrnásteho, nechaj ho hľadať
počas sviatočnej doby a ak neuskutočnil hľadanie počas sviatočnej doby, môže vykonať
hľadanie po sviatku (m Pes 1:3).
• Čas jedenia a pálenia: Podľa rabi Meira sa konzumuje päť hodín: – čiže v čase 6,00
– 11,00 hod. a páli sa na začiatku 6. hodiny – čiže od 11,00 hod. Mudrci poslednú hodinu
pálenia nazývajú, že sa chamec „drží v úzkosti“ (por. m Pes 1:4-5).
• Zjedenie alebo predaj chamecu: v tom čase, keď je jedenie dovolené, môže sa ním
kŕmiť dobytok, mulica alebo hydina alebo predať to nežidovi (m Pes 2:1-3).
• Zničenie chamecu: Ak prešiel čas jeho možnosti zjedenia, je zakázané akékoľvek
jeho použitie a musí sa zničiť bez ohňa v trúbe alebo v dvojitom sporáku. Rabi Jehuda
hovorí: Odstránenie kvaseného znamená spálenie, ale mudrci hovoria: môže sa takisto
rozdrviť a rozptýliť vo vetre alebo hodiť do vody (m Pes 2:1).
• Zabraňovanie kvaseniu: Nesmú namočiť rozdrvené zrná pre hydinu, ale musia ich
silne povariť. Žena nesmie namočiť rozdrvené zrno na svojich rukách, keď ide do kúpeľa,
ale má si ich pretrieť nasucho na svojom tele. Muž nesmie žuť pšeničné zrno a položiť
ho na svoje rany na Pesach, pretože sa stane kvaseným (m Pes 2:7); Nesmú vložiť múku
do charosetu alebo horčice, ale ak to niekto vloží, okamžite to musí zjesť. Ale Rabi Meir
to zakazuje. Voda, ktorú používa pekár, musí byť vylievaná preč, pretože by sa to stalo
kvaseným (m Pes 2:8).
• Možnosť vyhlásenia očistenia v mysli: Ak niekto ide zabiť svojho paschálneho
baránka alebo obrezať svojho syna alebo zásnubné jedlo v dome svojho svokra
a spomenie si, že nechal kvasené vo svojom dome, ak je to možné vrátiť sa a vyčistiť
a vykonať svoju rituálnu povinnosť, musí to urobiť, ale ak to nie je možné, vyhlási to
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vo svojej mysli. Ak zachráni niekoho od zbojníkov alebo z rieky alebo od lupičov alebo
z požiaru či ruín, on to môže anulovať vo svojej mysli. Ale ak stojí nad miestom temnoty
svojej vlastnej voľby, má sa okamžite vrátiť (m Pes 3:7).
• Oddelenie kňazského podielu: Ako oddeliť kňazský podiel (truma) od nečistého cesta
(chala) vo sviatočný deň? Rabi Eliezer hovorí: Ona nesmie byť oddelená až kým nebude
pečená. Rabi Jehuda ben Batyra hovorí: Ona ju položí do studenej vody. Rabi Jehošua
hovorí: Toto nie je kvasené čo sa týka nariadenia „nemá byť videné ani nájdené“, ale ona
ich oddelí a nechá ju až do večera a ak sa stane kvaseným, bude kvaseným (m Pes 3:3).
• Ak ide o šabat: Ak štrnásteho padne na šabat, všetko sa musí očistiť pred šabatom.
Toto je názor rabi Meira. Ale mudrci hovoria: Keď je čas náležitý. Rabi Eliezer ben rabi
Zadok hovorí: truma pred šabatom a chulín v stanovenom čase (m Pes 3:6).
Príprava macy
• Obilie na prípravu macy: Mišna vymenováva plodiny, z ktorých bolo dovolené
použiť múku na prípravu macy (Ex 12, 8.18.20; 13, 6-7; 23, 15; 34, 18; Lv 23, 6; Nm 9,
11; 28, 17; Dt 16, 3.8): pšenica, jačmeň, špalta, ryža (raž) a ovos (m Pes 2:5).
• Rýchle pečenie: Pečenie macy musí byť rýchle, aby cesto nestihlo vykysnúť, preto
môžu ženy spolupracovať: Raban Gamaliel hovorí: Tri ženy môžu miesiť spolu a piecť
v jednej trúbe, jedna za druhou. Ale mudrci hovoria: Tri ženy môžu pracovať s cestom.
Jedna miesiť, iná vaľkať a ďalšia piecť. Rabi Akiva hovorí: Nie všetky ženy sú rovnaké,
nie všetky majú rovnaké kapacity dreva na kúrenie, nie všetky rúry sú rovnaké. Toto je
všeobecný princíp: keď sa cesto začne zdvíhať, oni vložia svoje ruky do studenej vody
(m Pes 3:4).
• Spálenie, ak začne cesto kysnúť: Cesto, ktoré začína kysnúť (šiur), musí byť
spálené, ale ten kto z neho jedol, je vyňatý z vylúčenia; ak je popraskané (sidok) – čiže
celkom skvasené - musí byť spálené a ten, kto konzumuje z neho je vystavený trestu
vyhubenia (karet) (por. m Pes 3:5).
Byliny na prípravu maroru
Mišna vymenováva plodiny, z ktorých sa mohol pripraviť maror (Ex 12, 8; Nm 9, 11):
šalát, štrbák (endívia), estragón, hadí koreň a chren (m Pes 2:6). A upresňuje: Oni splnia
svoju povinnosť s nimi, ak sú mokré alebo suché, ale nie ak sú nakladené alebo udusené
alebo varené. Môžu byť podávané spolu vo veľkosti olivy (m Pes 2:6).
Práca v 14. nisana a miestne zvyky
• Na mieste, kde sú zvyknutí pracovať v predvečer Pesachu dopoludnia, môžu
to robiť; na mieste kde sú zvyknutí nepracovať, nech nepracujú. Ak niekto ide z miesta,
kde sa pracuje do miesta kde sa nepracuje alebo z miesta kde sa nepracuje do miesta kde
sa pracuje, prísne pravidlá miesta odkiaľ prišiel a miesta kde prišiel sú použité na neho.
Človek nemusí meniť žiadne zvyky, ktoré by mohli viesť k nezhode (m Pes 4:1). V Judey
oni neprestávajú s prácou v predvečer Pesachu do deviatej, ale v Galiley nikto
nepracuje. V túto noc škola Šamajova zakazuje, ale škola Hilelova dovoľuje
do východu slnka (m Pes 4:5).
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• Rabi Meir hovorí: Tá práca, ktorú niekto začal pred štrnástym, môže byť ukončená
v štrnásteho, ale nesmie ju začať od začiatku večera štrnásteho, hoci by ju bol schopný
dokončiť. Ale mudrci hovoria: - Tri druhy remeselníkov môžu pracovať v predvečer
Pesach až do poludnia, a sú to títo: krajčír, kaderník a práč. Rabi Jose ben rabi Jehuda
hovorí: Aj obuvník (m Pes 4:6).
Denná obeta a pesachová obeta
• Čas dennej obety (tamid): zabíjanie 14,30 hod. – obetovanie 15,30 hod.
• Čas tamid v erev pesach: zabíjanie 13,30 hod. – obetovanie 14,30 hod.
• Čas tamid v erev pesach šabatu: zabíjanie 12,30 hod. – obetovanie 13,30 hod.
a pesachová obeta nasleduje po nej (m Pes 5:1).
Slávnostná obeta a pesachová obeta
• Chagiga sa používa z oviec, volov, baránkov alebo kôz, či už samcov alebo
samičiek a môže sa jesť počas dvoch dní a jednej noci (Ex 12, 5.10; m Pes 6:4).
• Kedy môže niekto priniesť slávnostnú obetu (chagiga) s ním (korban pesach)?
Vtedy keď je obetovaná vo všednom dni, je čistá a je nepostačujúca. Ale keď je obetovaná
v šabat alebo je výdatná alebo v nečistote, nesmie byť prinesená s chagigou (m Pes 6:3).
Podmienky platnej pesachovej obety
• Ak ho niekto zabíja, a jestvuje dôvod pre ktorý z neho nemôže jesť, alebo nie
je potrebné množstvo alebo pre neobrezanosť alebo kvôli nečistým osobám, ide
o neplatnú obeť (m Pes 5:3).
• Ak niekto zabíja ha-pesach, ale vlastní chamec, prehreší sa proti príkazu (m Pes
5:4).
Vylúčenie
Trestu karet v súvislosti s Pesachom podlieha: Ak niekto zabíja tak, že nemôže jesť
z neho alebo nie je obsiahnuté množstvo k jedeniu z neho alebo nie je obrezaný alebo ide
o nečisté osoby (m Pes 6:6).
Zabíjanie pesachového baránka
• KTO a AKO zabíja: Ha-pesach bol zabíjaný tromi časťami, ako Písmo hovorí:
A všetko zhromaždenie obce Izraela ho má zabíjať (Ex 12, 6): zhromaždenie (qahal),
obec (‘eda), Jisrael. Keď prvá skupina vstúpila, nádvorie sa zaplnilo, zatvorili dvere
nádvoria a zazneli: taqíá héríú a toqú. Kňazi sa postavili rad za radom a v ich rukách
boli strieborné a zlaté misky. Celý jeden rad mal strieborné misky a všetci v druhom
rade mali zlaté, neboli premiešané a umývadlá boli bez okrajov aby v nich krv nestuhla
(m Pes 5:5).
• Človek z Izraela ho mohol zabíjať a kňaz ju prijímal a podával ju svojmu druhovi,
a tento ďalšiemu. On zobral plnú a vrátil prázdnu. Kňaz najbližšie k oltáru, ho postriekal
jedným razom oproti podstavcu (m Pes 5:6).
• Keď prvá skupina odíde, vstúpi druhá skupina. Keď druhá odíde, vstúpi tretia.
Práve tak ako konala prvá, má konať aj druhá a tretia. Oni recitovali halel (Ž 113-118),
ak skončili, tak ho opakujú, a keď sa opakovanie skončilo, recitujú ho tretí raz, hoci
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sa ešte nikdy nestalo do dnešných dní, že by ho recitovali tretí krát. Rabi Jehuda hovorí:
Nikdy sa to nestalo, hoci keď tretia skupina vstúpila, tak vždy dosiahli po „Milujem
Večného, pretože on počúva“ (Ž 116, 1), pretože ľudu bolo málo (m Pes 5:7).
• Prvá skupina vyšla von a postavila sa na Chrámovej hore, druhá skupina
na hradbe a tretia skupina zostala na svojom mieste (m Pes 5:10).
• Odstránenie tuku: Keď ho niekto otvoril, vybral von jeho tuk (Lv 8, 16), položil
ho na tácku a obetoval ho na oltári (m Pes 5:10).
• Zavesenie baránka: Ako ich (ho) zavesia a stiahnu? Železné háky boli upevnené
na steny a piliere na ktoré boli oni zavesení a stiahnutí. A ak pre kohokoľvek tam
nebolo dostatok miesta pre zavesenie a stiahnutie, boli tam tenké ošúpané palice, ktoré
si zavesili na svoje plecia a plecia svojho druha a tak ho zavesili a stiahli. Rabi Eliezer
hovorí: Ak sa stalo, že štrnásteho pripadlo na šabat, oni položili svoju ruku na rameno
svojho druha a ruka druha spočívala na ich ramene a takto to nahradili a stiahli ho
(m Pes 5:9).
Príprava baránka na hostinu
• Jednoročný samček: Ak niekto odloží samicu pre svoju pesachovú obetu alebo samca
dva roky starého, musí byť poslaný na pastvu predtým než sa stane zneschopneným a potom
je predaný a peniaze z neho musia ísť na dobrovoľnú obetu (nedava) (m Pes 9:7).
• Starostlivo vybraný a strážený: (por. m Pes 9:8-11).
• Keď nastala tma, oni odišli preč a piekli svojho veľkonočného baránka (m Pes
5:10).
• Musí byť pečený, nie varený: Nesmú variť pesachového baránka v tekutine alebo
ovocnej šťave, ale môžu ho obliať alebo ponoriť (m Pes 2:8).
• Spôsob pečenia (Ex 12, 8-9): Priniesli ražeň z granátovníka, zarazili ho od jeho úst
k zadnici a dali ho na kolená a jeho vnútornosti boli vnútri. Toto je mienka rabi Joseho
z Galiley. Rabi Akiva hovorí: Toto je skôr forma varenia, skôr ho zavesili zvonku (m Pes
7:1). Oni nemohli piecť ha-pesach na ražni z kovu alebo na rošte (m Pes 7:2).
Jedenie baránka v dome a rodina
• Žena (manželka): Ak je žena v dome svojho manžela, ak jej manžel zabíja na jej
úmysel a takisto jej otec zabíja na jej úmysel, musí jesť od svojho manžela. Ak odišla
stráviť prvý sviatok v dome svojho otca a jej otec zabíja na jej úmysel a jej manžel takisto
zabíja na jej úmysel, ona môže jesť na tom mieste, ktoré si vyberie (m Pes 8:1).
• Sirota pre ktorú poručník zabíja, môže jesť na ktoromkoľvek mieste ako chce (m Pes
8:1).
• Otrok, ktorý prináleží k dvom partnerom, nesmie jesť od žiadneho z nich. Ten, kto je
spolovice otrok a spolovice slobodný, nesmie jesť od svojho majstra (m Pes 8:1).
• Celistvosť chavury: Nijaké množstvo osôb nemôže byť zahrnuté dokiaľ nemá každý
z nich také množstvo ako veľkosť olivy. Ľudia môžu byť zahrnutí alebo vyňatí z toho, kým
je zabíjaný (m Pes 8:3). Ak niekto počíta druhých ku svojmu podielu, členovia
spoločenstva môžu mu dať svoj podiel a on je svoj vlastný, kým oni jedia svoj vlastný
(m Pes 8:4).
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• Potrebné množstvo: Oni nesmú zabíjať ha-pesach len pre jednotlivcov, toto je názor
rabbiho Jehuda, ale rabi Jose to odmieta. Oni nesmú zabíjať hoci aj pre spoločnosť
stovky, ak nie sú schopní jesť vo veľkosti olivy. A oni nesmú pripravovať pre skupinu žien
alebo otrokov a malých (m Pes 8:7).
• Dve skupiny v jednom dome: Ak dve skupiny jedia v tom istom dome, jedna skupina
sa otočí na jednu stranu a je a druhá skupina sa otočí na druhú stranu a je a teplá
panvica je medzi nimi a keď sa obsluhujúci postaví, aby nalial víno, on musí zatvoriť ústa
a otočiť preč svoju tvár až kým sa vráti do svojej časti a je. Aj nevesta môže otočiť svoju
tvár a jesť (m Pes 7:13).
Spálenie zvyškov
• Kosti, šľachy a zvyšky musia byť spálené v šestnásteho. Ak šestnásteho pripadne na
šabat, potom musia byť spálené v sedemnásteho, pretože oni nemôžu narušiť šabat alebo
sviatok (m Pes 7:10).
Prvý a druhý pesach
• Ktokoľvek bol nečistý alebo vzdialený na ďalekej ceste (Nm 9, 9) a nepripravil prvú
pesachovú obetu, musí pripraviť druhú. Kto neúmyselne alebo náhodne vynechal
pripraviť prvú, musí pripraviť druhú. Ak je tomu tak, prečo Písmo hovorí: nečistý alebo
vzdialený na ďalekej ceste? Prví menovaní sú vyňatí z karet, ale druhí sú vystavení karet
(m Pes 9:1)
• Čo sa myslí vzdialenou cestou? (Nm 9, 10) Od Modin a na druhú stranu a v tejto
vzdialenosti na všetky smery. Toto je názor rabi Akivu (m Pes 9:2).
• Aký je rozdiel medzi prvým pesachom a druhým? Prvý spadá pod zákazy: nemá byť
videný (Ex 13, 7) a nemá byť nájdený (Ex 12, 19), ale pri druhom môžu mať oba chleby
v dome, nekvasený i kvasený. Prvý vyžaduje recitáciu halelu, kým je jedený, ale druhý
nevyžaduje recitáciu halelu počas jedenia. Oba menované, prvý i druhý, vyžadujú
recitáciu halelu, keď je pripravovaný a oba musia byť jedené pečené, s nekvaseným
chlebom a horkými bylinami a oba majú prednosť pred šabatom (m Pes 9:3).
Pesach micrajim a pesach dorot
• Aký je rozdiel medzi pesachom obetovaným v Egypte (pesach micrajim; Ex 12, 113) a pesachom obetovaným v nasledujúcich generáciách (pesach dorot; Ex 12, 14-20)?
Pesach obetovaný v Egypte bol zaobstaraný desiateho (Ex 12, 3) a vyžadoval pokropenie
vetvami yzopu (Ex 12, 7. 22-23) na dvere a svoje zárubne a bol jedený v chvate počas
jednej noci, ale pesach všetkých nasledujúcich generácií bol dodržiavaný počas siedmych
dní (m Pes 9:5).
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B. Text a preklad masechot Pesachim perek 10 מסכת פסחים פרק י
Mišna 1: Keď sa predvečer Pesachu
približuje k bohoslužbe mincha391, nesmie sa
jesť až do zotmenia. Dokonca ani chudobná
osoba v Izraeli nesmie jesť až do položenia.
Oni mu dajú najmenej štyri poháre vína,
hoci je podporovaný charitným jedlom.

 לא יאכל אדם עד,א ערב פסחים סמוך למנחה,י
 לא יאכל עד, אפילו עני שבישראל.שתחשך
,שיסב; לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין
.ואפילו מן התמחוי

Mišna 2: Oni392 mu393 namiešajú prvý
pohár [vína], škola Šamajova394 hovorí: On
povie berachu nad dňom395 a potom povie
berachu nad vínom, ale škola Hilelova396
hovorí: On povie berachu nad vínom a po
nej povie berachu nad dňom.

 מברך,בית שמאי אומרין--ב מזגו לו כוס ראשון,י
 ואחר כך מברך על היין; בית הלל,על היום
. ואחר כך מברך על היום, מברך על היין,אומרין

Mišna 3: Keď oni397 priniesli pred neho
{zeleninu398 a horké byliny}399, on ponorí400
chazeret401 predtým než siahne po kúsku402
[chleba]403. Oni priniesli pre neho maca,
chazeret, charoset {a dva uvarené
pokrmy},404 hoci charoset nie je micva
(prikázaný)405. Rabi Eleazar bar Cadok
hovorí: je to micva. A v [čase] jestvovania
chrámu, oni prinášali pred neho mäso406
z pesachovej obety.407

 מטבל בחזרת עד שהוא מגיע,ג הביאו לפניו,י
, הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת.לפרפרת ולפת
אף על פי שאין חרוסת מצוה; רבי אלעזר ברבי
 מביאין לפניו גופו של, ובמקדש. מצוה,צדוק אומר
.פסח

391

Popoludňajšia bohoslužba v chráme.
„oni“ – slúžiaci, obsluhujúci pri stole
393
„mu“ – predsedajúcemu, „hlave domácnosti“
394
Ich mienka je zamietnutá.
395
Kiduš.
396
Ich mienka je prijatá.
397
Účastníci pri stole.
398
Podľa Rašiho a Rašbana.
399
Takto pridávajú niektoré neskoršie glosy.
Mohlo sa myslieť na stôl, na ktorom bolo jedlo
umiestnené.
400
Do octu alebo slanej vody.
401
Chren alebo inú zeleninu.
402
Len zelenina (karpas) sa môže jesť pred
náležitým časom pre jedenie maca. Ide
o trprp – zákusok.
403
Niektorí prekladajú: „...predtým než vezme
horké byliny“.
404
Vajcia, ktoré symbolizujú hgygx !brq a mäso
symbolizujúce xsp !brq. Tento variant nie je
v dôležitých manuskriptoch Mišny.
405
Nad charosetom sa nerecituje žiadna beracha,
pretože ide o doplnok k maroru.
406
Lit. „telo“.
407
Lit. pesach. Celé pečené telo korban pesach.
392
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Mišna 4: Oni mu namiešali druhý pohár
[vína]. Tu sa syn pýta svojho otca a ak má
syn nedostatočné porozumenie,408 jeho otec
ho vyučuje409: Ako je táto noc odlišná
od všetkých iných nocí, pretože vo všetky
ostatné noci my môžeme jesť chamec aj
maca, ale v túto noc len maca? Pretože vo
všetky ostatné noci môžeme jesť ostatnú
zeleninu, ale v túto noc len maror? Pretože
vo všetky ostatné noci my môžeme jesť
mäso pečené, dusené alebo varené, ale v túto
noc len pečené?410 Pretože vo všetky ostatné
noci môžeme namáčať raz, ale v túto noc
dva krát411?412 A podľa poznania syna413 jeho
otec ho vyučuje. On začína rozprávaním
o nepriazni414
a končí
rozprávaním
o chvále.415 A on vysvetľuje od „Môj otec
bol blúdiaci Aramejec“ až po ukončenie
celej časti.416

 אם אין. וכאן הבן שואל,ד מזגו לו כוס שני,י
 מה נשתנה הלילה הזה,אביו מלמדו--דעת בבן
 אין אנו מטבלין, שבכל הלילות:מכל הלילות
 שבכל. שתי פעמים,אפילו פעם אחת; והלילה הזה
 כולו, אנו אוכלין חמץ ומצה; והלילה הזה,הלילות
 אנו אוכלין בשר צלי שלוק, שבכל הלילות.מצה
, לפי דעתו של בן. כולו צלי,ומבושל; והלילה הזה
 ומסיים בשבח; ודורש, מתחיל בגנות.אביו מלמדו
 עד שהוא גומר,(ה,מ"ארמי אובד אבי" )דברים כו
את כל הפרש

408

Ak nevie ako má položiť otázky.
Ako položiť otázky.
410
Táto otázka mohla byť použitá len v čase
chrámu, po jeho zničení nie je aplikovateľná,
preto sa vynecháva zo sederovej liturgie.
411
Táto otázka sa netýka rituálnej micvy. Prvé
namáčanie je počas karpasu a druhé počas
jedenia maroru.
412
Var. v Mišne Jeruzalemského talmudu: Prečo
je táto noc odlišná od všetkých iných nocí,
pretože vo všetky ostatné noci môžeme
namáčať raz, ale v túto noc dvakrát? Pretože
vo všetky ostatné noci my môžeme jesť chamec
aj maca, ale v túto noc len maca? Pretože vo
všetky ostatné noci my môžeme jesť mäso
pečené, dusené alebo varené, ale v túto noc len
pečené?
413
Vysvetľuje primerane k jeho inteligencii.
414
„avadím hajínú“ – boli sme otrokmi;
„mitchilá ‘óvdé ‘avódá zárá hajú ’avóténú“ –
pôvodne boli naši otcovia modlármi.
415
„ve’achšáv qervánú hamaqóm la’avódátó“ –
ale teraz nás všadeprítomný priviedol pod
svoju
službu;
„vegá’al
et-’avótanú
mimicrajím“ – a On vyslobodil našich predkov
z Egypta.
416
Dt 26, 5-9.
409

97

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Mišna 5: Stalo sa, že Raban Gamaliel417
povedal: Každý, kto nevysvetlí tieto tri slová,418
nesplnil si v Pesach svoju povinnosť, a sú to
tieto: pesach, maca a maror. Pesach, pretože
[Boh] preskočil (pasach) domy našich praotcov
v Egypte; maca, pretože naši praotcovia boli
vyslobodení
z Egypta;
maror,
pretože
Egypťania robili život našim praotcom
horkým.419 {V každom pokolení je povinnosťou
človeka, aby považoval sám seba akoby bol on
vyslobodený z Egypta, ako hovorí Písmo:420
„V ten deň vysvetlíš svojmu synovi: To sa robí
pre to, čo pre mňa urobil Večný, keď som vyšiel
z Egypta.“}421 Preto sme my zaviazaní
povinnosťou vzdať vďaku, chváliť, oslavovať,
velebiť, vyzdvihovať, sláviť, žehnať, vynášať
a vychvaľovať Toho, kto vykonal pre našich
otcov a pre nás všetky tieto zázraky, vyviedol
nás z otroctva na slobodu, z trápenia k radosti,
zo smútku k sviatku, z temnoty na veľké svetlo
z otroctva k vykúpeniu. Hovorme pred jeho
tvárou novú pieseň: „HALELUJAH“422.

 כל שלא אמר שלושה,ה רבן גמליאל אומר,י
-- לא יצא ידי חובתו; ואלו הן,דברים אלו בפסח
 על שם שפסח המקום, פסח. ומרורים, מצה,פסח
 על שם,על בתי אבותינו במצריים; מרורים
,שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצריים; מצה
 חייב אדם לראות, בכל דור ודור.על שם שנגאלו
את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים; לפיכך אנחנו
חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם
,לגדל לנצח למי שעשה לנו את כל הניסים האלו
. הללו יה, ונאמר לפניו.והוציאנו מעבדות לחירות

Mišna 6: Pokiaľ sa má [halel]
recitovať?423 Škola Šamajova hovorí: až po
„radostnú matku detí.“424 Ale škola Hilelova
hovorí: až po „kameň v prameni vôd“425 a on
uzatvorí s vyslobodením. Rabi Tarfon hovorí:
„ktorý vyslobodil nás a vyslobodil našich
praotcov
z Egypta
(otroctva),426
ale
on neukončil [s požehnaním]. Rabi Akiva
[pridáva]: „A tak Pane, Bože náš a Bože
našich praotcov, priveď nás k výročiam
a budúcim sviatkom, ktoré sa nám blížia
v pokoji, aby sme sa tešili pri budovaní
Tvojho mesta a radovali sa v službe pre
teba. My tam budeme jesť zo slávnostných427
a pesachových obiet atď. až do Požehnaný
si, Pane, vysloboditeľ Izraela.“

 עד,בית שמאי אומרין--ו עד איכן הוא אומר,י
ט(; בית הלל, שמחה" )תהילים קיג,"אם הבנים
 למעיינו מים" )תהילים, עד "חלמיש,אומרין
 אשר, רבי טרפון אומר. וחותם בגאולה.(ח,קיד
 והגיענו ללילה,גאלנו וגאל את אבותינו ממצריים
 רבי.הזה לאכול בו מצה ומרור; ואינו חותם
 כן ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו,עקיבה מוסיף
יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים הבאים לקראתנו
, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך,בשלום
לאכול מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר
 ונודה לשמך שיר חדש על גאולתנו,מזבחך לרצון
. גאל ישראל,'ועל פדות נפשנו; ברוך אתה ה

417

Myslí sa Gamaliel II., (nasi okolo r. 80
po Kr.), podľa tradície on ustálil pesachový
seder.
418
Ex 12, 27.39
419
Niektoré rukopisy zamieňajú poradie: najprv
sa vysvetľuje maror, potom maca.
420
Ex 13, 8
421
Táto časť pravdepodobne nie je pôvodná, ale
bola neskôr pripojená z Hagady šel pesach.
422
Lit. „chváľte Pána“.
423
Halel (Ž 113, 114).
424
Záver Ž 113, jeho názor je odmietnutý.
425
Záver Ž 114, jeho názor je prijatý.
426
Niektoré rukopisy pridávajú: aby sme jedli
maca a maror.
427
Chagiga.
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Mišna 7: Potom mu oni namiešajú tretí
pohár [vína]. On požehnáva nad jedlom.428
Po štvrtom [pohári], on uzatvára halel429
a potom hovorí berachu nad piesňou (birkat
ha-šír).430 Medzi týmito pohármi,431 ak chcú
piť, tak môžu piť, ale medzi tretím
a štvrtým, nesmú piť.432
Mišna 8: Nikto neuzatváral po jedení
pesachového afikomanu433 [hýrením]. Ak
niektorí z nich sa cítia ospalí, môžu jesť,434
ale ak všetci sú ospalí, nesmú jesť.435 Rabi
Jose hovorí: Ak si zdriemli, môžu jesť, ale
keď rýchlo zaspali, nesmú jesť [po
prebudení].436
Mišna 9: Telo pesachovej obety po
polnoci urobí ruky nečistými. Neprijatá
obeta437 (pigul) a zvyšok obety438 (gotar)
spôsobí nečistotu rúk. Ak niekto hovorí
požehnanie nad pesachom (birkat hapesach), je oslobodený od požehnania nad
sviatočnou obetou (zevách). Ale keď hovorí
požehnanie nad jedením sviatočnej obety,
nie je oslobodený od požehnania nad
pesachom. Toto je mienka rabiho Jišmaela.
Rabi Akiva hovorí: Tá neoslobodzuje túto
a táto neoslobodzuje tú.439

, בירך על מזונו; רביעי,ז מזגו לו כוס שלישי,י
 בין.גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר
 ישתה; בין שלישי,אם רצה לשתות--הכוסות האלו
. לא ישתה,לרביעי

 ישנו.ח אין מפטירין לאחר הפסח אפיקומון,י
, רבי יוסי אומר. לא יאכלו, יאכלו; וכולן,מקצתן
. לא יאכלו, יאכלו; נרדמו,נתנמנמו

; מטמא את הידיים,ט הפסח אחר חצות,י
 בירך ברכת. מטמאין את הידיים,הפיגול והנותר
 לא פטר את, פטר את של זבח; ושל זבח,הפסח
, רבי עקיבה אומר. דברי רבי ישמעאל,של פסח
 ולא זו פוטרת את זו,לא זו פוטרת את זו

428

Modlitba po ukončení jedla (birkat hamazon).
429
Veľký halel: Ž 115 – 118.
430
Liturgické časti začínajú s „nišmat kól-chí“
a „jehalalúchá Adonaj ‘al kól-ma‘asejchá“.
431
Medzi druhým a tretím pohárom.
432
Pretože víno požité po jedle môže spôsobiť
opilstvo (j Pes 37d); chráni sa triezvy záver
halelu.
433
’Afikoman je tradičné hebrejské čítanie
literárne správneho ’epikoman (z gr. epikomin).
434
Ak sa niektorí prebudia, kým iní stále ešte
jedia korban pesach.
435
Jedlo sa uzatvorilo, keď už viacerí zaspávali.
436
Jeho názor je prijatý.
437
Obeta vykonaná s úmyslom jesť ju neskôr.
438
Mäso, ktoré zostalo neúmyselne.
439
Požehnanie recitované nad žiadnou obetou
neoslobodzuje od požehnania nad inou.
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12.2 Tosefta
Aramejské slovo

aT'ps,At

(lit. dodatok, prídavok, doplnenie)440 predstavuje zbierku

berajtot – výrokov tanaim, ktoré nie sú zahrnuté v Mišne. Zbierka halachot Tosefty je
zoradená podľa poriadku v Mišne, pričom je štyrikrát väčšia. Vzhľadom na ňu obsahuje
päť typov berajtot:
• berajtot, ktoré sú úplnou paralelou k halachot Mišny;
• berajtot paralelné k halachot Mišny, ale odlišné v štýle alebo terminológii;
• berajtot celkom závislé na halachot Mišny, ale pridávajú nový materiál;
• berajtot obsahujúce novú témy so vzťahom k diskutovaným v Mišne;
• berajtot obsahujúce celkom novú látku, vysvetľujúce témy, ktoré nie sú vôbec
diskutované v Mišne, alebo len nepriamo.
Jazykom Tosefty je mišnaitská hebrejčina s prímesou niekoľkých aramejských
a gréckych slov. Tosefta bola zostavená v erec Izrael, mnoho jej berajtot nájdeme
v Jeruzalemskom talmude. Doba vzniku Tosefty je podľa Goldberga v rokoch 220-230 po
Kr., ale mnohé berajtot pochádzajú z raného tanaitského obdobia. Cieľom jej
anonymného kompilátora441 a redaktora bolo pravdepodobne zozbierať halachy, ktoré nie
sú zahrnuté v Mišne a zostaviť zbierku, ktorá mohla slúžiť ako doplnok k nej. V našej
práci sa zvlášť sústredíme na berajtot v 10. pereku Tosefty Pesachim, ktoré preložíme442
do slovenčiny.
Preklad Tosefty Pesachim 10
1. Text mišny 1 ...najmenej štyri poháre vína obsahujúce najmenej štvrtinu miery. Toto
[minimálne množstvo sa má zachovať] či je čisté alebo miešané, či je nové alebo staré.
Rabi Jehuda hovorí: Kým má chuť a vzhľad vína.
2. Text mišny 2 po ... povie berachu nad vínom, lebo deň vytvoril príležitosť pre víno.
Pokračuje text mišny ... povie berachu nad dňom, lebo víno je dôvodom recitovania požehnania
nad dňom.
3. Iný výklad:443 požehnanie nad vínom je ustálené (tadir)444 a požehnanie nad dňom
nie je ustálené.445 Halacha nasleduje slová Hilelovej školy.446

440

Text a preklady: LIEBERMAN, S.: The Tosefta, New York 1955-88; NEUSNER, J.: The Tosefta.
Translated from the Hebrew, (6 vols.), New York 1977-1986. Literatúra: HERR, M. D.: Tosefta
in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom edition; NEUSNER, J.: Introduction to Rabbinic Literature,
Doubleday, New York 1994, s. 129-152; Invitation to the Talmud. A Teaching Book, Harper & Row, New
York 1988, s. 70-95; The Tosefta: an introduction, Scholars Press, Atlanta 1992; STEMBERGER, G.:
Talmud a midráš, Vyšehrad, Praha 1999, s. 188-204, tu aj ďalšie odkazy na bibliografiu.
441
Podľa Šeriry je jej autorom Rabi Chija bar Aba, priateľ a žiak Rabiho (Jehudu ha-Nasi); Nasi
za spoluautora s rabi Chijou uvádza aj rabiho Hošaja.
442
Text: LIEBERMAN, S.: The Tosefta, New York 1955 – 1988, 2. zv. Moed.
443
Táto tosefta je pokračovaním komentáru na mišnu Pes 10:2.
444
Hebr. tadir sa dá preložiť aj ako stále, stabilné, pevné, pravidelné.
445
Mení sa podľa sviatku.
446
Lit. Hilelov dom. Prijatý názor je podľa pravidla, že tam, kde prebiehajú dve konania, pričom jedno
je stabilné a druhé nepravidelné, častejšie konanie má prednosť.
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4. Je povinnosťou človeka zaistiť, aby sa jeho deti a členovia jeho domácnosti pri
slávnosti radovali. Čím ich môže urobiť šťastnými? – Vínom, lebo je napísané: „Víno
rozveseľuje ľudské srdce“ (Ž 104, 15). Rabi Jehuda hovorí: Žena s tým, že prináleží
k nim a deti, že prináležia k nim.
5. Služobník namáča vnútornosti a podáva ich hosťom. Hoci tam nie je dôkaz tak robiť,
je tam narážka: „Preorte si úhor a nesejte do tŕnia“ (Jer 4, 3). 447
6. Ten, kto vedie recitáciu halelu, oni prídu k nemu, aby ho recitovali a nie on k nim.448
7. Ten, kto vedie recitáciu pre svojich malých synov a dcéry, musí odpovedať
responzóriové časti [spolu] s nimi. Na akých miestach je responzórium? Keď [vedúci
spevu, hovorí] došiel ku: „Požehnaný, ktorý prichádza,“ on s nimi odpovie: „v mene
Pánovom“ (Ž 118, 26). Keď [vedúci spevu] došiel ku: „Požehnávame vás,“ povie s nimi:
„z domu Pánovho.“
8. Obyvatelia mesta, ktorý nemajú nikoho, aby viedol pre nich halel, idú do synagógy
a recitujú prvú časť,449 potom idú, jedia a pijú a potom sa vrátia a dokončia halel. Ak to
nie je možné [vrátiť sa do synagógy], oni ho dokončia.450
9. Rabi Eleazar ben Parta používal jednoduché recitovanie.451 Rabi [Jehuda ha-Nasi]
používal dvakrát slová [opakovania]. Rabi Eleazar povedal: [Dospelý účastníci] rýchlo
siahnu po maca, kvôli malým deťom, aby nezaspali.452 Rabi Jehuda povedal: Hoci ak
niekto konzumuje len predjedlo alebo si len raz namáčal v marore, oni popadnú maca
kvôli malým deťom, aby nezaspali.
Text pokračuje mišnou 6 (o recitovaní malého halelu) po …on uzatvorí s vyslobodením. Šamajova
škola povedala škole Hilelovej: „Opustili už [Izraeliti Egypt], takže sa musí zmieňovať
východ z Egypta?“ Hilelova škola im povedala: „Hoci by čakali do úsvitu, stále ešte
nevyšli, pretože neodišli až do deviatej. Ako môže niekto recitovať [požehnanie nad]
vyslobodením, keď ešte nie je vyslobodený. Pokračuje text mišny 3.
10. Stalo sa, že rabi Eleazar, syn rabiho Cadoka, povedal obchodníkom v Lode453:
Poďte a vezmite si korenie pre príkaz.454
11. Text mišny 8 po …afikomanu, ako sú oriešky, ďatle a sušené semienka. Je povinnosťou
venovať sa štúdiu príkazov Pesachu po celú noc, hoci pre seba samého alebo
so študentmi.

447

Táto tosefta je ďalším dodatkom k m Pes 10:1 – k zákazu jedenia pred sederom.
Ide tu o situáciu, keď spoločenstvo nie je schopné recitovať žalmy (dôvody sa neuvádzajú, asi sa myslí
na slávnostný spôsob so spevákom). V tom prípade je lepšie, keď tí, čo potrebujú službu speváka, prídu
za ním.
449
Pravdepodobne Ž 113 – 114, podľa Hilelovej školy.
450
Keď nebude možné vrátiť sa po jedle do synagógy, majú ho zarecitovať celý v synagóge, ešte pred jedlom.
451
Bez opakovania slov – responzória.
452
Malým deťom sa môže dať maca, hoci ešte nie je čas jej jedenia.
453
Lod (Lydda) je mesto na pobreží (por. 1Krn 8, 12; Ezd 2, 33; Neh 7, 37), niektoré varianty textu čítajú
Jeruzalem.
454
Tie, ktoré sa používali pri jedení pečeného baránka.
448
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12. Jestvuje príbeh o rabanovi Gamalielovi a starších, ktorí ležali455 v dome Baitosa,
syna Zoninovho, v Lode. Zaoberali sa príkazmi Pesachu po celú noc až do brieždenia
a potom pozdvihli [stôl, ktorý bol] pred nimi a vzrušene odišli do bejt midraš (synagógy).
13. Aké je požehnanie nad pesachom? „Požehnaný je Ten, ktorý nás posvätil svojimi
príkazmi a prikázal nám jesť pesach.“ Aké je požehnanie nad sviatočnou obetou
(zevach)? „Požehnaný je Ten, ktorý nás posvätil svojimi príkazmi a prikázal nám jesť
sviatočnú obeť.“

12.3 Priebeh sederu podľa Mišny, Tosefty, Gemary a Hagady
Na tomto mieste zhrnieme priebeh pesachovej večere, ktorá sa v súčasnom židovstve
nazýva seder podľa jednotlivých prameňov judaizmu. Východiskom bude text v Mišne.
Číslovanie jednotlivých bodov bude zodpovedať poradiu m Pes 10. Obsah jednotlivých
mišien porovnáme s Toseftou456, Gemarou BT457 a na určitých miestach aj s Hagadou šel
pesach, ktorej sa potom budeme venovať samostatne. Takto dostaneme celkový obraz
vývoja pesachového sederu od najstaršieho učenia tanaitov zachovaného v Mišne
a Tosefte, jej vývoj a nové dôrazy v čase amoraim, a vplyv na liturgický text Pesachovej
hagady, ktorú Židia používajú aj v súčasnosti.
1. Príprava sederu
Času jedenia pesachovej večere podľa MIŠNY predchádzal krátky pôst (nejedenie),
a to od popoludňajšej chrámovej bohoslužby – mincha, ktorá bola okolo 1500 – 1530 hod,
až kým nenastane tma, teda do času jedenia pesachu. Tento pôst pred západom slnka
sa aplikuje aj na chudobného človeka – hoci by mal dlhotrvajúci hlad. Jeruzalemský
talmud (j Pes 10:1) pozná taanit bechorim (pôst prvorodených) v 14. nisana. Má byť
pamiatkou vďačnosti za záchranu prvorodených synov Jisraela od desiatej egyptskej rany.
TOSEFTA (t Pes 10:5) dodáva k tejto mišne komentár, v ktorom používa krátke obrazy
na zdôvodnenie nezmyselnosti jedenia pred sederovou večerou. Uvádza krátku metaforu,
v ktorej sa jedenie pre hlavnou večerou prirovnáva k „podávaniu vnútorností“ a narážku
na Jeremiášov obraz z roľníckeho prostredia, v ktorom sa nezmyselnosť jedenia pred
sederom prirovnala k siatiu do tŕnia, keď je dobrá zem už pripravená.
V tomto kontexte je v Mišne spomenutá aj poloha pri stolovaní – ležanie (por. aj t Pes
10:12). V grécko-rímskom svete jedávali muži na hostinách položení, a to v protiklade
k ženám a otrokom, ktorí sedeli na zemi alebo stáli. Pri ležaní mali pod sebou
nahromadené vankúše. Opretí boli na ľavom boku, aby mali pravú ruku voľnú
k podávaniu jedla. Jedlo mali na jednotlivých malých stolíkoch, ktoré boli pred nimi
(medzi nimi, ak boli dve skupiny v jednom dome, por. m Pes 7:13). Počas sederu každý
leží – každý je v pozícii slobodného človeka. Neskôr v Babylónii takáto poloha pri
stolovaní nebola známa, preto sa dostala do otázky v rámci Ma ništana. V stredoveku

455

Poloha pri sederovej večeri.
Text Mišny a Tosefty je uvedený v predchádzajúcej časti.
457
Text niektorých dôležitých sugyot Gemary BT uvedieme v tejto časti.
456
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sa tento zvyk ležania („hejseva“) pri hostinách stratil, ale zachoval sa pre sederovú
hostinu. Aj keď sa nedodržiava počas celého sederu, zachováva sa najmä pri
konzumovaní macot, kým pri jedení maroru nie je nutnosťou (b Pes 108a).
MIŠNA uvádza aj rituálne minimálny počet pohárov vína – štyri (m Pes 10.1). Dva
poháre vína boli bežné pri každej židovskej slávnosti (na kiduš pri požehnaní na začiatku
hostiny a pri birkat ha-mazon – na záverečnú modlitbu po jedle). Zo sederových kalichov
sú to prvý a tretí. Ďalšie dva robia toto jedlo špeciálnym a utvárajú rituálny kontext pre
ich zvláštny liturgický obsah. Ich hlbšej symbolike sa podrobnejšie venuje Jeruzalemský
talmud (j Pes 10:1; 37b-c): Podľa mienky rabi Jochanana, ktorý nasledoval mienku rabi
Banaa, „štyri kalichy vína vyjadrujú štyri výrazy pre vyslobodenie zmienené v Tóre Ex 6,
6-8: ytiaceAh (acy) vyvediem; yTil.C;hiw> (lcn) vyslobodím; yTil.a;g"w> (lag) vykúpim; ytiabehew>
(aAB) vovediem vás.“ Rabi Jehošua ben Lévi však povedal: „Oni korešpondujú so štyrmi
kalichmi faraóna“ (por. Gn 40, 11-13, faraónov sen so štyrmi kalichmi, ktoré Jozef
vyložil). Mudrci však povedali: „Oni korešpondujú so štyrmi kalichmi výprasku, ktorý
Svätý, nech je požehnaný, udelí národom sveta, aby ich vypili. A podobne Svätý, nech je
požehnaný, daruje jedného dňa Izraelu štyri kalichy útechy“ (tu sa myslí na štyri exily
a vyslobodenia z nich – babylonské, perzské, grécke a rímske). Ďalšími, menej
rozšírenými výkladmi, je prirovnanie k „zásluhám štyroch pramatiek – Sáry, Rebeky,
Ráchel a Ley“ a „štyrom veciam, ktorých sa Židia v Egypte držali a zaslúžili si tak
záchranu z otroctva – vyvarovali sa smilstva, ohovárania, uchovali si svoj jazyk a svoje
hebrejské mená.“458
TOSEFTA (t Pes 10:1) pridáva halachu o minimálnom množstve vína v pohároch,
ktorým je najmenej štvrtina miery, čo je 0,137 litra. Táto halacha sa splní aj keď je víno
už miešané, s podmienkou, že si víno musí zachovať svoju chuť a výzor (nemá tam byť
prevaha vody).
Iná tosefta (t Pes 10:4) sa zaoberá významom vína na slávnosti. Ono pomáha rozveseliť
ľudské srdce a napomáha radostnej atmosfére slávnosti. Pesach je slávnosťou radosti
a šťastia, preto je víno jeho nezbytnou súčasťou.
GEMARA, ktorá často vychádza z rodinného prostredia slávenia sederu, spomína
spoločnú prípravu macesov (b Pes 116a): „Tak ako je cesta chudobnej osoby, že on (muž)
zapaľuje rúru a jeho manželka pečie, podobne tu, manžel zapaľuje rúru a manželka pečie.“459

O spoločnom pečení macot viacerými ženami hovorila aj mišna Pes 3:4. V tejto súvislosti
môžeme spomenúť aj starší zvyk, písomne známy však až od 14. stor., že Židia rozohrejú
rúru, v ktorej budú pečené macot, vŕbovými konárikmi, ktoré sa v minulom roku
používali na sviatok Sukot.

458

Por. DIVECKÝ, J.: Židovské svátky, p3k, Praha 2005, s. 20.
Ide o spoločné úsilie v rodine (manželov) o zabezpečenie, ktoré je vzorom pre spoluprácu pri pečení
maca – keďže pri ňom nie je dostatočný čas medzi miešaním múky s vodou a jej pečením v horúcej rúre,
aby nedošlo ku kvaseniu, je potrebná spolupráca manželov. Každá osoba má byť zapojená do výroby
macy.

459
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2. Začiatok sederu – požehnanie
Mišna pesachim výslovne uvádza zvyk miešania vína. Víno sa miešalo s vodou, bez
miešania sa husté orientálne víno považovalo za nevhodné na pitie alebo nekvalitné.
Pri veľkonočnej večeri nie je žiadny otrok ani sluha, je zvykom, že účastníci večere
si slúžia navzájom jeden druhému tak, aby sa každá osoba mohla cítiť slobodným
človekom.
Tak ako pri každom inom slávnostnom židovskom stolovaní, úvodné modlitby
požehnania prednášal „otec rodiny“ alebo „hlava domácnosti“.
Halachická diskusia dvoch najznámejších rabínskych škôl – Hilelovej a Šamajovej,
je ohľadom poradia dvoch požehnaní: birkat ha-jom (kiduš) a obvyklou berachou nad
vínom, recitovanou vždy pred jeho pitím. Prijaté do liturgickej štruktúry sederu bolo
Hilelovo poradie: najprv je beracha nad vínom a potom birkat ha-jom, ktorým
sa posväcuje slávnostný deň.
TOSEFTA (t Pes 10:3) pridáva k mienkam obidvoch škôl aj argumenty. Šamajova
škola uprednostňuje požehnanie nad dňom, lebo slávnostný deň (Pesachu) je príležitosťou
predniesť aj požehnanie nad vínom. Hilelova škola dáva prednosť bežnému požehnaniu
vína, pretože nad týmto požehnaným vínom sa potom prednáša aj požehnanie dňa. Víno
(požehnané) je teda potrebné pre požehnanie dňa. Táto prax sa zachovala aj v Hagade šel
pesach. Ďalšia tosefta (t Pes 10:4) zosilňuje Hilelovo poradie argumentom, že stála
formula požehnania (nad vínom) – tadir, má prednosť pred požehnaním dňa, ktoré je
variabilné podľa druhu sviatku.
GEMARA (b Pes 114a) preberá text tosefty a pridáva k obidvom školám ďalšie
argumenty. Prvý argument Šamajovej školy je totožný s toseftou – deň je príležitosťou
požehnania vína a pridáva aj druhý dôvod, ktorý vychádza z prirodzeného poriadku, že
sviatočný deň – začínajúci západom slnka, je už posvätený bez ľudského zásahu. Víno
pritom nie je podávané. Argumenty Hilelovej školy sú zhodné s toseftou, k čomu sa
dodáva pravidlo prijaté v židovskej liturgii o prednosti požehnania s ustálenou formou.
Zosilnenie prijatia názoru Hilelovej školy vyjadruje zásah „nebeského hlasu.“
3. Spôsob jedenia rituálneho jedla
Aj v tejto mišne sa opakuje „slúženie“ predsedajúcemu. Prinášané sú jednotlivé
symbolické pokrmy. Poradie pokrmov má dva pramene: grécko-rímske hostiny
(normálny priebeh hostiny) a židovskú symboliku (nezvyčajný poriadok). Zvláštne jedlá
sederovej hostiny budú symbolickou pomocou k pochopeniu pôvodného pesachu
a zároveň pedagogickou pomôckou pre vzdelávanie detí počas hostiny (por. nasledujúca
mišna).
Mišna pesachim uvádza poradie, ktoré je málo známe, odlišné od Hagady šel pesach:
Horké byliny (chazeret) sú namáčané pred jedením nekvasených chlebov. Mišna
neuvádza do čoho, ale jednalo sa o ocot alebo slanú vodu. Podľa Mišny sa ako maror
používal šalát, štrbák (endívia), estragón, hadí koreň a chren (m Pes 2:6). Podľa
HAGADY sa na začiatku večere ako predkrm konzumuje karpas (zelené byliny), ktoré
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symbolizujú jar a namáčajú sa do slanej vody ešte pred jedením macy. Ako maror
sa v súčasnosti používa postrúhaný chren (chazeret), endívia, horký šalát.
Maca, chazeret a charoset. Nekvasený chlieb (maca) sa je spolu s horkými
bylinami (chazeret) a sladkou zmesou, ktorá sa nazýva charoset. Ohľadom charosetu je
diskusia, či je to zákon – micva alebo len nepovinný zvyk. V tejto diskusii pokračuje aj
Gemara (b Pes 116a). Z čoho je zložený charoset Mišna neuvádza, ale Gemara obsahuje
diskusiu:
Čo je [dôvodom] tejto micvy? Rabi Levi povedal: „Je to spomienka jablka.“460 A rabi
Jochanan hovorí: „On pripomína íl (hlinu).“461 Abaje povedal: „Preto sa má spraviť kyslý
a hustý, kyslým na spomienku jabĺk a hustým na spomienku ílu (hliny).“462 Barajta učí podľa
metódy rabi Jochanana: „Korenie463 pripomína slamu, charoset pripomína íl (hlinu).“ Rabi
Eleazar, syn rabi Cadoka povedal: „To je to, čo obchodníci používali v Jeruzaleme,“
hovoriac, „Poď a kúp korenie pre micva.“464

Zvyčajné symbolické vysvetlenie HAGADY na charoset smeruje k spomienke na
maltu, z ktorej izraelskí otroci vyrábali tehly pre stavebné práce v Egypte. Zmes sa robí
zo strúhaných jabĺk, hrušiek, orieškov a musí byť hustá. Počas večere sa primieša trochu
červeného vína (symbol prvej egyptskej rany). Gemara (b Pes 119b) rozlišuje záväznosť
nariadenia jedenia macot a merorim:
Rava povedal: „[Príkaz jedenia] maca v ,tomto čase‘465 je biblický a [jedenie] maroru je
rabínsky.“466 Ako je maror odlišný? Je napísané: „S macot a merorim.“467 V čase, keď tam
bol pesachový baránok, je tam maror, a v čase keď tam nie je pesachový baránok, nie je tam
maror.

Dva varené pokrmy. Ide o neskorší text Mišny, ktorý sa nachádza v tlačených
verziách, ale nevyskytuje sa v dôležitých rukopisoch. Mišna tu pripomína pôvodný zvyk
z čias chrámu – pred predsedajúceho sa prinášal upečený baránok (doslova jeho telo).
Gemara venuje väčšiu pozornosť „dvom vareným pokrmom“ (b Pes 114b). Číslo dve
vysvetľuje rav Jozef: „Jeden na pamiatku pesachového baránka a jeden na pamiatku
sviatočnej obety.“ Podľa rava Hunu to bola repa (aram. silqa, Rašbam prekladá špenát)
a ryža. Rav Aši odmieta ryžu, lebo ju považuje za druh obilia. Chizkija spomína rybu
a vajce, ktoré je ponárané pred varením. Ravina spomínal kosť (s kúskami mäsa) a polevu
(na mäso). Podľa HAGADY sa dnes používa zroa (kosť z hydiny s kúskami mäsa), ktorá
460

Raši komentuje, že ide o spomienku skutočnosti, že izraelské ženy rodili bez bolesti, lebo je napísané:
Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi, opretá o svojho milého? Ja pod jabloňou som ťa roznietil, tam, kde ťa
porodila tvoja matka, tam ťa predstavila tvoja rodička (Pies 8, 5).
461
Z ktorej Izraeliti robili tehly.
462
Raši: urobiť ho hustým – má sa hodiť a poriadne rozdrviť, takže je husté; urobiť ho kyslým – vložiť
do jabĺk víno a veci, ktoré majú kyslý charakter.
463
Koreniny pridané do charosetu, ktoré mu dávajú štruktúru ako slama v blate tehál.
464
Tento záznam o aktuálnom zvyku v Jeruzaleme má halachickú váhu. Nepotvrdzuje len to, že korenie
bolo súčasťou charosetu, ale aj to, že sa charoset považoval za micvu.
465
Rabíni rozdeľujú čas na nasledujúce kategórie, väčšinou nemenované: pred stvorením; od stvorenia
k Sinaju a od Sinaja ku zničeniu druhého chrámu (čas chrámu); alebo pomenované: „tento čas“ – určený
absenciou chrámu a jeho obetí; „deň mesiáša“ – určený znovu vysvätením chrámu a obnovou plného
zachovávania Tóry; „prichádzajúci svet“ – večnosť.
466
Dve kategórie halachy. Biblické majú väčšiu naliehavosť a autoritu než tie, ktoré sú založené iba na
rabínskom učení.
467
Nm 9, 11
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symbolizuje pesachovú obetu a bejca (uvarené/upečené vajcia v škrupine), ktoré
symbolizujú sviatočnú obetu – chagiga. Iným vysvetlením je symbol jednej
charakteristickej vlastnosti židovského ľudu: čím ďalej sa vajcia varia, tým sa stávajú
tvrdšie, tak ako ťažkosti doby posilujú židovské povedomie. Pôvodný symbol týchto
dvoch pokrmom však vychádzal z ich aramejského názvu: zero’a znamená aj rameno, čo
symbolizuje spomienku na Božie zachraňujúce „natiahnuté rameno“; be’a označuje aj
túžbu, Božiu túžbu zachrániť svoj ľud.468
Poradie je rozličné v rôznych vydaniach Talmudu:
• BT a Mišna (väčšina rukopisov): maca, maror, pečené mäso, namáčanie.
• PT: namáčanie, maca, pečené mäso.
• Mníchovský manuskript BT: maca, namáčanie, pečené mäso.
TOSEFTA (t Pes 10:10) spomína, že sa používalo korenie pre splnenie príkazu
(o príprave pečeného baránka).
GEMARA (b Pes 114b; 115a) venuje veľkú pozornosť diskusii učencov o potrebe
či nepotrebnosti úmyslu k prevedeniu micvot. Problém je spomenutý v súvislosti
s praxou, že sa horké byliny (zelenina) konzumovala pri sederovej večeri aj ako
predjedlo. V súvislosti s ňou je spomenuté aj požehnanie „...ktorý dáva plody zeme“.
V diskusii amoraim sa spomína aj dvojité namáčanie maroru. Jedno vysvetlenie
dvojitého namáčania: pri prvom namáčaní nejde o maror (s požehnaním „plodov zeme“,
bez úmyslu, že ide o maror) a pri druhom namáčaní ide o maror (s požehnaním ohľadom
maroru; prítomný úmysel). Iné vysvetlenie predpokladá, že už pri prvom jedení ide
o maror (nepotrebuje sa úmysel) a dvojité namáčanie je vysvetľované len ako
pedagogická pomôcka pre deti, aby to vyvolalo v nich otázky. „Dvojité namáčanie“
je súčasťou otázok „Ma ništana,“ ktoré tradične kladú deti (por. aj b Pes 116a).
Namáčanie jedla bolo v zásade neznáme v Babylónii – hoci pri grécko-rímskych
hostinách, ako aj v Palestíne, bolo zvyčajným, preto amoraim navrhujú zmenu kladenia
otázky:
Rava pozmenil tento text: „Je jedno namáčanie nevyhnutné v ostatných dňoch?,“ skôr by
sa malo učiť, „vo všetky ostatné noci, nie sme povinný namáčať čo i len raz, ale v túto noc
dvakrát.“ Rav Safra pozmenil tento text: „Nie je táto povinnosť kvôli deťom?,“469 skôr by sa
malo učiť „...my nenamáčame dokonca ani raz, ale v túto noc dvakrát.“

HAGADA už jasnejšie rozlišuje medzi jedením zeleniny (šalátu) na úvod večere ako
karpasu s požehnaním „plodov zeme“, ktorá je namáčaná do slanej vody a symbolizuje
prichádzajúcu jar a vyslobodenie. Miska slanej vody (mej melach) predstavuje slzy, ale aj
rozdelenie červeného mora. Rituálne jedenie maroru s macou je bezprostredne pred
hlavným jedlom, po prerozprávaní príbehu vyslobodenia z micrajim.

468

BLOCH, S. P.: The Biblical and Historical Background of Jewish Customs and Ceremonies, Ktav, New
York 1980, s. 227.
469
Rav Safra namieta ku Ravovmu používaniu jazyka halachickej povinnosti na niečo, čo v skutočnosti
je len didaktické. Navrhuje text s pozmenením jazyka „povinnosti“ predstavujúc ho ako zvyk.
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4. Rozprávanie pesachového príbehu
Povinné rozprávanie veľkonočného príbehu, ktoré prikazuje Tóra, začína podľa Mišny
miešaním druhého kalichu vína s vodou. Kalich je naplnený, ale nepožehnáva sa ani
nepije na začiatku rozprávania (hagady), ale až na jej konci.
Otázky má podľa Tóry položiť syn svojmu otcovi, čo pripomína aj Mišna, ale
v prípade, že syn nevie otázky položiť (štvrtý typ syna podľa midráša „o štyroch
synoch“), sám otec ich položí a vyučuje svoje deti.
Konkrétne otázky ohľadom odlišnosti pesachovej noci od ostatných sviatkov začína
pýtajúci sa formulou „Ma ništana...“ Samotné znenie otázok je odlišné v oboch
Talmudoch a v Hagade šel pesach. Znenie Jeruzalemského talmudu s tromi otázkami
je staršie. V tabuľke porovnáme témy otázok zachované v oboch Talmudoch a Hagade.
Jeruzalemský talmud

Babylonský talmud
jedenie maca, zákaz
1. dvojité namáčanie
chameca
jedenie maca, zákaz
jedenie len maroru, bez inej
2.
chameca
zeleniny
jedenie len pečeného mäsa, jedenie len pečeného mäsa,
3.
neje sa dusené a varené
neje sa dusené a varené
4.

dvojité namáčanie

Hagada šel pesach
jedenie maca bez chameca
jedenie len maroru, bez
inej zeleniny
dvojité namáčanie
sedenie poležiačky
(opretí), oproti sedeniu
posediačky

„Štyri otázky“ patria medzi najstaršie časti Hagady. Z tabuľke je možné odlíšiť mladšie
vrstvy tradície. Otázka ohľadom „sedenia“ v Pesachovej hagade mala nahrádzať otázku
ohľadom jedenia výlučne pečeného mäsa. Otázka „sedenia poležiačky“ nemohla byť
v starobylom čase kladená, lebo patrila k bežnej súčasti slávnostného jedla. Neskôr sa
však mohla pridať, zvlášť keď po zničení chrámu otázka jedenia výlučne pečeného mäsa
nebola aktuálna (por. Hagada v Amramovom siduri). Namiesto pečeného baránka sa jedlo
varené hydinové mäso (zroa). Pečené jedlo sa pripravovalo, kým bolo možné prinášať
pesachovú obetu v chráme. Židia majú doposiaľ mnohé zákazy ohľadom pečeného mäsa,
aby sa mohlo rozlíšiť medzi bežným mäsom a obetou. Uvedenie otázky ohľadom
pečeného mäsa umožňuje rozpoznať starobylosť tejto mišny ešte pred zničením chrámu.
Zaujímavosťou je, že zvyk „sedenia poležiačky“, spolu s otázkou, chceli v stredoveku
niektorí rabíni odstrániť s odvolaním sa na skutočnosť, že v prítomnom čase už táto
poloha nie je znakom slobody, ale skôr choroby a slabosti. Starý zvyk sa však zachoval
do dnešných čias. Pridanie „štvrtej otázky“ – jedenia maroru (otázka nebola až tak
dôležitá, lebo na večeri sa jedia aj iné byliny než horké), súviselo s posvätným číslom
štyri. Mnoho elementov sederovej večere je v znamení štvorky: štyri poháre vína, štyri
typy jedla (macot, baránok, maror, charoset), štyri typy synov, ktorí sa pýtajú (por. štyri
veľké impéria pred príchodom mesiáša podľa knihy Daniela, štyri rieky vytekajúce
z Edenu atď.).
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Samotné rozprávanie po položení otázok rituálne začína prednesením citátu z Tóry, tzv.
„Avadim hajinu“ (Dt 26, 5-9) a má sa ukončiť stanoveným textom. Mišna teda
predpokladá už ustálenie rozprávania sederu. V hagade sa bude odhaľovať dvojaký
charakter sviatku: nepriazeň i chvála, je spomienkou židovského utrpenia a poníženia, ale
takisto sviatkom víťazstva a oslavy. Tento dvojaký charakter budú rozvíjať aj amoraim
a prenesie sa do Hagady šel pesach.
GEMARA (b Pes 116a) obsahuje barajtu podľa ktorej je položenie otázok
nevyhnutné: „Ak jeho syn je múdry, on sa pýta [svojho otca], ak nie je múdry, jeho žena sa
ho spýta a ak to nie je [možné],470 spýta sa sám seba. Dokonca aj dvaja mudrci [sediaci
spolu], ktorý poznajú zákony pesachu sa musia pýtať navzájom.“471

Rozsiahla je aj diskusia, či niekto môže byť vyňatý z povinnosti recitovať hagadu
(b Pes 116b), napr. slepec, ktorá je uzatvorená výrokom „sme povinní“.
Gemara (b Pes 115b) uvádza zvyk „premiestňovania stola“ so symbolickými jedlami:
„Rav Simi bar Aši povedal: „Maca by mala byť daná pred každého účastníka, maror by mal
byť daný pred každého účastníka a charoset by mal byť daný pred každého účastníka a oni
len premiestnia stôl, ktorý je pred osobou recitujúcou hagadu.“ Rav Huna povedal: „Všetko
[z rituálneho jedla] má byť pred osobou recitujúcou hagadu.“ Halacha nasleduje rava Hunu.
Prečo oni premiestňujú stôl? Mudrci zo školy rabi Janaja hovoria: „Aby deti rozpoznali [že
sa deje niečo nezvyčajné] a položili otázky. Abaje sedeli v prítomnosti Raba. Keď uvidel,
že oni premiestňujú stôl [z miesta] pred ním, povedal im: „Ešte sme stále nejedli a už
premiestňujete stôl pred nami?“472 Raba mu povedal: „Ty si nás oslobodil od povinnosti
recitovania Ma ništana.“

Znovu je spomenutý pedagogický rozmer sederu vo vzťahu k deťom. V súčasnosti
sa pri sederi používa keara, plochá misa, na ktorej sú umiestnené symbolické jedlá.
5. Pokračovanie rozprávania – symbolické jedlá a úvod
k halelu
Táto mišna pokračuje v opisovaní priebehu sederovej hagady. Jej text je veľmi
podobný textu v Hagade šel pesach. Hagada preberá text mišny a rozširuje ho, napr. pri
mace pridáva, že chlieb pripomína exodus, ktorý sa udial v chvate a cesto nestačilo
vykysnúť. Podľa rabana Gamaliela je potrebné pri hagade vysvetliť tri pojmy – pesach,
maca, maror, aby sa splnila povinnosť. Nasleduje samotné vysvetlenie týchto slov
pomocou historických udalostí a etymológie slov (slovné hračky: pesach – šepasach
/preskočil/, maror – šemareru /strpčovali/).
GEMARA (b Pes 116b) Talmudu rozširuje text Mišny o citáciu biblických veršov:
s úvodnou formulou „a je povedané“ pri pesachu cituje Ex 12, 27; pri mace Ex 12, 39 a pri
marore Ex 1, 14. Spomína aj zvyk pozdvihovania pokrmov:

470

Ak nemá ženu alebo ona nie je spôsobilá pýtať sa.
Položenie otázok je jednou z požiadaviek sederu. Ideálne je ak otázky položia deti.
472
Abaje je predstavený v tomto príbehu ako dieťa, ktorý ešte nepozná rituál presúvania sederoveho stolu.
471
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Rava povedal: Je nevyhnutné, aby niekto povedal: „On nás vyviedol odtiaľ.“473 Rava
povedal: Niekto musí pozdvihnúť maca [pri recitácii474] a niekto musí pozdvihnúť maror [pri
recitácii475], ale nemusí sa pozdvihnúť mäso [pri recitácii,476 lebo je to len pripomienka
obete].“ Nielen toto, ale aj preto, lebo je jedené posvätná obeť mimo [chrámu].477

Mišna ďalej dáva dôraz na aktualizáciu Pesachu pre tú generáciu a tých, ktorí práve
Pesach slávia. Nadväzuje tu na text Tóry Ex 13, 8. Pravdepodobne táto časť mišny je
mladšia a bola pridaná vplyvom Pesachovej hagady, ale rozmer aktualizácie obsahuje aj
slávnostný úvod k halelu. V ňom sú nahromadené slová opisujúce spôsoby oslavy Boha
a výsledky exodu pre všetky generácie. Podobný jazyk sa často objavuje v židovských
liturgických textoch v spojení s recitovaním žalmov.
GEMARA (b Pes 115a) vedie diskusiu o vhodnosti či nevhodnosti jedenia sendviča
(korech) z maca a maroru, pretože jedenie maca je biblický príkaz a jedenie maroru (bez
pesachovej obety) rabínsky. Ale protichodný názor sa odvoláva na barajtu: „Oni povedali
o Hilelovi, že robil z nich jednoduchý sendvič a jedol ich, lebo je povedané: Budete ho jesť
s macot a merorim,“ čím sa odvoláva na Nm 9, 11. Iní učenci zdôrazňovali samostatné

jedenie macy a maroru, dôsledkom čoho sa vytvorila kombinácia oboch: „Preto sa môže
požehnať – vzhľadom na jedenie maca – a jesť, potom požehnať – vzhľadom na jedenie
maroru – a jesť, a potom jesť maca a maror spolu bez požehnania ako spomienky na
chrámový zvyk podľa Hilela.“ Tento spôsob je prijatý aj v HAGADE. Po skončení
rozprávania (magid) a rituálneho umývania rúk (rachca) sa požehnáva a zje najprv maca
(moci maca); potom maror a nakoniec sa robí sendvič (korech) podľa Hilelovho
spôsobu, pričom sa spojí s namočením do charosetu. V Gemare (b Pes 115b; 116a)
sa diskutuje o dôvodoch namáčania maroru do charosetu: kvôli jedovatej horkosti či červom.
A rav Papa povedal: „Nemá sa dovoliť, aby maror zostal v charosete, aby sladká chuť nezrušila
horkosť. A keď niekto bude vyžadovať vyskúšať horkosť, nebude prítomná.“

GEMARA (b Pes 115b) uvádza vysvetlenie symbolu macy ako „chleba súženia“:
Šemuel povedal: „Je napísané ,chlieb súženia‘ (’oni),478 čo znamená chlieb nad ktorým
odpovedia (’onim) na veci [ohľadom symbolov pesachu]. Je takisto vyučované (v barajte):
,chlieb súženia‘ (’oni), čo znamená chlieb nad ktorým odpovedia (’onim) na mnohé veci
[ohľadom symbolov pesachu].“ Iný výklad: „Chlieb súženia“ (’oni), je napísané ‘ni (‘ani),479
ako chudobný človek zvyčajne jedáva len kúsok chleba, tak aj tu sa konzumuje len kúsok.

6. Recitácia malého halelu a záver hagady
Recitácia žalmov 113 – 118, ktoré sú známe ako halel, patrilo k hlavným prvkom
chrámovej liturgie na sviatky (recitoval sa aj pri zabíjaní baránka v chráme, por. m Pes
473

Dt 6, 23, každý jednotlivý účastník sederu má sa cítiť účastným spoločenstva, ktoré bolo vyvedené
z Egypta.
474
„A oni napiekli z cesta...“
475
„Bezohľadne robili...“
476
„Toto je obetovanie...“
477
Po zničení chrámu boli rabíni veľmi zásadoví, aby sa neprinášala obeť mimo chrámu alebo sa jedlo jej
mäso.
478
Dt 16, 3
479
Bez označenia prvej samohlásky, čo môže byť čítané: ‘ani – chudobný (človek).
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5:7). Postupne sa dostali tieto žalmy aj do synagogálnej bohoslužby a na seder.
Recitovaním týchto žalmov nejde len o pripomínanie si udalosti exodu, ale oni sú zároveň
osobnou modlitbou k Bohu, ktorými jednotlivci ako aj celé spoločenstvo vzdáva vďaku
Bohu za vyslobodenie. Na tomto mieste sederovej liturgie sa recituje prvá časť
halelových žalmov (tzv. malý halel) a mišna uvádza diskusiu medzi Šamajovou
a Hilelovou školou ohľadom dĺžky halelu na tomto mieste. Prijatý bol názor Hilelovej
školy, lebo k žalmu 113 pridáva aj 114, ktorý hovorí explicitne o exode, na rozdiel od
žalmu 113.
Druhá časť tejto mišny pojednáva o záverečnej modlitbe na konci hagady. Uvedený je
starší text rabiho Tarfona – s centrálnou témou lag ga’al - vyslobodenia, vykúpenia,
spásy, záchrany), ktorý je označený za neukončený, čím sa myslí, že nie je uzatvorený
ustálenou formou požehnania (Baruch ’ata...). Mišna ďalej uvádza dokončenie
požehnania rabim Akivou, uvádza časť jeho textu a záverečnú berachu: larfy lag yh

hta $wrb.

Požehnanie teda začína výrokom rabi Tarfona a pokračuje podľa znenia

rabiho Akibu. Takto je prevzaté do HAGADY. V nej je potom prednesené obvyklé
požehnanie nad vínom a víno sa vypije.
TOSEFTA sa pomerne široko venuje halelu (t Pes 10:6-9). Veľmi dôležitá je osoba,
ktorá má recitáciu viesť. Ak chýba v domácnosti, má sa spoločenstvo presunúť k nemu
(t. 6), ak chýba v meste, spoločenstvo má recitovať halel v synagóge (t. 8). Tosefta dáva
dôraz aj na opakovanie – responzóriá v halele. Jeden konkrétny prípad responzória aj
výslovne uvádza (t. 7; Ž 118, 26). Veľký dôraz dáva tosefta aj na pedagogickú úlohu otca
počas sederu. On vyučuje recitácii halelu svoje deti. Keď sú malé, on spolu s nimi recituje
responzóriá (t. 7), keďže nevedia kde sa nachádzajú. Kvôli malým deťom, – aby
nezaspali – je možné, aby rodičia vzali chlieb ešte pred jeho vlastným jedením (t. 9).
GEMARA (b Pes 117a; 117b) venuje halelu takisto široký priestor. Po dlhej diskusii
o gramatike slova „halelujah“ sa píše: „Je tam desať odlišných výrazov pre ,chválu‘ v žalmoch
(text pokračuje ich vymenovaním, posledným je

Hy"-Wll.h;).“

„Halelujah“ je väčší než všetky

ostatné, pretože obsahuje zároveň Božie meno480 a chválu.481 Diskusia je aj o pôvode halelu,

kto ho recitoval okrem Mojžiša a Izraela, keď prešli morom:
„Proroci, ktorí boli medzi nami ustanovení pre Izrael, takže mohli recitovať [halel]
vo všetkých vhodných obdobiach a ako odpoveď na všetky ťažkosti, ktoré potom nemohli na
nich prísť a keď sú vyslobodení, recitujú ho o svojom oslobodení.“

Zaujímavá spojitosť sa uvádza medzi Pesachom a šabatom:
A niekto zakončuje [s požehnaním] za spásu. Ravi povedal: „Pri recitácii šema a halelu,
[záverečné požehnanie] ga’al Jisra’el (ktorý vykúpil Izrael), ale v amide je to go’el Jisra’el
(ktorý vykupuje Izrael).“ Čo je dôvodom? Pretože [amida] je prosebnou. Rabi Zejra povedal:
„V kiduš je ,ktorý nás posvätil svojimi príkazmi a prikázal nám,‘482 zatiaľ čo v amide je

480

„jah“ je časťou Božieho mena: JHVH.
„halelu“ je tvar pielu, imperatív plurálu slovesa halal – chváliť.
482
„A prikázal nám“ je chyba v texte talmudu. Prijatý liturgický text obsahuje „a prepáčil nám:“
481

110

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

,posväť nás svojimi príkazmi.‘483 Čo je dôvodom? Pretože [amida] je prosebnou. Rav Acha
bar Jakov povedal: Treba sa zmieniť o exode z Egypta pri posvätení dňa,484 lebo je napísané:
„Podľa príkazu, že máš pamätať na deň“ [tvojho exodu z Egypta po celý život]“485 a je tam
napísané: „Pamätaj na deň šabat, aby si ho zachovával svätým“.486

Podobne ako Tosefta, aj Gemara venuje pozornosť spôsobu prednesú halelu
a responzóriám (b Pes 119b):
„Na mieste, kde boli zvyknutí zdvojiť [verše], mali by ich zdvojiť; recitovať ich jednoducho,
mali by sa recitovať jednoducho; požehnávať po [halele], mali by sa požehnávať, všetko
podľa miestnych zvykov.“487

7. Záver sederu
Po miešaní tretieho pohára, ktorý pripravia „obsluhujúci“ pre predsedajúceho, otec
rodiny prednesie dôležitú modlitbu po jedle (birkat ha-mazon). Ide o štandartnú modlitbu
po každom jedle, kde sa konzumoval chlieb. Jej plná forma, keď je prítomné
spoločenstvo, sa recituje nad kalichom vína. Jadrom tejto modlitby sú tri dlhé požehnania
– za nasýtenie Bohom, za poskytnutie krajiny (Izraela), ktorá poskytuje jedlo a za nové
vybudovanie Jeruzalema.
Počas jedla sa mohlo piť aj viacej vína (bez osobitého požehnania), ale po birkat hamazon už nie. Žiadne ďalšie víno sa nesmie piť bez osobitného požehnania. Gréckorímske hostiny sa končili pijatikou a opilstvom, preto Židia tvrdili, že pitie vína po jedle
nemá iný dôvod než opilstvo. Preto štvrtý pohár vína pri sederovej večeri je spojený
s osobitým požehnaním a dôvodom je spievanie zvyšku halelových žalmov (Ž 115 – 118)
a pesachových piesní.
GEMARA (b Pes 117b) si kladie otázku prečo je pre birkat ha-mazon potrebný kalich
vína:
Rav Chanan povedal Ravovi: „Vyvoď z tohto, že požehnanie po jedle vyžaduje kalich [vína].“ On
mu odpovedal: „Rabíni ustanovili štvrtý kalich,488 [môže sa piť] podľa spôsobu slobodných ľudí
a každým, kto zachováva micva. Štvrtý [kalich] ukončuje halel (Ž 115-118) a recituje sa nad ním
požehnanie pre pieseň.“489

Gemara (b Pes 119b) vychádza z veľkej dôležitosti birkat
aj v eschatologickom a mesiánskom rozmere. Uvádza nasledujúcu agadu:

ha-mazon

483

Obidve sú modlitby na šabat, prvá je úvodnou formulou na posvätenie dňa, ktorá sa recituje pri domácej
slávnosti nad kalichom vína. Druhá formula je takisto na posvätenia dňa vsunutá do šabatového siedmeho
požehnania amidy.
484
Dňa šabatu, objavuje sa tu spojenie šabatu a exodu.
485
Dt 16, 3
486
Ex 20, 8. Objavenie slov „pamätať“ a „deň“ v oboch veršoch je vztiahnuté do midrášskej analógie
gezera šava, z ktorého sa naznačuje, že časťou spomienky šabatu je aj spomienka exodu.
487
Pri verejnej recitácii halelu boli rôzne zvyky ich recitácie responzórií, dvojité recitovanie alebo
recitovanie jedného verša ako refrénu pre určité časti.
488
Midráš GnR 88:5, ktorý sa nachádza aj v PT vysvetľuje štyri kalichy ako paralelu k štyrom slovesám
záchrany z Egypta (Ex 6, 6-7); ďalej k štyrom zmienkám faraónovho kalicha v Genezis; k štyrom
svetovým impériám (Asýria, Babylónia, Perzia, Grécko-rímske). Štyri kalichy Pánovho hnevu boli dané
národom sveta, ale štyri kalichy Božej spásy sú dané ľudu Izraela.
489
Niektoré varianty pridávajú: „Nad piatym kalichom recituje veľký halel (Ž 136). Piaty kalich bol
dovolený, ale nie zvyčajný.“
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Rav Avira vysvetlil, niekedy v mene Rava, niekedy v mene rava Ašiho čo je významom verša:
„A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili (vajigamel), [a Abrahám urobil
veľkú hostinu v deň Izákovho odstavenia (higamel)]?“490 V budúcnosti, Svätý, nech je požehnaný,
urobí hostinu pre spravodlivého, v tento deň On vykoná skutky milujúcej láskavosti (še jigmol
chasdo) pre Izákových potomkov. Po jedení a pití, oni dajú Abrahámovi, nášmu otcovi kalich
požehnania, aby požehnal.491 On hovorí: „Ja nie som hodný požehnať, lebo Jišmael vzišiel
zo mňa“. On povie Izákovi: „Zober ho a požehnaj.“ On im povie: „Ja nie som hodný požehnať,
pretože Ezau vzišiel zo mňa“. On povie Jakubovi: „Zober ho a požehnaj.“ On im povie: „Ja nie
som hodný požehnať, pretože som sa oženil s dvomi sestrami počas ich života, čo je niečím, čo mi
Tóra v budúcnosti zakáže.“ On povie Mojžišovi: „Zober ho a požehnaj.“ On im povie: „Ja nie
som hodný požehnať, pretože som nebol hodný vstúpiť do zeme Izraela, ani počas života, ani po
mojej smrti. On povie Jozuemu: „Zober ho a požehnaj.“ On im povie: „Ja nie som hodný
požehnať, pretože som nebol hodný mať syna,“ ako je napísané: „Jeho syn Nun, jeho syn
Jozue.“492 On povedal Dávidovi: „Zober ho a požehnaj.“ On im povedal: „Ja požehnám, lebo mne
prináleží požehnať,“ lebo je povedané: „Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo“
(Ž 116, 13).

Ďalšia diskusia Gemary je smerovaná k vysvetleniu „požehnania pre pieseň“
a „veľkého halelu“ (b Pes 118a):
Čo je „požehnanie pre pieseň“ (birkat ha-šir)? Rav Jehuda povedal: „Nechaj [všetko svoje
stvorenie] chváliť ťa, Pane, Bože náš...“ A rabi Jochanan povedal: „Duša všetkého živého...“493
Rabíni učili (tanu rabbanan): „Štvrtý [kalich] ukončuje halel (Ž 115-118) a recituje sa veľký halel
(Ž 136) – slová rabi Tarfona – ale sú takí, ktorí hovoria: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“
(Ž 23).494
Kde začína veľký halel? Rabi Jehuda povedal: „Od ,vzdávame vďaky‘ (Ž 136, 1), až po
,babylonské rieky‘ (137, 1).“ A rabi Jochanan povedal: „Od ,Piesne výstupu‘495 (Ž 134), až po
,babylonské rieky‘.“ Rav Acha bar Jakov povedal: „Od ,pretože Boh si vyvolil Jakuba kvôli sebe
samému‘ (Ž 135, 4) až po ,babylonské rieky‘.“
Prečo je volaný veľký halel? Rabi Jochanan povedal: „Pretože Svätý, nech je požehnaný, sedí
na najvyššom mieste vesmíru a rozdeľuje jedlo každému stvoreniu.“496 Rabi Jehošua ben Levi
povedal: „Týchto dvadsaťšesť opakovaní ,vzdávania vďaky‘, s čím korešponduje? K dvadsiatim
šiestim generáciám, ktoré Svätý, nech je zvelebené jeho meno, stvoril vo svojom svete,
ale nedaroval im Tóru, ale poskytol im stravu len skrze svoju milujúcu láskavosť.“ Rav Chisda
povedal: „Čo je zmyslom responzória ,vzdávame vďaky Večnému, lebo je dobrý‘? Vzdávame
vďaky Bohu, ktorý vyžaduje platbu za ľudské hriechy podľa svojej dobroty. Ak je bohatý,
prostredníctvom jeho dobytku, ak je chudobný, prostredníctvom jeho baránka, od siroty
prostredníctvom vajíčka a od vdovy prostredníctvom jej sliepky...“
Keď je raz veľký halel, prečo môžeme recitovať toto (Ž 113-118)? Pretože zahŕňa týchto päť
vecí: exodus z Egypta, rozdelenie Červeného mora, darovanie Tóry, vzkriesenie z mŕtvych
a bolestné narodenie mesiáša. Exodus z Egypta, lebo je napísané: „Keď Izrael vyšiel z Egypta“
490

Gn 21, 8
Myslí sa na modlitbu po jedle (birkat ha-mazon).
492
1Krn 7, 27
493
Gemara uvádza len úvodné slová modlitieb.
494
Rašbam vysvetľuje túto voľbu tak, že poukazuje na bohaté jedlo.
495
Rabi Jochanan poukazuje na spojenie Ž 134-136, por. b Pes 117b.
496
A tento žalm je odpoveďou chvály, por. v. 25.
491
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(Ž 114, 1). Rozdelenie Červeného mora, lebo je napísané: „More to videlo a zutekalo“ (Ž 114, 3).
Darovanie Tóry, lebo je napísané: „Vrchy poskakovali ako baránky“ (Ž 114, 4). Vzkriesenie
z mŕtvych, lebo je napísané: „Pred tvárou Pána budem kráčať [v krajine žijúcich]“ (Ž 116, 9).
Bolestné narodenie mesiáša, lebo je napísané: „Nie nás, Pane, nie nás“ (Ž 115, 1). Ale rabi
Jochanan povedal: „,Nie nás, Pane, nie nás,‘ je zotročenie kráľovstvami. Sú aj takí, ktorí hovoria:
,Nie nás, Pane, nie nás,‘ je vojna medzi Gogom a Magogom.“497 Rabi Nachman bar Jicchak
povedal: „Pretože zahŕňa únik duše spravodlivého z geheny,“498 lebo je napísané: „Prosím, Pane,
nechaj moju dušu uniknúť“ (Ž 116, 4). Chizkija povedal: „Pretože zahŕňa spravodlivých
zostupujúcich do ohnivej pece a uvoľňujúcich sa z nej. „Ich zostupovanie,“ lebo je povedané:
„Nie nás, Pane, nie nás,“ povedal Chananja; „Ale svojmu menu prines slávu,“ povedal Mišael;
„Kvôli svojej milujúcej láskavosti,“ povedal Azarja; „Prečo majú národy hovoriť,“ povedali
všetci.499 „Ich uvoľnenie z ohnivej pece,“ lebo je povedané: „Chváľte Pána všetky národy,“
povedal Chananja; „Ospevujte ho všetci ľudia,“ povedal Mišael; „Lebo je neochvejné jeho
milosrdenstvo voči nám,“ povedal Azarja; „A vernosť Pánova trvá naveky,“ povedali všetci.500
Tam sú tí, ktorí hovoria: „A vernosť Pánova trvá naveky,“ povedal Gabriel. Keď zlý Nimrod
vrhol Abraháma do ohnivej pece, Gabriel povedal pred Svätým, nech je požehnaný: „Pane
vesmíru, nechaj ma zostúpiť a schladiť ho a zachránim spravodlivého z ohnivej pece.“ Svätý,
nech je požehnaný, mu povedal: „Ja som jedinečný vo svojom svete a on je jedinečný vo svojom
svete. Je lepšie, aby jedinečný zachránil jedinečného.“ A pretože Svätý, nech je požehnaný,
nechce odmietnuť požiadavku žiadneho stvorenia, povedal: „Ty máš právo zachrániť troch z jeho
potomkov.“501 Rabi Šimon Šeloni vysvetlil (daraš): „Keď zlý Nebuchanezar hodil Chananju,
Mišaela a Azarju do ohnivej pece, Jurkamo, vyslanec búrky, sa postavil pred Svätého, nech
je požehnaný, a povedal mu: ,Pane vesmíru, nechaj ma zostúpiť a schladiť pec a zachránim
spravodlivých z ohnivej pece.‘ Gabriel mu povedal: ,Svätý, nerob to takto, lebo on je vyslancom
búrky a každý vie, že voda uhasí oheň. Ja som služobníkom ohňa, ja zostúpim a schladím ju
zvnútra, skôr než by mala byť spálená zvonka. Takto vykonám zázrak vnútri zázraku.‘ Svätý,
nech je požehnaný, mu povedal: ,Zostúp‘. V tej chvíli Gabriel začal a povedal: ,Vernosť Večného
zotrvá naveky‘.“

8. Ukončenie hostiny
V texte Mišny sa nachádza grécke slovo epikomin (dezert, hebr. ’epikomin) – s neistým
významom na tomto mieste. Podľa známeho hebrejského filológa v 16. stor. Elijahu
Levita, grécke slovo opisuje radostnú búrlivú oslavu po skončení hlavného jedla gréckorímskych hostín, pri ktorej sa spievalo, tancovalo a hrali sa hry. Na nich sa potom jedávali
sladké dezerty. Židia potom prevzali tento pojem na označenie „zákusku“ po jedle.
Interpreti Mišny mu rozumejú tak, že patril k jedeniu pesachového baránka. Na konci
pesachového jedla sa nesmie povedať: „Nechaj nás teraz mať dezert“. Žiadne jedlo sa už
497

Apokalyptický prvok mesiášskeho obdobia podľa rabínov.
Skrátené od Gej Ben-hinom, nachádza sa z vonkajšej strany Jeruzalema, kde bolo spoločné spaľovanie
mŕtvych, sa stalo v rabínskej mytológii miestom očisťovania alebo pekla.
499
Spomenutí sú traja priatelia Daniela (ich perzské mená sú Šadrach, Mešach, Abed-nego). Midráš
rozdeľuje tri frázy Ž 115, 1-2 medzi nich.
500
Paralelné čítanie Ž 117.
501
Agada je súčasťou rabínskych príbehov o Abrahámovom živote pred jeho odpoveďou na Božie volanie
(Gn 12). V židovskej tradícii spoznal Abrahám Boha na základe vlastnej intuície a vzoprel sa proti
modlárstvu vo svojom vlastnom dome i na dvore kráľa Nimroda. Tento ho dal hodiť do ohnivej pece,
pretože sa odmietol klaňať mu.
498
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nesmelo jesť, aby chuť baránka v ústach mohla pretrvať a nebola oslabená. Pri absencii
baránka pri sederovej večeri po zničení chrámu, podľa HAGADY je jedené malé
množstvo macy ako posledné pevné jedlo večera (afikoman). Po maccá ’afíkóman
nemôže byť jedené žiadne jedlo.
Sederova večera je veľmi dlhou hostinou, preto môže dôjsť k zaspávaniu jednotlivých
účastníkov. Mišna sa na tomto mieste zaoberá otázkou ukončeniu jedla dôsledkom
zaspávanie a možnosťou jedenia po prebudení. Hostina sa má ukončiť, keď viacerí
zaspávajú.
TOSEFTA (b Pes 10:11) pri afikomane konkrétne vymenováva tri konkrétne druhy
afikomanu: oriešky, ďatle, sušené semienka. Uvádza aj tradíciu venovať sa štúdiu
pesachových zvykov po celú noc, čiže aj po skončení jedla. Ďalšia tosefta (t Pes 10:12)
uvádza konkrétny príklad realizácie tohto zvyku. Znovu spomína prístavné mesto Lod
(ako t Pes 10:10) a spoločenstvo vytvorené okolo rabana Gamaliela. Prítomní celú noc
študovali pesachové predpisy a z domu ráno všetci odišli priamo do synagógy.
GEMARA (b Pes 119b) spomína viacej druhov afikomanu: Šemuel povedal: „Tak ako
hríby pre mňa a syr pre môjho otca.“502 A rav Chanina bar rabi Jochanan povedal: „Tak ako ďatle,
sušené obilie a oriešky.“ Okrem toho však uvádza aj novší zvyk jesť rôzne druhy macy ako

afikoman: Sufganim, duvšanim a eskritin503 – môžu naplniť žalúdok tak dlho, aby sa mohlo zjesť
vo veľkosti olivy macy na konci.

V HAGADE sa v úvode nachádza jachac (rozdelenie) - rozlamuje sa prostredný maces,
zvaný Lévi, väčšia časť z neho sa dáva do obrúska a odloží sa na záver večere –
na afikoman. Zabalenie má pomôcť znázorniť príbeh exodu podľa Ex 12, 34: Ľud si vzal
cesto, prv ako vykyslo, misy zabalené do plášťov. Jachac má aj pedagogický účel pomôcť
deťom aktívne sa zapájať do sederu, preto práve oni majú výsadu skryť macu.
9. Zvyšok z pesachovej hostiny
Posledná mišna sa zaoberá nebezpečenstvom rituálneho znečistenia dôsledkom zvyšku
obety, ktorá zostane po polnoci v dome, čo je proti predpisom Tóry.
Nakoniec je uvedená diskusia ohľadom požehnaní nad pesachovou a sviatočnou obetou
(chagiga), či môže platiť jedno aj na druhé. Rabi Akiva takúto možnosť vylučuje, nad
každou obetou má byť prednesené vlastné požehnanie.
TOSEFTA (t Pes 10:13) nepreberá text mišny, ale ho predpokladá a uvádza text oboch
požehnaní.

502

Ide pravdepodobne o pohostenie, ktoré bolo zvykom jesť ako dezert.
Zdá sa, že ide o tri druhy macy, ako delikatesy. Rašbam a Raši hovorí, že ide o veľmi tenké macy,
v podobe biskvitov, ktoré sa už nepovažujú za maca; niekedy smažené na olivách a mede, ako obohatená
maca (už nie ako „chlieb súženia“) a veľmi tenká maca v podobe koláča.

503
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12.4 Midrašim504
Hebrejské slovo vr'd>mi znamená štúdium, interpretáciu (exegézu). Toto substantívum je
odvodené od koreňa

vrd,

ktorý má v Tanachu rôzne významy: hľadať, skúmať,

preskúmať, starať sa (por. Lv 10, 16; Dt 13, 15; 2 Sam 11, 3; Iz 8, 19; 55, 6; Ž 9, 11.13;
Ezd 7, 10).505 V tvare podstatného mena sa nachádza v Biblii len dvakrát (2Krn 13, 22
a 24, 27). Do gréčtiny je v LXX preložený ako bibli,on alebo grafh, – kniha alebo písmo
(písomný historický záznam, kde sa niečo vyhľadá). V židovskej literatúre obdobia
druhého chrámu bolo slovo vr'd>mi najprv použité vo všeobecnom zmysle na výchovu,
vzdelanie, štúdium, prípadne označuje miesto, kde toto štúdium prebieha. Napríklad
v hebrejskom texte knihy Sirachovho syna čítame: „Poď bližšie ku mne, ty neučený
a zaujmi miesto v dome midraš /v dome štúdia vrdmh tyb/“ (Sir 51, 23 hebr.). Podľa
Jacoba Neusnera môžeme rozlíšiť tri hlavné významy výrazu midráš:
1. Pojem midráš sa vzťahuje na špecifickú cestu čítania a výkladu biblického textu.
Ide o určitú metódu výkladu Tanachu, v ktorom je biblický citát výslovne uvedený.
Môžeme hovoriť o tom, že starý rabíni dávali midráš k Písmu. To však neznamená,
že každý výklad rabínov je automaticky midráš. Rozdiel je aj medzi midrášom
a (modernými) komentármi.
2. Midráš môže byť aj konkrétny verš a jeho výklad. Midráš v biblickej pasáži
rozvíja nové myšlienky založené na ňom. Môžeme hovoriť o midráši na verš Ex 12,
1, ktorý hovorí, že...
3. Pojem Midráš môže hovoriť aj o knihe – zbierke midrášskych vyučovaní.
V tomto zmysle môžeme hovoriť, že Midraš Tehilim je kniha, ktorá je zbierkou
midrášskych čítaní na knihu Žalmov. Midrášska literatúra je potom zvláštny druh
rabínskej literatúry pozostávajúci z antológií a zbierok homílií halachot alebo agadot
prednášaných na verejnosti a sformovaných do rozprávačských komentárov na určité
knihy Biblie.
Podľa definície Renée Blocha je rabínsky midráš „homiletická reflexia alebo meditácia
na Bibliu, ktorá hľadá reinterpretáciu alebo aktualizáciu daného textu z minulosti
do prítomnosti. On preniká do textu a robí ho zjavným pre súčasnú situáciu.“506 Midráš
vždy vychádza z biblického textu ako svojho autoritatívneho textu a ústredného základu.
504

Základná literatúra: BOYARIN, D.: Intertextuality and the Reading of Midrash, Indiana UP,
Bloomington 1990; HARTMAN, G. H.; BUDICK, S.: Midrash and literature, University Press, Yale
1988; HERR, M. D.: Midrash in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; JASTROW, M.: Dictionary
of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic literature, Hendrickson
Publishers, Peabody 2003; NEUSNER, J.: Midrash in Context: Exegesis in Formative Judaism, Fortress
Press, Philadelphia 1983; Invitation to Midrash; The Workings of Rabbinic Bible, Interpretation, Scholars
Press, Atlanta 1998; SINGER, I.: Midrash Haggadah in The Jewish Encyclopedia On-line Edition
[www.jewishencyclopedia.com]; STEMBERGER, G.: Talmud a midráš, Vyšehrad, Praha 1999; STERN,
D.: Midrash and Theory: Ancient Jewish Exegesis and Contemporary Literary Studies, Northwestern UP,
Evanston 1996; STRACK, H. L.: Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1976.
505
Je synonymom s jemným rozlíšením od častého slova vqB starostlivo hľadať, niekedy ich nájdeme
spoločne (dáraš-báqaš Ž 38, 12 hebr.; Ez 34, 6; Dt 4, 29).
506
Por. BLOCH, R.: Dictionnaire de la Bible, Supplément 6, 1957, s. 1263-1281.
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V Qumránskej literatúre sa objavil midrášom podobný literárny druh pešer (hebr.
výklad, interpretácia). Slovo

vr'd>mi

rv,p,

sa v qumránskych zvitkoch našlo päťkrát, a to vo

význame právneho skúmania alebo vyučovania. Pešer je druh parafrázy biblického textu,
ale nie homiletické rozšírenie biblickej pasáže s cieľom poučenia.507 Pešer necituje ďalšie
biblické knihy alebo mienky učiteľov tak ako to robí midráš. Pešer sa snaží aktualizovať
biblické texty a dať im význam pre malú skupinu esénov. Midráš sa usiluje urobiť zákony
a príbehy minulosti viac živé pre celú židovskú komunitu. Z hľadiska predmetu výkladu
môžeme rozlišovať dva typy midrášov:
1. Halachické midráše, ktoré obsahujú a rozvíjajú zákonné príkazy Tóry, ktoré
napomáhajú praktickému životu – kráčaniu podľa Božích ciest;
2. agadické midráše obsahujú vysvetľujúce komentáre, ilustratívne anekdoty,
legendárne príbehy, podobenstvá, ktoré vznikli z hľadania odpovedí na rozličné
otázky ohľadom biblických textov (aramejské slovo agada znamená primárne
recitáciu alebo vyučovanie Písma; hebr. hagada). Často ide o hľadanie skrytého
zmyslu biblického textu.
Halachické a agadické látky nie sú vždy striktne oddelené. Pojmy agada (hagada)
a midráš sa niekedy používajú ako synonymá. Napríklad sebaidentifikácie agady podľa
jedného starobylého midráša sa vzťahuje skôr na midráš ako celok: „Ak chceš poznať
Jeho, skrze ktorého slovo povstal svet k bytiu, potom sa uč agadu, skrze ktorú budeš
poznať Svätého, nech je zvelebený, a nasledovať jeho cesty“ (Sifrej Dt 11, 22). Z hľadiska
obdobia vzniku konečných zbierok midrášov, môžeme ich rozdeliť do troch skupín: rané,
stredné a neskoré. Pritom stanovenie dátumu ich zostavenia a usporiadania nie je ľahkou
záležitosťou. Halachické midráše sú vo všeobecnosti zvyčajne staršie, ale aj v agadických
midrášoch nájdeme veľmi staré tradície.508 Stručne si predstavíme najprv všetky skupiny,
potom si jednotlivo priblížime niektoré z prvej skupiny, ktoré budú dôležité pre našu
tému. Zoradíme ich z hľadiska času vzniku a dôležitosti pre pesachovú tému.
1. Rané midráše
A. Staré halachické midráše tanaitského obdobia: Mechilta de-rabi Jišmael, Sifra
(Torat Kohanim), Sifrej Bemidbar (Numeri), Sifrej devarim (Deuteronomium), Sifrej zuta
(Malá sifrej k Nm; SZu). Tieto midráše sú zbierkami homílií, výrokov a agadot amoraim
v Galilei v aramejčine alebo rabínskej hebrejčine, ale obsahujú aj mnohé grécke slová.
Všetky tieto midráše, ktoré nie sú uvedené v Babylonskom talmude, boli editované
v zemi Izraela najneskôr v piatom alebo šiestom stor. po Kr., ale obsahujú veľmi staré
tradície z tanaitského obdobia. Ďalšie skupiny midrášov budú patriť od obdobia amoraim
až do 6. stor.:
B. Exegetické midráše – komentáre k celej jednej knihe Biblie, pričom text je
vykladaný postupne kapitola za kapitolou, verš za veršom, a niekedy aj slovo za slovom.
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WRIGHT, A.D.: The Literary Genre Midrash, Albe House, New York 1967, s. 81.
LANGER, R.: Exploring the Afterlife of Jewish Pseudepigrapha in Medieval Near Eastern Religious
Traditions: Some Initial Soundings, in Journal for the Study of Judaism 30 (1999), s. 148-177.
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Patrí sem napríklad Genesis raba (Berešit raba), Ekah raba (Náreky raba), Ester raba,
Šir ha-širim raba (Pieseň piesní raba), Rut raba, Mechilta de-rabi Šimon ben Jochaj.
C. Homiletické midráše – komentáre k Písmu, v ktorých je vysvetľovaný len prvý verš
alebo verše oddielov (parašot) podľa jednotlivých cyklov synagogálnych čítaní. Tieto
boli primárne určené ako homílie počas synagogálnej bohoslužby. Môžeme rozlišovať:
• cyklus sedarim, trojročný cyklus čítaní v synagógach, napr. Vajikra raba
/Leviticus raba/, Devarim raba /Deuteronomium raba/;
• cyklus pesikta, čítania na „sviatky a pôsty“, napr. Pesikta de-rav Kahana, Pesikta
rabati.
Homiletické midráše sú pomerne zreteľne rozlíšiteľné svojou štruktúrou, zvyčajne
začínajú proemiom (úvodom).509 Prvý verš paraše je hlbšie vykladaný ako ostatné.
Homílie sú zvyčajne uzatvorené veršami z Prorokov (Neviim), ktoré prorokujú Izraelu
šťastnú budúcnosť.
2. Midráše stredného obdobia
Ide o obdobie po vpáde muslimov v pol. 7. stor. do konca 10. stor. po Kr. V tomto
období rástol vplyv deuterokanonickej a apokalyptickej literatúry druhého chrámu,
predtým ignorovanej rabínmi Talmudu (zvlášť pre kontroverziu s kresťanmi). Midráše
v strednom období už nemajú klasický úvod, ale oveľa menej kvalitný či skôr umelý.
Agadické midráše sú spájané s halachickými. Galilejská aramejčina a rabínska hebrejčina
raných midrášov je nahradená umelo vytvorenou hebrejčinou, očistenou od vplyvu
aramejčiny a gréčtiny. Najdôležitejšia skupina midrášov tohto obdobia je Tanchuma
(Jelamedenu), v ktorej sú staršie a mladšie midráše pospájané. Z exegetických midrášov
sem patrí Kohelet raba (Ecclesiastes raba), Midraš Šemuel, Midraš Mišle (Prísloví),
Midraš Tehilim I, Exodus raba I a skupiny malých midrášov k štyrom z piatich Megilot
Rut zuta, Kohelet zuta, Ekah zuta, Šir ha-širim zuta. Medzi významné agadické diela
patria: Seder Elijahu raba a Seder Elijahu zuta, Pirkej de-rabi Eliezer, Midraš Agur
(Mišnat rabi Eliezer)...
3. Midráše neskoršieho obdobia
Do obdobia jedenásteho a dvanásteho storočia patria veľmi neskoré midráše. U týchto
midrášov je ťažké objaviť aj napodobeninu úvodu. Hebrejčina je úplne stredoveká
a zreteľnejší je aj vplyv pseudoepigrafov. Patrí sem Midraš Abba Guryon, Ester raba II,
Midraš Tehilim II, z agadických diel napr. Sefer ha-jašar, kde je rozpoznať aj muslimský
vplyv.
4. Antológie midrášov (Jalkutim)
Od začiatku 12. storočia, učenci z rôznych krajín zostavovali antológie z rôznych
midrášov a agadických diel. K týmto dielam patrí napr. Midraš Lekach tov (Pesichta
Zutarta) k Pentateuchu a piatim zvitkom, Jalkut Šimoni k celej Biblii; Midraš ha-gadol

509

Por. HEINEMANN, J.: The Proem in the Aggadic Midrashim. A Form-Critical Study. Studium
in Aggada and Folk-Literature, Scripta Hierosolymitana 22 (1971), s. 100-122.
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k Pentateuchu a zvitkom, Jalkut ha-machiri k rôznym biblickým knihám. V tomto období
boli zbierané aj antológie agadot Jeruzalemského a Babylonského talmudu.
Mechilta de-rabi Jišmael 510 (Mechil)
Aram. la[em;v.yi yBir;D. aT'l.ykim. alebo Mechilta de-erec Jisrael, prípadne Mechilta veelleh Šemot. Mechilta je halachický exegetický midráš na Exodus (konkrétne na Ex 12, 1
– 23,19; 31, 12-17; 35, 1-3). Je dielom tanaitov, ktoré obsahuje mnoho berajtot.
Aramejské slovo mechilta znamená mieru, pravidlo, normu a používali ho amoraim
vo význame zbierky halachických materiálov a berajtot začínajúcej výrokom rabi
Jišmaela. Dielo je rozdelené podľa obsahu do deviatich masechtot (traktátov),511 tieto do
parašijot (oddielov) a jednotlivých halachot. Halachické pojednávania sú v Mechilte
zmiešané s množstvom agadického materiálu. Jazyk halachických a agadických homílií je
čistá rabínska hebrejčina, s prímesou gréckych a latinských slov. Konečná redakcia bola
v zemi Izraela pravdepodobne v druhej polovici 3. stor. po Kr. Lauterbach ju vzhľadom
na starobylú halachu označuje za „jeden z najstarších midrášov.“ Čo sa týka sviatku
Pesach, dôležitý pre nás bude prvý traktát – masechet Pischa, ktorým začína celé dielo.
Sifra512
Aramejské označenie

ar'p.isi je výrazom pre knihu, v tomto prípade ide o tretiu knihu

Mojžišovu (Vajikra, Leviticus). Tento výslovne halachický exegetický midráš, známy aj
pod názvom Torat kohanim (Kňazský zákon), je zbierkou tanaitských berajtot. Kniha
Leviticus je v nej komentovaná kapitola za kapitolou, verš za veršom. Jazyk Sifry je
mišnaitská hebrejčina s množstvom gréckych slov. Pravdepodobne bola skompilovaná
a usporiadaná v zemi Izraela v druhej pol. 3. stor. Rané rozdelenie diela je na deväť
diburim (traktátov), ktoré sú potom rozdelené do parašijot, neskôr sa členenie
prispôsobilo parašám BT, ktorých je štrnásť. Sviatkom Pesach sa zaoberá traktát Emor
(Lv 21, 1 – 24, 23; podľa pôvodného rozdelenia ôsmy, neskoršieho dvanásty).
Sifrej
Podobne ako Sifra, je označenie

yrep.isi

aramejského pôvodu (knihy). Ide o označenie

dvoch midrášov k posledným dvom knihám Tóry: Bemidbar (Numeri; iný názov Midraš
510

Hebrejsko-anglický text in LAUTERBACH, J. Z.: Mekhilta de R. Ishmael, JPS, Philadelphia 1976;
RABIN, I. A.: Mechilta d’Rabbi Ishmael cum variis Lectionibus et adnotationibus editoris opus exornavit
et absolvit, Bamburger and Wahrman, Jerusalem 1960. Úvody a komentáre: HERR, M, D.: Mekhilta of
r. Ishmael in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; KADUSHIN, M.: A Conceptual Approach to the
Mekilta, Jewish Theological Seminary of America, 1981; STEMBERGER, G.: Talmud a midraš, s. 312315. Z novších diel: NEUSNER, J.: Mekhilta according to Rabbi Ishmael: An Introduction to Judaism's
first scriptural encyclopaedia, Scholars Press, Atlanta 1988; A Theological Commentary to the Midrash
IX. Mekhilta Attributed to R. Ishmael, University Press of America, Lanham, 2001; Texts without
Boundaries. Protocols of Non-Documentary Writing in the Rabbinic Canon (vol. 3), Sifré
to Deuteronomy and Mekhilta Attributed to R. Ishmael, University Press of America, Lanham 2002.
511
Pischa (Ex. 12,1 – 13, 16); Va-Jehi Be-Šalach (13, 17 – 14, 31); Širata (15, 1–21); Va-Jasa (15, 22 – 17,
7); Amalek (17, 8 – 18, 27); Ba-Chodeš (19, 1 – 20, 26); Nezikin (21, 1 – 22, 23); Kaspa (22, 24 – 23, 19);
Šabeta (31, 12–17; 35, 1–3).
512
FINKELSTEIN, L.: Torat ha-Kohanim, New York 1956; FRIEDMANN, M.: Sifra, der älteste Midrasch
zu Leviticus, Jeruazalem 1967; HERR, M. D.: Sifra in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition;
NEUSNER, J.: Sifra: An Analytical Translation, Scholars Press, Atlanta 1988; STEMBERGER, G.:
Talmud a midráš, s. 315-321.
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Vijšalchu, skr. Sifrej Nm) a Devarim (Deuteronómium; skr. Sifrej Dt). Podobne ako Sifra,
jazykom oboch zbierok midrášov je mišnaitská hebrejčina s prímesou gréckych slov.
Sifrej Nm513 je halachický exegetický midráš k štvrtej knihe Mojžišovej (začína až
v Nm 5, 1), obsahuje však aj viacero agád. Dátum jej vzniku je najskôr v druhej pol.
3. storočia. V súčasnosti sa text rozdeľuje na piskaot (paragrafy), ktoré približne
zodpovedajú rozdeleniu Biblie na verše. Témam pesachu sa venuje paraša Beha alotecha
(Nm 8-12; §59-106) a paraša Pinchas (Nm 26, 52-30,1; §132-152).
Sifrej Dt514 je halachický exegetický midráš k piatej knihe Mojžišovej (Dt 1, 1-30;
3, 23-29; 6, 4-9; 11, 10-26, 15; 31, 14; 32-34), ktorý obsahuje aj agadickú látku. Pôvodne
bola rozdelená na piskaot zodpovedajúce parašám biblického textu. Pesachový text Dt 16
je súčasťou hlavnej časti (Dt 11, 29-26, 15; §55-303), a to v piske 300 a 301 .
Vajikra raba515 (LvR)
Iným označením knihy je Leviticus raba alebo Hagadat vajikra. Táto zbierka midrašim
patrí medzi najstaršie homiletické midráše s množstvom agadického materiálu. Obsahuje
37 homílií na tretiu knihu Mojžišovu podľa trojročného cyklu v Izraeli (aj keď v ňom je
známych len 20-25 sedarim). Mnohé z ľudových príbehov prítomné v homíliach
reflektujú izraelské prostredie, zvlášť okolie Galilejského mora v 1. stor. po Kr. Každá
homília je štruktúrovaná podľa ustáleného vzoru: začína s petichou (proemium),
nasleduje hlavná časť (gufa) a končí chatimou – mesiánsky orientované ukončenie.
Pravdepodobne ide o literárne homílie, nie o záznam skutočne vyslovených kázaní.
Vajikra raba pozná Mišnu, Toseftu a ďalšiu tanaitskú tradíciu. Jazykom midrášov je
palestínska aramejčina s množstvom gréckych a latinských slov. Jazykovo blízka
je k nemu GnR a Pesikta de-rav Kahana. Konečná redakcia bola pravdepodobne medzi
r. 400 až 500 v erec Jisrael.
Devarim raba516 (DtR)
Ide o agadický homiletický midráš známy aj ako Deuteronomium raba, Devarim rabati
alebo Hagadat ele Devarim raba. Obsahuje 27 homílií podľa trojročného cyklu
týždenných čítaní Tóry podľa synagogálnych zvykov raného obdobia v zemi Izraela.
Zbierka obsahuje halachický aj agadický materiál. Homílie začínajú halachickým úvodom
„Halacha adam me-Jisrael...“ („čo je halacha pre muža z Izraela...“) a odpovedá: „kach
šanu chachamim“ („takto naši mudrci učia“). Prechod na agadu je uvedený formulou
513

Text a preklady: BÖRNER-KLEIN, D.: Sifre zu Numeri übersetzt und erklärt, Stuttgart 1959;
HOROVITZ, G. S.; NEUSNER, J.: Sifre to Numbers: An American Translation and Explanation,
Scholars Press, Atlanta 1986.
514
Text a preklady: FINKELSTEIN, L.: Sifre al Sefer Devarim, New York 1969; FRAADE, S. D.: From
Tradition to Commentary: Torah and its Interpretation in the Midrash Sifre to Deuteronomy, SUNY
Press, Albany 1991; HAMMER, R.: Sifre: A Tannaitic Commentary on the Book of Deuteronomy, Yale
University Press, New Haven 1986; KITTEL, G.: Der Tannaitische Midrasch Sifre Deuteronomium,
Lang, New York 1984; NEUSNER, J.: Sifre to Deuteronomy: An Analytical Translation, Scholars Press,
Atlanta 1987.
515
Text: HERR, M. D.: Leviticus rabbah in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; STEMBERGER, G.:
Talmud a midraš, s. 346-350, tam aj ďalšia literatúra.
516
HERR, M. D.: Deuteronomy rabbah in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; LIEBERMAN, S.:
Midraš D’varím raba, Jeruzalem 1974; STEMBERGER, G.: Talmud a midraš, s. 367-369.
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„ze šamar ha-katuv“ („to je to, čo Písmo hovorí“). Mnoho homílií končí posolstvom
útechy a spásy. Jazykom midráša je rabínska hebrejčina kombinovaná s galilejskou
aramejčinou s prímesou gréckych slov. Presné datovanie konečnej redakcie je obtiažne,
datuje sa medzi roky 450–800 po Kr.
Mechilta de-rabi Šimon ben Jochaj517 (MRŠ)
Táto kniha midrášov, v aramejčine yaxAy !b,

!A[mvi yBir;D. al'.ykim.,

je známa aj ako

Mechilta de sanja („Mechilta kra“), Sifrej de-vej Rav alebo Mechiltin de-rav Akiva. Ide
o halachický exegetický midráš na knihu Exodus, ktorý sa zachoval vo fragmentárnej
podobe. Okrem halachy obsahuje aj agadický materiál, ktorý má vzťah k Mechilte de-rabi
Jišmael, pravdepodobne z nej bol prevzatý. Výklad začína v Ex 3, 1 a potom interpretuje
v texte kapitolu za kapitolou, verš za veršom. Jazykom midráša je čistá rabínska
hebrejčina s prídavkom gréckych a latinských slov. Jednotlivé barajty pochádzajú
z tanaitského obdobia. Konečná redakcii pochádza zo 4.- 5. storočia.
Berešit raba518 (GnR)
Hebr. hB'r; tyviareB. alebo Genesis raba, prípadne Berešit de-rabi Ošaja raba (podľa
úvodného verša). Ide o exegetický agadický midráš k prvej knihe Mojžišovej, ktorý je
dielom palestínskych amoraim prvého obdobia. Berešit je vykladaná kapitola
za kapitolou, verš za veršom a niekedy aj slovo za slovom. Množstvo agadických
midrášov pritom nadväzuje na text veľmi voľne. Jazyk Genesis raba sa podobá
Jeruzalemskému talmudu, väčšinou je písaný hebrejčinou Mišny s aramejčinou
galilejského dialektu. Aramejčina je typická zvlášť pre príbehy a podobenstvá. Redaktor
používal aramejské a grécke preklady hebrejskej Biblie, ale nepoznal Onkelov targum.
Poznal Mišnu a berajtot, ale nie Toseftu. Jeho redakcia sa datuje po r. 400 po Kr. Genesis
raba sa považuje za najstarší, najväčší a najdôležitejší uchovaný agadický midráš. Jeho
editor čerpal zo starej písomnej aj ústnej tradície. Mnohé tanaitské agadot sa spoločne
vyskytujú v deuterokánonických knihách, apokryfoch v diele Filóna a Josepha.
V literárnej forme tohto midrášu nájdeme klasický úvod na začiatku diela alebo
jednotlivých kapitol (parašijot), ktorý slúži ako uvedenie kázne pre verejné publikum.
Cituje sa tu určitý verš z iného prameňa (z inej časti Biblie, zvyčajne hagiografa) a spája
ho s ústredným veršom homílie. Hoci sa Berešit raba pesachom zvlášť nezaoberá, budeme
ho viackrát citovať pri spoznávaní židovskej tradície modlitby, bohoslužbe atď.
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HERR, M. D.: Mekhilta of r. Simeon ben Yohaj in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition;
STEMBERGER, G.: Talmud a midraš, s. 346-350, tam aj ďalšia literatúra. Text: EPSTEIN, J. N.:
Mekhilta de-Rabi Shimon ben Yohai, Jerusalem 1955.
518
Text a preklady: ALBECK, H.: Midrash Bereshit Rabbati, Mekitze Nirdamim, Jerusalem 1940;
FREEDMAN, H.; SIMON, M.: Midrash Rabbah, Soncino, New York 1983. Úvody a komentáre:
BECKER, H. J.: Die grossen rabbinischen Sammelwerke Palestinas zur literarischen Genese von Talmud
Yerushalmi und Midrash Bereshit Rabba, J.C.B. Mohr, Tübingen 1999; HERR, M, D.: Genesis Rabbah
in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; STEMBERGER, G.: Talmud a midraš, s. 333-341.

120

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Šemot raba519 (ExR)
Midráš hB'r; tAmv. má dve časti: Šemot (Exodus) raba I (ExR I) a Šemot (Exodus) raba
II (ExR II). Exodus raba I je exegetický midráš k Ex 1 – 10, ktorý vykladá každú
kapitolu, verš po verši, niekedy aj každé slovo. Exodus raba II je homiletický midráš k Ex
12 – 40, ktorý patrí k typu midrášov Tanchuma (Jelamedenu). Táto druhá časť je staršia
ako Exodus raba I, bol zostavený pravdepodobne v 9. stor. Obsahuje výklady podľa
sedarim izraelského trojročného cyklu a komentované sú väčšinou prvé verše. Jeho jazyk
je väčšinou hebrejčina Mišny s prímesou galilejskej aramejčiny (pôvodného jazyka
mnohých agadot) a niekoľkých latinských a gréckych slov. Exodus raba II používa
tanaitskú literatúru, Jeruzalemský talmud a rané midráše amoraim, ale nie celistvé témy
z Babylonského talmudu. Obsahuje niekoľko halachických výkladov, viacero
podobenstiev a niekoľko agadot pomerne neskoršieho typu.

12.5 Theodosius z Ríma
V rabínskej literatúre520 nájdeme zmienku o istom človeku, nazývaného „Todos“,
pravdepodobne Thedosius z Ríma521 (hebr. „Todos iš Romi“), ktorý sa pokúsil prevádzať
paschálnu obetu v Ríme. Bol duchovným vodcom židovskej komunity v Ríme na konci
1. storočia po Kr. Jose ben Halafta ho uvádza v súvislosti so zavedením jedenia
„prilbového kozlaťa“ cez pesachovú noc v Ríme. Išlo o kozľa upečené s vnútornosťami
a nožičkami na hlave, čo vyzeralo ako „priľba“, teda takým spôsobom ako bol obetovaný
paschálny baránok v chráme. Mudrci k nemu poslali posla so zákazom takéhoto konania,
lebo učí Židov „jesť posvätné mäso mimo [chrámu]“ (Pes 53a; t Bejc 2:15). V období
amoraitov sa diskusia o ňom znovu vynorila a Theodosius bol nazvaný „veľkým mužom“
(gavra rabba) alebo „mocným mužom“ (ba’al egrofin), ktorého učenci citovali
a vyučovali o ňom. Podľa inej tradície amoraim Theodosius dával finančnú podporu
žiakom (b Pes 53b).

519

MELVYN: Exodus rabbah in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; RAPAPORT, S.: Exodus rabba
in Tales and Maxims from tre Midrash, George Routledge and Sons, London 1907, On-line Edition:
http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm08.htm [8.9. 2004]; STEMBERGER, G.: Talmud a midraš,
s. 369-370.
520
MK 3:1.
521
SPERBER, D.: Theodosius of Roma, in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition.
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13.

Pesachová hagada522

Medzi najstaršie liturgické formy judaizmu patrí popri berache, modlitbe po jedle (birkat
ha-mazon) aj Hagada šel pesach.523 Hebrejské slovo hdgh znamená „rozprávanie“

i .
a v súvislosti s pesachom vychádza z Ex 12, 8 (^n>bl

T'd>G:hiw)> . Prvý raz ho použil asi rav
Huna (3. stor., b Pes 115b). Pre domácu liturgiu Pesachu jestvuje kniha xsp lf hdgh,
ktorá zaznamenáva poriadok (seder) rodinného stolovania v erev pesach. Táto kniha nie je
dielom jedného človeka, ale „dorej dorot šel am Jisrael“ – mnohých a mnohých generácií
ľudu Izraela.524 Jej pesachové symboly a rozprávania sú teda zbierkou úryvkov z Tóry,
Mišny, Tosefty a rôznych midrášov vsadených do rituálnej štruktúry židovskej
slávnostnej hostiny, takže tvoria rd,se seder. Obsah hagady je založený na pesachovom
sederovom rituálnom jedle podľa Mišny pesachim 10. Dôvodom jej jestvovania je
biblický predpis z Ex 13, 8: „Rozpovieš svojmu synovi v tento deň...“ Podľa výskumu L.
Finkelsteina525 obsahuje Hagada látku siahajúcu do makabejského obdobia a 3. stor. pred
Kr. Niekoľko midrášov reflektuje teológiu saducejov. Raná redakcia Hagady však bola
určite neskoršia, pretože sa v nej citujú midráše z obdobia tanaitov.526 S. Stein527 porovnal
pesachový seder s gréckym sympóziom a objavil mnohé paralely (napr. štyri kalichy).
Niektoré prvky hagady sú typické pre grécke prostredie v Babylónii: napr. štvrtá otázka Ma
ništana o ležiacej polohe pri stolovaní; vylievanie vína;528 maca – chlieb chudobných;529
afikoman530. Podľa v minulosti preferovanej teórie, pôvod slávenia sederu a používanie
Pesachovej hagady sa hľadalo pri premene biblických rituálov z chrámovej obety
do rodinnej slávnosti s novými liturgickými a pedagogickými prvkami. Baruch Bokser však
opravuje, že nie je dôvod domnievať sa, že táto premena začala len po zničení chrámu.
Okrem toho, u raných textových svedkov k rituálom sú predpokladané domáce rituály.531
Je pravdepodobné, že Hagada aj zbierky raných midrášov vychádzajú zo spoločnej ústnej
tradície. Väčšina manuskriptov Hagady síce pochádza z 13.-15. storočia, ale najstarší text

522

BLOCH, S. P.: The Biblical and Historical Background of Jewish Customs and Ceremonies, s. 211-244;
GOLDSCHMIDT, E. D.: Haggadah in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition; MANNS, F.: Jewish
Liturgy in the Time of Jesus, Franciscan, Jerusalem 1994, s. 185-190, 243-266; NOSEK, B.: Doslov
in Nová pražská pesachová hagada, SIDON, E. K.: (prekl.), Sefer, Praha 1996, s. 120-134.
523
REIF, S. C.: Judaism and Hebrew Prayer. New perspectives on Jewish liturgical history, University
Press, Cambridge 1993, s. 131.
524
NOSEK, B.: Doslov in Nová pražská pesachová hagada, s. 120.
525
FINKELSTEIN, L.: Pre-Rabbinic Ideals and Teachings in the Passover Haggadah, HTR 31 (1938),
s. 291-317; Pre-Maccabean documents in the Passover Haggadah, HTR 35 (1942), s. 291-332; 36
(1943), s. 1-8.
526
Por. GOLDSCHMIDT, E. D.: The Passover Haggadah: Its Sources and History, Jeruzalem 1977.
527
STEIN, S.: The Influence of Symposium on the Literary Form of the Pesah Haggadah, JSS (1957), s. 13-14.
528
Grécky zvyk vylievať alkoholický nápoj, keď sa spomína meno milovanej osoby, por. Athenaeus,
Deinosophistae 2, 66-68.
529
Por. maza doulias (maca otroctva) in Aeschylos, Agamennon 1041, por. Appolonius z Tyany, List 84.
530
Grécke slovo mohlo pochádzať z „epi komon“ – označovalo procesiu a chválu k úcte „boha vína“
Dionysia.
531
Por. SANDERS, E. P.: Judaism. Practise and Belief 63 B.C.E – 66 C.E., SCM Press, London 1992,
s. 190-212.
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predstavuje rukopis z Káhirskej genízy (8-9. stor. po Kr.),532 ktorá reprezentuje palestínsku
tradíciu. Najstaršia kompletná verzia babylonskej tradície Hagady je v modlitebnej knihe –
sidure zostavenej Amramom Gaonom533 v 9. stor. ako súčasť knihy spoločných modlitieb.
Káhirská hagada pritom reprezentuje skôr palestínsku tradíciu, kým Amramov sidur
pochádza z neskoršej babylonskej tradície.534 Väčšina častí písanej Hagady jestvovala už na
konci 4. storočia, ale mnohé modlitby a agady sú už spred zničenia chrámu. O jej
starobylosti svedčí aj ranokresťanská homília Melitona zo Sárd Peri pascha (r. 160-170
po Kr.). Tradične sa jej prvotná redakcia spája s menom rabana Gamaliela535 (por. m Pes
10:5).536 Základná podoba sederu bola s najväčšou pravdepodobnosťou konštituovaná už na
počiatku 1. stor. Po zničení druhého chrámu v roku 70 po Kr. viacero prvkov modlitby bolo
presmerovaných ku konečnému mesiánskemu vykúpeniu. Presné datovanie Hagady šel
pesach sa dá ťažko určiť, lepšie je skúmať starobylosť jej jednotlivých elementov, rituálov
a rozprávaní a vychádzať zo starších rukopisov. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná
hebrejsko/slovenská Pesachová hagada537 z prekladu Valeriána Trabalku (2004)
a hebrejsko/česká Nová pražská pesachová hagada538 z prekladu pražského rabína Karola
Sidona (1996).
JEDNOTLIVÉ PRVKY SEDERU PODĽA HAGADY ŠEL PESACH
Na tomto mieste stručne zhrnieme jednotlivé prvky sederu. Viaceré z nich boli už
spomínané v predchádzajúcej časti. Širšie sa budeme na tomto mieste venovať len tým
prvkom Hagady, ktoré sú odlišné vzhľadom na Mišnu a Toseftu.
1. Kadeš vdq (kiduš)
Nejde o špecifický prvok sederu, ale je predpísaný pre všetky sviatky. Každý šabat
prednáša otec rodiny kiduš, čo znamená požehnanie vína a sviatočného dňa. Vyššie sme
spomínali diskusiu medzi Hilelovou a Šamajovou školou o poradie požehnaní (por. m Pes
10:2; t Pes 10:2).
2. Urchac

#xrw

Počas sederu sú dve umývania rúk, z toho prvé koná len predsedajúci (ten, ktorý
namáča karpas) bez požehnania. Predpis o tom nájdeme v Talmude: Rabi Eleazar citoval
rav Ošaja: „[Jedenie] čohokoľvek, čo je namáčané v tekutine539 vyžaduje umývanie rúk“
(b Pes 115a). V neskoršom období sa táto prax málo dodržiavala, ale bola ako starý zvyk
532

MANNS, F.: Jewish Liturgy in the Time of Jesus, s. 188. Hebrejský text Hagady z Káhirskej genízy
s. 243-266.
533
Amram ben Šešna († okolo r. 875), jeho dielo Seder R. Amram je doposiaľ najstarší poriadok židovských
modlitieb. Bol prvým, ktorý zostavil systematický poriadok židovských modlitieb na celoročný cyklus.
Hebrejský text Hagady v sidure Amrama Gaona in MANNS, F.: Jewish Liturgy in the Time of Jesus,
s. 243-266.
534
MANNS, F.: Jewish Liturgy in the Time of Jesus, s. 194.
535
Raban Gam’liel II., syn Šimona Gam’liela I., patril k druhej generácii tanaitov (90-130 po Kr.). Bol
nástupcom Jochanana ben Zakaja na akadémii v Javne.
536
Rabban Gamaliel in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom edition; MALKA, V.: Mistři židovské moudrosti,
Portál, Praha 2004, s. 211.
537
xsp lf hdgh Pesachová hagada, TRABALKA, V.: (prekl.), Chajim, Bratislava 2004.
538
Nová pražská pesachová hagada, SIDON, E. K. (prekl.), Sefer, Praha 1996.
539
Tekutiny – zvlášť víno, olej, mlieko, med, krv, rosa, voda boli považované za prenášačov nečistoty.
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vsunutá do rituálu pesachového sederu. Zároveň pôsobí ako kuriozita pre deti, aby
vyvolal otázky.
Rabínsky termín pre umývanie rúk je netilat jadajim540 mydy lyjn (lit. „pozdvihnutie
rúk“; Ž 134, 2). Umytie rúk je bežný rituálny akt napr. prípravy na šacharit – rannú
bohoslužbu, spojený s berachou. Otec rodiny si umyje ruky a prednesie obvyklé
požehnanie (m Ber 8:1). Talmud vysvetľuje tento zvyk zo Žalmu 26, 6: „V nevinnosti si
ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, Pane.“ Áronovi a jeho synom bolo nariadené
obmytie rúk ako príprava na ich uvedenie do kňazstva (por. Ex 29, 4). Službukonajúci
kohanim si umývali ruky i nohy pred vstupom do svätyne (Ex 30, 21). Umývanie malo
samozrejme aj hygienický význam. Do určitej miery rituálne obmytie pred jedlom odráža
potrebu posvätenia. Nariadenie „Posväťte sa“ (Lv 11, 44) podľa Talmudu (b Ber 53b)
hovorí aj o rituáli očistenia pred jedlom. Vychádza sa z rabínskej analógie po zničení
chrámu, že rodinný stôl je analógiou oltára (b Ber 55a). Preto napr. rabi Eleazar ben
Arach na základe biblickej pasáže Lv 15, 11 uvádza prominentné miesto rituálneho
umývania domov (b Chul 106a).
Pohár na obmývanie nesmel byť s dierami alebo prasknutý. Voda v ňom musela byť
čistá. Ruky sa ňou umývali až po zápästie. Zábrany (hlavne prstene) sa museli dať pred
umývaním dolu. Držiac pohár v ľavej ruke sa umýva pravá ruka a potom naopak.
3. Karpas

sprk

Otec rodiny zoberie kúsok zelenej zeleniny a ponorí ju slanej vody. Prednesie
požehnanie „bore peri haadama“ (...ktorý stvoril plody zeme). Hagada z Káhirskej genízy
obsahuje aj ďalšie požehnania (m Ber 6:1-2.8). Vysvetlenie symboliky ponárania
do slanej vody ako spomienky na ponáranie yzopu do krvi paschálneho baránka (Ex 12,
7) je z mladšej doby. O ďalších významoch sme hovorili vyššie.
4. Jachac

#xy

Stredná maca je rozdelená. Tu sa predpokladá používanie troch macot položených na
seba. Časť z rozlomenej strednej macy je zabalená do obrúska. Zabalenie má pomôcť
zdramatizovať príbeh exodu podľa Ex 12, 34: Ľud si vzal cesto, prv ako vykyslo, misky
zabalené do plášťov na svoje plecia. Dôvod tohto gesta je rôzne interpretovaný.
V súčasnej Hagade sa používa skrytá maca na záver večere ako afikoman. Tento obrad
môže byť aj pripomienkou baránka, ktorý sa jedol v dobách chrámu s mesiánskym
prvkom. Predstavuje viditeľnú pripomienku skrytého Mesiáša, ktorého zjavenie sa
netrpezlivo očakáva. Okrem toho má pedagogický účel pomôcť deťom aktívne sa zapájať
do sederu, preto práve oni majú výsadu skryť macu. Táto časť je mladšia, v prvom storočí
ešte nebol obrad známy.

540

Por. Netilat yadayim in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom edition; BLOCH, S. P.: The Biblical and
Historical Background of Jewish Customs and Ceremonies, s. 61-65. Umývanie rúk sa koná podľa
rabínov po prebudení sa zo spánku (b Ber 60b); po vylúčení telesných exkrétov, návšteve cintorína,
sexuálnom styku, pred recitáciou Šema (b Ber 15a), recitáciou modlitby (b Chul 105a), jedením chleba
(b Chul 105a), jedením karpasu pri sederi (b Pes 115a-116a), kohanim pred kňazským požehnaním...
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5. Magid

dygm

Začína rozprávanie pesachového príbehu.
I. Ha-lachma anja
Ide o aramejský trojdielny úvod k rozprávaniu. Výraz lachma anja označuje „chlieb
súženia“ a je vysvetlením významu macy (por. aj b Pes 116b). Pripomína sa zotročenie
Izraela a jeho trápenie. Podobnú zmienku môžeme nájsť v Targume Jonatan
a v niekoľkých midrášoch tanaitskej doby. Druhá časť je pozvaním na hostinu adresované
chudobným a núdznym, aby mohli mať účasť na jedle (por. b Taan 20b)541. Treťou
časťou je vyjadrenie nádeje na vykúpenie, ktoré je neustále v židovských srdciach a túžba
po návrate Jisraela do Svätej zeme: Tento rok slávime (Pesach) tu. Budúci rok budeme
sláviť v krajine Jisrael. Teraz sme ako otroci, budúci rok budeme slobodní. Táto časť
sa nenachádza ani v Hagade z Káhirskej genízy ani v Hagade Amrama Gaona.
Pravdepodobne ide o kompozíciu pridanú do sederu po zničení chrámu. Do úvodu hagady
bola daná v období gaónov.
II. Ma ništana
Hebrejský názov znamená „Ako je táto noc odlišná“. Ide o otázky, ktoré mali deti
položiť svojmu otcovi. Vyššie sme ich spomínali v Mišne pesachim 10:4. Staršia forma
otázok prešla viacerými preformulovaniami, zvlášť po zničení chrámu. V sidure Amrama
je otázka ohľadom pečenia baránka zmenená na otázku o „ležaní“ pri stolovaní.
V Káhirskej hagade je vynechaná otázka ohľadom „ležania“ pri stolovaní.
III. Avadim hajinu
„Štyri otázky“ vytvárajú príležitosť pre otca rodiny, aby splnil povinnosť oboznámiť
svojho syna a vysvetlil význam sviatku (Ex 13, 8; por. 12, 26-27). Odpoveď začína podľa
mienky babylonského amoraia Š’muela v b Pes 116a recitáciou Dt 6, 21 – Boli sme
otrokmi, teda „nepriazňou“ poníženia a pokračuje pasážou neznámeho pôvodu
zdôrazňujúcou dôležitosť vyslobodenia a konečnej chvály.
IV. Maase be-rabi Eliezer
Ide o diskusiu tanaitských mudrcov o čase slávenia Pesachu, ktorú rozpráva rabi
Eliezer ben Azaria542. Diskusiu nájdeme len v Hagade, ale poznajú ju aj Mišna Ber 1:5
a halachické midráše Sifrej Dt 16:3 a Mechilta Ex 13:1.
V. Ke-neched arba’a banim divra Tora
Ide o barajtu o „štyroch synoch“, ktorú nájdeme v Talmude (j Pes 37d), halachickom
midráši Mechilta 13:14 /Pischa 18/.543 V Mechilte sú len dve otázky, v Mišne Pes 10:4 sú

541

Kedykoľvek rav Huna zasadol ku stolu, otvoril dvere a zvolal: „Ktokoľvek je núdzny, nech príde a je
s nami“ (aram. kol dicrich jejte vejifsach). Rav Huna (3. stor.) strávil svoj raný život v extrémnej
chudobe. Keď sa zlepšila jeho majetková situácia, využíval finančné prostriedky pre pomoc chudobný.
542
Ide o tanaitu druhej generácie pôsobiaceho v Javne, vodcu rabínskeho hnutia po Gamalielovi II.
543
Text Mechilty: Jestvujú štyria synovia, jeden múdry, jeden zlý, jeden naivný a jeden, ktorý nevie ako
sa pýtať. Čo sa opýta múdry syn? „Aké sú znamenia a nariadenia a zákony, ktoré Večný, náš Boh, nám
prikázal?“ (Dt 6, 20) Tak mu začneš vysvetľovať zákony pesachu, hovoriac: „Po jedení pesachového
baránka, oni neskončia s afikomanom.“
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otázky položené synom, ktorý ešte nemá poznania, preto ho musí vyučovať otec. Súčasný
seder sleduje Jeruzalemský talmud. Do textu včlenil štyri biblické pasáže o povinnosti
otca vyučovať svojich synov (Dt 6, 20; Ex 12, 26; 13, 8. 14), ktoré pozmeňuje na štyri
odlišné typy synov: múdry (chacham), zlý (raša), naivný (tam) a taký, ktorý sa nevie
pýtať (šeejno jodea lišol). Finkelstein544 sa domnieva, že pôvodne išlo o tri otázky, otázka
tretieho syna má byť reflexiou krízy judaizmu v prvom storočí. Otázky prvého, druhého
a štvrtého syna sa nachádzajú v Amramovom siduri. V Káhirskej hagade sa tieto otázky
nenachádzajú.
VI. Jochol me-roš chodeš
Ide o tanaitský komentár k Ex 13, 8 „Niekto si môže myslieť, že od nového mesiaca...“
Ide o uvedenie exegetického dôkazu, že rozprávanie príbehu exodu sa má konať
v predvečer pesachu – v noci (nie cez deň). Nájdeme ho v Mechilte 13:8 /Pischa 17/545,
v Amravomom sidure, ale nie v Káhirskej hagade.
VII. Mitchila ovde avoda zara haju avotenu
„Spočiatku slúžili naši otcovia modlám“ je uvedením rozprávania príbehu exodu podľa
Rava546 ako odlišnú mienku k rabi Š’muelovi547 s jeho ‘Avadim hajinu. Teda začína
„nepriazňou“ ako duchovným úpadkom. Nachádza sa v Amravomom sidure. V texte sa
cituje Joz 24, 2-4 (od

rh'N"h; rb,[eB.),

ktorý uvádza aj Hagada z Káhirskej genízy. Text

zdôrazňuje hlboké korene zla a prítomný exodus ako cestu duchovného vyslobodenia.
VIII. Arami oved avi
Tanaitský midráš na biblický text Dt 26, 5-8: „Aramejec chcel zahubiť môjho otca“
(zvyčajne „Môj otec bol putujúci aramejčan“), ktorý podľa Mišny Pes 10:4 je každý
povinný vysvetliť. Tento komentár nájdeme aj v midrášoch (Sifrej Dt 26:5; Midraš
Tanaim 172, por. b Sanh 86a, Sota 12a; Exodus raba 1:13). Patrí medzi najstaršie časti
Hagady.
IX. Vehi šeamda
Nasledujú rôzne komentáre tanaitov na egyptské rany a zázrak rozdelenia červeného
mora počas exodu. V mnohých židovských komunitách sa rozprávania považujú
za pokračovanie predchádzajúceho midrášu. Ich zdrojom je Mechilta Ex 14:30 /Va-jehi
Čo sa opýta zlý syn? „Čo je pre vás táto bohoslužba?“ (Ex 12, 26) Pretože on vylúčil seba zo spoločenstva,
povieš mu: „To je preto, čo urobil Večný pre mňa, keď som vyšiel z Egypta“ (Ex 13, 8). Pre mňa a nie
pre teba. Ak by si tam bol, nebol by si vyslobodený.
Čo sa opýta naivný syn? „Čo to je?“ – takže mu povieš: S mocnou rukou nás Večný vyviedol von z Egypta,
z domu otroctva.
Čo ten, ktorý nevie, ako sa má pýtať, ty musíš začať s ním [pýtať sa], lebo je povedané: „Ty vyrozprávaš
svojmu synovi v ten deň...“ (Ex 13, 8)
544
FINKELSTEIN, L.: The oldest Midrash, HTR 36 (1943), s. 8.
545
Text Mechilty: „Povedz svojmu dieťaťu“ (Ex 13, 8). Môžem rozumieť, že toto je od nového mesiaca, ale
Písmo hovorí: „...v ten deň.“ Môžem rozumieť, že toto je kým je stále deň, ale Písmo hovorí: „...pretože
tieto...“ – v čase keď maca a maror sú umiestnené pred tebou na stole.
546
Aba b. Aivu zvaný Aricha („vysoký“), častejšie však prezývaný Rav patril k prvej generácii amoraim,
zakladateľ a vodca rabínskej akadémie v babylonskej Sure pri Eufrate.
547
Pravdepodobne Mar Š’muel alebo Š’muel ben Abba ha-kohen , prezývaný Jarchinaa („astronóm“), bol
Ravov súčasník, vodca akadémie v Nehardeji.
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Be-šalah 6/. Víno, symbol radosti, je vylievané na zem, aby sme vyjadrili smútok nad
zničením Egypta. Midráš vysvetľuje: „Keď anjeli chceli pri zázraku prechodu morom
spievať víťaznú pieseň, Boh im v tom zabránil so slovami: Stvorenie mojich rúk sa utopilo
v mori a vy chcete spievať pieseň?“ (b Meg 10b). Symbolické vylievanie kvapiek vína na
zem nie je zmienené v žiadnych raných hagadot, prvé zmienky sú od zač. 18. stor.
X. Dajenu
Pieseň „Dajenu“ – „Stačilo by nám to“ (alebo „Kama maalot tovot lamakom alenu“ –
„Koľko stupňov dobra nám dal Pán“) je známa litániová modlitba, nachádza sa len
v Hagade. Patrí do raného obdobia druhého chrámu, svedčí o nej starobylá homília
Melitona zo Sárd Peri pascha § 84-85.88.
XI. Tri príkazy o Pesachu
Opakuje sa podľa Mišny Pes 10:5 potreba vysvetliť význam troch veľkonočných
symbolov: pesach (baránok), maca, maror, ako to pripomína raban Gamaliel. Ide o veľmi
starú časť Hagady aj keď podoba súčasného textu s otázkami a odpoveďami bola
preformulovaná v posttalmudskej dobe.
XII. Bechol dor va-dor
„V každom pokolení“ je človek povinný považovať seba akoby sám vychádzal
z Egypta. Ide o aktualizáciu pesachového príbehu na súčasnú dobu. Veľmi starobylá
pasáž pochádza z Mišny Pes 10:5 a v barajte bola doplnená výrokom Rava (b Pes 116b).
XIII. Uvedenie halelu
Pred spievaním halelu je úvod, ktorý pozýva každého k vďakyvzdaniu Boha za
vyslobodenie. Robí to desiatimi biblickými výrazmi pre chválu, pričom posledný je
„halelujah“. O halele ako integrálnej časti hagady svedčí aj Melitonova homília Peri pascha
§ 68.
XIV. Egyptský halel – 1. časť
Recitujú sa dva halelové žalmy (Ž 113 – 114) podľa Hilelovho spôsobu: por. m Pes
10:5-6; t Pes 10:6.9; b Pes 116a.
XV. Beracha za vykúpenie (geula)
Požehnanie za vykúpenie „ktorý nás vykúpil“ je založené na výroku rabi Tarfona
a Akivy v Mišne Pes 10:6. Beracha sa prednáša nad druhým kalichom vína, ktorý bol
naliaty na začiatku hagady. Končí sa slovami: „Požehnaný si, Pane, vysloboditeľ
Jisraela.“
6. Rachca

hcxr

Tentoraz si všetci účastníci sederu umývajú svoje ruky (k umývaniu por. urchac, viď
III.6.2), ktoré je predpísané pred jedením chleba (b Chul 105a). Referuje o tom aj
Talmud, a to v súvislosti s druhým namáčaním (b Pes 115b): Rav Chisda dal rabanovi
Ukva dovolenie kázať: „Ten, kto si umýval ruky pri prvom namáčaní, takisto si umýva
ruky kvôli druhému namáčaniu.“
Toto umývanie je spojené s obvyklou berachou „al netilat jadajim“ (...ktorý nás
posväcuješ svojimi príkazmi a prikázal si nám umývanie rúk). Spojenie pochádza podľa
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stredovekých učencov z aramejského natla, čo je výraz pre „naberačku“ (b Git 69a; por.
TgJ Ex 40:31). Text požehnania je v Amramovom sidure, ale chýba v Káhirskej hagade.
7. Moci-maca

hcm aycwm

Otec rodiny vyberie vrchnú maca a prednesie požehnanie, zvyčajné požehnanie nad
chlebom „...hamoci lechem min haarec.“ Okrem toho počas sederu nasleduje ďalšie
požehnanie nad maca, v ktorom sa pripomína biblické nariadenie jesť macot: „...ašer
kidšanu beemicvotav vecivanu al alichat maca“, po ňom sa chlieb zje. Káhirská hagada
obsahuje aj ďalší text zhodný s TgJ Lv 22:27.
8. Maror

rwrm

Účelom pojedania horkých bylín je pripomenúť si trpký život a nútené práce v Egypte.
Symboliku ešte zvyšuje namáčanie maroru do charosetu (ide o druhé namáčanie).
Charoset je hustá omáčka, ktorá pripomína hlinu alebo maltu, z ktorej museli Izraeliti
vyrábať tehly pre Egypťanov. Prednáša sa požehnanie „...ašer kidšanu vemicvotav
vecivanu al achilat maror“. V období chrámu micva o jedení macot a merorim
sa uskutočňovala na konci jedla, keď bol baránok servírovaný ako posledný chod hostiny.
Po zničení chrámu a vylúčení jedenia baránka, biblická micva jedenia macy bola splnená
na začiatku jedla. Micva jedenia maroru pri absencii baránka bola považovaná
za rabínsky príkaz, ale spĺňala sa spolu s macou, pretože oddávna boli považované
za zjednotené micvy. Káhirský fragment túto časť, ani následný korech neobsahuje.
9. Korech

$rwk

Na otázku, či sa mala v čase chrámu jesť maca a maror súčasne alebo následne jeden
po druhom, odpovedal Hilel, že sa môžu jesť spolu. Táto prax sa však nemohla
dodržiavať v období po zničení chrámu, pretože micva jedenia macy sa považuje
za biblickú a micva jedenia maroru za rabínsku a obidve sa nedajú spájať. Preto je
v súčasnom sederi (od 11. stor.) prax jedenia macy a maroru oddelene, k čomu sa
nakoniec na pamiatku Hilela pridáva aj korech – chlebíček, pri ktorom sa ulomia
zo spodnej porcie macy dva kúsky, položia sa medzi ne maror, namočí sa do charosetu,
spojí a hovorí: „Na pamiatku chrámu podľa Hilela. Takto robil Hilel v dobe, keď stál ešte
chrám. Spojil pesachovú obetu, macu a maror a spolu ich zjedol, aby sa naplnilo, ako sa
hovorí v Tóre: Jedli ho s macou a marorom“ (Nm 9, 11).
10. Šulchan orech

$rw[ !xlv

Súčasťou hlavného jedla sú dva chody: varené alebo pečené vajcia a zroa. Tieto bývajú
tradične podávané ako prvé jedlo pre trúchliacich pozostalých. Ich požívanie pri sederi
vysvetľujú rabíni ako smútočný rituál spomienky zničenia chrámu. Ďalším vysvetlením je
ich aramejské označenie – bea, čo označuje aj túžbu. To je narážka na Božiu túžbu
po záchrane svojho ľudu. Rituálne vajce na sederovom tanieri sa zvyčajne ponechá
nezjedené, pretože reprezentuje aj chrámovú sviatočnú obeť – chagiga. Ďalšie vajcia sa
zjedia, aby sa vyjadrila Božiu túžba po záchrane Izraela. Po deštrukcii chrámu sa pečený
baránok nekonzumuje. Hlavným jedlom je potom zroa – pečené hydinové mäso s kosťou,
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ktoré pripomína obetu ha-pesach – pesachového baránka, hlavný symbol veľkej noci.
Obidva symbolické pokrmy pochádzajú z obdobia zničeného chrámu.
11. Cafun

!wpc

Slovo cafun znamená „skryté“, „uchované“, „odložené“ – a myslí sa na macu, ktorá
bola skrytá a odložená na začiatku večere. Táto časť chýba v obidvoch starých rukopisoch
– Káhirskom i Amramovom sidure, do Hagady bola včlenená v stredoveku. Biblickým
východiskom je Ž 31, 20: Ako nesmierna je tvoja dobrotivosť, ktorú si uchoval (~nEP.c.T)i
tým, kto sa ťa boja... Starším dôvodom tejto tradície v období chrámu bolo ponechanie
kúsku baránka ako dezertu na záver hostiny, aby zostala účastníkom v ústach chuť
baránka (por. b Pes 119b). Afikoman je posledná pripomienka pesachového baránka.
Po ňom sa až do ďalšieho dňa nesmie nič jesť. V súčasnosti rítus afikoman nesie v sebe
silné mesiánske očakávanie. Pre Židov znamená prichádzajúceho Mesiáša z kňazského
rodu Lévi. Predstavuje viditeľnú pripomienku skrytého Mesiáša, ktorého zjavenie sa
netrpezlivo očakáva.
12. Barech

$rb

Podľa Mišny Pes 10:7 sa uvádza birkat ha-mazon (požehnanie po jedle) po naliatí
tretieho kalicha, ale bez uvedenia formuly požehnania. Ide o štandartnú modlitbu každého
slávnostného stolovania, pri ktorom sa požíval chlieb. Víno so zvyčajnou berachou sa pije
po požehnaní (b Ber 51a). Keď sa jedla zúčastnia traja muži, je zvykom že jeden pozve
ostatných, aby sa pripojili k nemu v recitácii modlitby (Ber 45a). Podľa b Ber 48b
obsahuje birkat ha-mazon vždy aj mesiánsky prvok. V dnešnej podobe mesiánskymi
prvkami sú zmienky o Jeruzaleme, chráme a mesiášovi.
Eliášov kalich
Po vypití tretieho pohára a recitácii birkat ha-mazon sa naleje víno aj do osobitého
prázdneho pohára pre proroka Eliáša, ktorý sa nachádza v strede stola. Potom sa otvoria
dvere a recituje sa Šfoch chamatcha. Podľa talmudskej tradície, mesiáš má prísť práve
v období Pesach – sviatku vyslobodenia, ale pred ním má prísť prorok Eliáš ako jeho
predchodca (Mal 3, 23). Židia verili, že Eliáš príde, aby rozriešil všetky sporné a ťažké
otázky (býva zvykom pri veľmi ťažkých dišputách povedať: „Toto musíme ponechať
na Eliášovo rozhodnutie.“ O očakávaní príchodu proroka Eliáša svedčí aj samotný NZ
(Mt 11, 14; 16, 14; 17, 10-12; 27, 47.49). Symbolika Eliášovho kalichu súvisí
v náväznosti na štyri kalichy sederu citátom z Ex 6, 8: „dovediem vás do zeme“. Počas
večere sa tento kalich nepije, zvyčajne sa vypije na druhý deň pri poludňajšom kiduši.
Noc Pesachu je lejl šimurim (noc stráže, Ex 12, 42), v ktorej sú Židia podľa Talmudu pod
neustálou Božou ochranou (b RH 11b). Eliáš ako ochranca Izraela má špeciálnu úlohu,
ktorú uskutoční v noci stráže. Naplnenie Eliášovho kalicha je vyjadrením viery v jeho
príchod, čo zosilňuje aj viditeľné otvorenie dverí domu. Môže ísť o nadviazanie na zvyk
v čase chrámu, že v druhej časti pesachovej večere boli otvorené chrámové dvere. Iným
vysvetlením je otvorenie dverí pre Eliáša. Súčasný zvyk je známy od stredoveku.
Šfoch chamatcha („Vylej svoj hnev...“; Ž 79, 6-7; 69, 25; Nar 3, 66) je zbierkou veršov,
ktorých obsahom je naliehavá prosba za odplatu národom, ktoré utláčali Jisrael. Jednou
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z úloh proroka Eliáša je vykonať súd nad ničiteľmi Izraela. Zvyk recitovať tieto verše je
dosvedčený od stredoveku, ich počet a poriadok je odlišný podľa rôznych rituálov. Text
nájdeme v Amramovom sidure, ale nie v Káhirskej hagade.
13. Halel

llh

I. Egyptský halel – 2. časť
Recituje sa zvyšok halelu (Ž 115-118) podľa Mišny Pes 10:7 a t Pes 10:8. Spev halelu
počas Pesachu patrí k najstarším prvkom veľkonočnej slávnosti. Židia, ktorí podľa
starých predexilových predpisov obetovali pesachového baránka, začali spolu s levitmi
spievať halel (predtým tento spev bol vyhradený len levitom). Tento zvyk zaviedli
pravdepodobne poslední proroci – členovia bejt kneset ha-gdola, po návrate
z Babylónskeho exilu. Neskôr sa začal halel spievať nielen pri obetovaní baránka, ale aj
pri pesachovej hostine.
II. Jehalelucha Adonaj Elohenu al kol Maasecha
„Všetky tvoje diela bude ťa chváliť“ je birkat ha-šir („požehnania nad piesňou“, por. m
Pes 10:7) podľa rabi Jehudy (b Pes 118a). Jeho text nájdeme v Amramovom sidure, nie je
v Káhirskej hagade.
III. Veľký halel
Zvyk recitovať „veľký halel“ – Ž 136 je neskoršieho dáta. Založený je na barajte rabi
Tarfona (b Pes 118a).
IV. Nišmat kol chai
„Duša každej živej bytosti“ je inou verziou birkat ha-šir („požehnania nad piesňou“),
podľa m Pes 10:7 - mienky rabi Jochanana (b Pes 118a).
14. Nirca hcrn
Spievajú sa tradičné sederové piesne, napr. Az rov nisim hifletaba-lajla („Stalo sa
o polnoci“, 5.-6. stor.); Omec gevurojtecha hifleta ba-pesach („Toto poviete: toto je
pesachová obeť“, 6. stor.); Ki lo nae ki lo jae („Lebo jemu sluší, lebo jemu svedčí“);
Echad mi jodea („Kto vie, kto je jeden?“, 15.-16. stor.); Chag gadija („Jedno kozľa“,
15. stor.).
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II.

NOVOZÁKONNÉ PRAMENE POSLEDNEJ VEČERE

Hoci primárnym zámerom našej práce je poukázať na hebrejský pesachový kontext
Poslednej večere a upozorniť na Pesach ako jej nepostrádateľný interpretačný kľúč,
nechceme pritom zabúdať, že Posledná večera sa nachádzala v kontexte celého Ješuovho
života. Tento spoznávame prostredníctvom spisov Nového zákona, zvlášť evanjelií. Tieto
jediné z celého korpusu Nového zákona systematicky pojednávajú o Ješuovom živote,
jeho kázaní, vyučovaní, formovaní učeníkov, ceste utrpenia, smrti a konečného slávneho
zmŕtvychvstania Na tomto mieste uvedieme stručnú charakteristiku dôležitých
novozákonných prameňov Poslednej večere a celkový kontext, v rámci ktorého jednotlivé
spisy o nej pojednávajú.
Ak sa chceme na tomto mieste zaoberať novozákonnými prameňmi „Poslednej večere“,
je dôležité ujasniť si terminológiu, čo pod „Poslednou večerou“ budeme rozumieť. Tento
rozšírený názov nenájdeme nikde v Novom zákone. Vo všeobecnosti ide o tú večeru,
ktorú slávil Ješua so svojimi učeníkmi v „noci, keď bol zradený“ (1Kor 11, 23), teda
o posledné stolovanie jeho pozemského života. Naším kritériom však nebude len
chronológia jednotlivých evanjelií. V „chronologickom pohľade“ by rovnocennými
prameňmi skúmania poslednej večere pred ukrižovaním museli byť rovnako evanjeliá
synoptické, ako aj evanjelium podľa Jána. Našim predmetom záujmu je skúmanie tej
večere, pri ktorej Ješua vyslovil nad chlebom a kalichom nové vysvetľujúce slová (tzv.
„Deuteworte“ alebo „slová ustanovenia“), ktoré sa stali základným pilierom liturgie ranej
cirkvi a sú nimi až podnes. Preto Jánovo evanjelium, v ktorom „eucharistické slová
ustanovenia“ nenájdeme, bude pre nás len sekundárnym doplňujúcim prameňom. Keďže
primárnym zámerom našej práce je skúmanie hebrejského kontextu Ješuovej poslednej
večere, naša pozornosť nebude zameraná výhradne na jeho nové vysvetľujúce gestá
a slová nad chlebom a kalichom – „slová ustanovenia“ („Deuteworte“) alebo
„eucharistické slová“ – ako tomu býva vo väčšine prác zaoberajúcich sa touto témou.
Preto predmetom nášho skúmania nebudú ani „eucharistické texty“ o lámaní chleba
v Lukášovom dvojdiele (Sk 2, 42.46; 20, 7.11; 27, 35),548 evanjeliové perikopy spätne
ovplyvnené „eucharistickým slovníkom“ (prvé rozmnoženie chleba Mk 6, 41; Mt 14, 19;
Lk 9, 16; druhé rozmnoženie chleba Mk 8, 6; Mt 15, 36; Emauzskí učeníci Lk 24, 30n)549
alebo „narážky na Eucharistiu“ v epištolách bez výslovného menovania (1Kor 16, 19-24;
Kol 3, 12-17; Ef 5, 15-20; Júd 12, prípadne aj Zjv 2, 17; 3, 20; 22, 20).550 Výrazom
„Posledná večera“ (s veľkým „P“) rozumieme v našej práci primárne tú večeru, pri ktorej
Ješua vyslovil nové slová nad chlebom a kalichom a prikázal spolustolujúcim Dvanástim:
„Toto robte na moju pamiatku“ (sekundárne aj „Poslednú večeru“ u Jána). Z tohto uhla
skúmania Poslednej večere k trom synoptickým evanjeliám musíme pridať štvrtý prameň,
ktorým je správa apoštola Pavla v Prvom liste Korinťanom (11, 23b-25 + kontext v. 17548

Por. TICHÝ, L.: Eucharistie v Novém zákone, in Kol. aut., Eucharistie, mysterium fidei, Trinitas,
Svitavy, s. 37-38.
549
Por. MÁTEL, A.: Učeníctvo v synoptických evanjeliách, s. 83, 156.
550
Por. TICHÝ, L.: Eucharistie v Novém zákone, s. 38-39.
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34). Vzhľadom na starobylosť epištoly (okolo r. 56) a Pavlov odkaz na to, čo sám prijal
od Pána (11, 23), práve ona je najstarším písomným svedectvom o Poslednej večeri
aj keď výrazne ovplyvnená liturgickým používaním v ranej cirkvi. Podobný liturgický
vplyv však môžeme pozorovať aj pri synoptických evanjeliách. Preto pri konečných
textoch, tak ako ich poznáme z Nového zákona, musíme počítať s nasledujúcimi
hlavnými etapami tradície:
• historická Posledná večera (očití svedkovia – dvanásti učeníci);
• ústne odovzdávanie jej posolstva a praktizovanie či (liturgické) slávenie
spomienky Pánovej večere („lámania chleba“; „Eucharistie“), ktorej stredobodom je
spomienka na jeho nové gestá a slová nad chlebom a kalichom;
• písomné zachytávanie tejto liturgickej tradície (1Kor 11, 23b-25);
• redakčné písomné spracovanie Poslednej večere jednotlivými synoptickými
evanjelistami a jej vsadenie do kontextu Ješuovho pôsobenia.
V práci nebudeme hľadať najstaršie a najpravdepodobnejšie znenie „slov ustanovenia“,
pri synoptickom porovnaní len stručne spomenieme výsledky bádania ohľadom
starobylosti jednotlivých slov.
Novozákonné pramene budeme používať v tomto poradí:
1. synoptické evanjeliá, a to a) Marek (14, 12-26a)
b) Matúš (26, 17-30a)
c) Lukáš (22, 7-39)
2. Prvý list Korinťanom (11, 23-25).
3. Jánovo evanjelium budeme používať ako dôležitý, ale sekundárny prameň.
Pri práci budeme používať novozákonné rozprávania (narratio institutionis) tak, ako
sa nám zachovali v kánonických textoch Nového zákona s prihliadnutím na dôležité
textové varianty. Diachrónne skúmanie NZ textov, dejiny ústnej či písomnej tradície
budeme brať do úvahy len vzhľadom na interpretáciu – ako môžu prispieť k lepšiemu
porozumeniu. Nejde nám o nájdenie „najstaršej tradície“, či „ipsissima verba Jesu“
Poslednej večere, ale o interpretáciu tých textov (Poslednej večere), ktoré sú
zachytené v korpuse NZ vzhľadom na ich (pesachový) hebrejský kontext.
Podobne ako pri hebrejských prameňoch, aj na tomto mieste najprv uvedieme stručné
úvody k jednotlivým novozákonným prameňom Poslednej večere. Zhrnieme niektoré ich
dôležité témy, aby sme mali na zreteli aj intratextuálne hľadisko. Správy o Poslednej
večeri sú v každej knihe NZ zasadené do vnútorného kontextu evanjelia alebo epištoly.
Primárnym cieľom každého novozákonného spisu je kristológia. Dôležité vzhľadom na
našu tému je poznanie, v akom vzťahu zobrazujú autori historického Ješuu so židovstvom,
ale aj ako pokračoval vzťah medzi kristovcami (kresťanmi) a Židmi post Christum.
K tomu nám dopomôže poznanie situácie autora evanjelia, jeho poslucháčov a obce.
Bezprostredným intratextuálnym kontextom Poslednej večere je Ješuov pobyt
v Jeruzaleme a jeho pašie (utrpenie, smrť, pochovanie), ktoré môžeme nazvať pašiovým
kontextom.
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SYNOPTICKÉ EVANJELIÁ
Evanjeliá nie sú životopismi v modernom význame s dôrazom na presnú chronológiu,
ale predstavujú skôr naratívnu formu zvestovania posolstva o Mesiášovi Ješuovi. Ich
spoločný cieľ môže zhŕňať výrok Jánovho evanjelia: „Ale toto je napísané, aby ste verili,
že Ješua je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene“ (Jn 20, 31).
V našej práci vychádzame z „teórie dvoch prameňov“. Podľa nej autori Matúšovho
a Lukášovho evanjelia už poznali Markovo evanjelium a brali ho za základ pre svoje
diela. Okrem Mk mali obaja redaktori k dispozícii (hypotetický) prameň lógií,
označovaný Q (Quelle) a osobitnú vlastnú tradíciu (ústnu alebo písomnú). Markovo
evanjelium je potom najstarším písomne zachyteným evanjeliom v kánone NZ. To však
nemusí znamenať, že všetka látka v ňom je bez rozlišovania takisto staršia. V niektorých
perikopách je možné, že ostatní synoptici (pri Poslednej večeri Lk) zachytávajú staršiu
verziu rozprávania alebo výroku.

1. Evanjelium podľa Marka
Autor a poslucháči evanjelia
Medzi odborníkmi je ohľadom autorstva „druhého evanjelia“ (podľa poradia v kánone
NZ) dôležitá zhoda, že autorom – tradíciou zvaný Marek – bol na základe analýzy
samotného textu helenistický židokresťan druhej generácie. Text Mk evanjelia
očividne dáva najavo kultúrnu vzdialenosť od judaizmu a robí určité chyby v geografii
Izraela. Autor považuje za nutné svojim poslucháčom vysvetľovať židovské zvyky
a obrady (5, 1-20; 7, 3n; 15, 42), prekladať aramejsky slová (3, 17; 5, 41; 7, 11.34; 10, 46;
15, 22.34). Na druhej strane jeho používanie starozákonných citátov predpokladá znalosť
hebrejskej Biblie, respektíve jej gréckeho prekladu (LXX).
V diele je vidieť narastajúce oddeľovanie Ježišových nasledovníkov od synagógy.
Z naratívneho hľadiska toto oddeľovanie môžeme sledovať v kontraste medzi Ješuovými
skutkami ku ktorým dochádza v dome (1, 29; 2, 15; 5, 19 atď.) s tými, ktoré sa odohrávajú
v synagóge (1, 21-28; 3, 1; 12, 39; 13, 9). Tu sa Ješua stretával s odporom. V tomto sa
zrejme odráža konflikt medzi markovskými „domácimi cirkvami“ a synagógami.551
Zmienky o „farizejoch a všetkých Židoch,“ ich posadnutosť rituálnym obmývaním (7, 34), sú evidentnými Mk redakčnými poznámkami. Ako rastie antagonizmus so židovskými
vodcami, Ješua odchádza aj do pohanských miest. V oblasti Týru a Sidonu (súčasný
Libanon) na naliehanie pohanskej ženy Grékyne, rodom Sýrofeníčanky, uzdraví jej dcéru
(7, 24-30). V Dekapolskom kraji (súčasné Jordánsko) uzdraví hluchonemého muža (7,
31-37). V Gerazskom kraji vyhnal démona z posadnutého (5, 1-20). Na pohanskom území
sa potom odohráva aj „druhé nasýtenie chleba“ (8, 1-10), kde sú prítomní obyvatelia
z Dekapolisu (7, 31) i „zďaleka“ (8, 3). Počet nasýtených je tentoraz štyritisíc. Číslo štyri
(tisíc) by mohlo naznačovať štyri svetové strany. Všetkým pohanom je ponúknutý chlieb
života. Sedem zvyšných košov odrobín naznačuje sedem (sedemdesiat) národov, ktoré
551

DONAHUE, J. R., HARRINGTON, D. J.: Evangelium podle Marka, s. 31.
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podľa vtedajšej predstavy existovali vo svete. Mnohí exegéti vidia v príbehu obraz
slávenia Eucharistie v helenistickom prostredí.552 Pri ukrižovaní je to rímsky stotník,
ktorý vyznáva: „Tento človek bol naozaj Boží Syn“ (15, 39). Ješua počas cesty
do Jeruzalema hovorí o svojom univerzálnom poslaní: „Lebo ani Syn človeka neprišiel,
aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za všetkých
/mnohých/“ (10, 45). V gréckom texte sa nachádza výraz pollw/n, ktorý bude opäť
použitý počas Poslednej večere. Nad kalichom (vína) Ješua vyslovuje, že je to krv novej
zmluvy, ktorá sa vylieva u`pe.r pollw/n za všetkých /mnohých/ (14, 24; komentár por.
nižšie). Medzi typické redakčné vložky z nežidovského prostredia patrí napr. vyhlásenie
všetkých jedál za čisté (7, 19), či možnosť prepustenia muža zo strany manželky (10, 12).
Cieľom evanjelia bolo sprostredkovať svedectvo o Ješuovi ha-mašiach; posilniť
a povzbudiť vo viere kresťanov z pohanstva (a židovstva), aby zostali
aj v prenasledovaní verní Kristovi. Autor pozýva poslucháčov radostnej zvesti
o Mesiášovi Ješuovi k radikálnemu nasledovaniu, učeníckemu vzťahu, ktorého súčasťou
bude aj kráčanie za ním uprostred nepochopenia. Dielo bolo pravdepodobne napísané
v čase vzrastajúceho prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši, na konci 60. rokoch
po Kr., respektíve okolo r. 70.553 Tradične sa za miesto napísania považuje Rím, niektorí
uvádzajú Sýriu.
Kristológia554
Marek udáva hneď na začiatku svojho diela jeho obsah: VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/
Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð „Počiatok evanjelia Ješuu, Mesiáša, ÎBožieho SynaÐ.“ Táto
kristologická výpoveď je vyjadrením veľkonočnej viery autora i jeho obce. Ješua bol
Mesiáš už od samotného počiatku svojho verejného pôsobenia. Táto úvodná veta je
potom určitým kristologickým interpretačným kľúčom celého evanjelia. Ohlasovanie
Ješuu ako Mesiáša (Krista) má v Markovom evanjeliu také ústredné a významné miesto,
že v ňom chýba čo i len zmienka o Ješuových predkoch, o jeho narodení a detstve.
Otázka, na ktorú chce Marek odpovedať, je „v akom zmysle je Ješua Mesiášom, čo to
znamená?“ Pomocou „kristologických titulov“ dômyselne rozmiestňuje v svojom diele
552

Por. HOFRICHTER, P.: Von der zweifachen Speisung des Markus zur zweifachen Aussendung des
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označenie Ješuu ako SYNA (v smere klimaxu: krst 1, 11; premenenie 9, 7; pod krížom 15,
39), pričom v prvých dvoch prípadoch ide o zjavenie samotného Boha, ktorý odhaľuje
svoj vzťah k nemu ako Synovi: su. ei= o` ui`o,j mou o` avgaphto,j „ty si môj milovaný
syn“. Posledný text je vyznaním stotníka pod krížom. Vtedy je výslovne označený za ui`o.j
qeou SYNA BOŽIEHO. Niektoré textové varianty toto označenie Ješuu ako Božieho syna
vložili aj do úvodného verša. Marek používa i tituly Cristo,j KRISTUS (čiže pomazaný;
8, 29; 13, 32; 14, 61), Ku,rioj PÁN (1, 3; 2, 28 atď.), O` ui`o.j tou/ avnqrw,pou SYN
ČLOVEKA (2, 1.3.6.8; 14, 21 atď.), ďalej Syn Dávidov (10, 47; 12, 35); Židovský kráľ
(15, 2.9.12.18.26). Sám Ješua počas svojho pôsobenia identitu Mesiáša skrýva. Ide
o „mesiášske tajomstvo“555, typický rys Markovho evanjelia. Mesiášska totožnosť Ješuu
je známa preto len čitateľom (tým je vypovedané v úvode a pri krste 1, 10-11)
a démonom (ako nadprirodzené poznanie; 1, 24; 3, 11; 5, 7). Jeho skutočná identita nie je
známa ani jeho učeníkom. Preto nemôžu plnú Ješuovu totožnosť pochopiť bez utrpenia
a kríža. Takýmto spôsobom Mk zobrazuje Ješuovo odmietanie rôznych mesiánskych
ašpirácií svojej doby.
Ješua a židovstvo
Ješua vystupoval v Izraeli ako učiteľ, ale nie ako zákonníci, pretože „vyučuje ako ten,
ktorý má moc“ (1, 22). V kontroverziách s vtedajšími náboženskými autoritami má
neobvyklú prevahu v polemikách a autoritu pri interpretácii Písma i tradície. Ješua však
nie je postavený proti židovstvu, ale skôr v opozícii k určitým halachickým tradíciám
prezentovaným najmä farizejmi a zákonníkmi. To je celkom v súlade s rozličnými
interpretáciami Tóry vo vtedajšom spektre jednotlivých skupín vnútri judaizmu. Kritický
pohľad evanjelia na postoj náboženských a politických predstaviteľov židovstva vychádza
z ich nedostatočnej otvorenosti k Ješuovmu poslaniu (2, 7-10; 15-16; 3, 22; 8, 11-12,15;
10, 2-12; 11, 27-33). Zaujímavé je pozorovať aj Mk polaritu medzi Galileou
a Jeruzalemom. Väčšina zmienok o Galilei je pozitívna, o Jeruzaleme negatívna.
V Galilei koná Ješua znamenia, ona je otvorená voči pohanom, ale v Jeruzaleme prepukne
otvorené nepriateľstvo voči Ješuovi. Toto mesto je miestom Učiteľovej smrti, Galilea
nového života (14, 28; 16, 6-7).
Marek rešpektoval židovské Písmo a v evanjeliu ho používa ako autoritatívny text.
Okrem explicitných biblických citácií predpokladá jeho poznanie aj na ďalších miestach.
Citácie majú blízko skôr k starogréckej verzii, než k hebrejskému textu. S Bibliou však
nebol oboznámený tak dobre ako Matúš, dopúšťa sa niekoľkých nepresností (napr. v 1, 23 kde cituje „Izaiáša“, ide o citát z Ex 3, 20 a Mal 3, 1; alebo v 2, 26 zamieňa kňaza
Abiatara za Achimelecha). Marek reprezentuje synoptickú hermeneutiku Ješuovho
vzťahu k židovským Písmam celkom priamočiaro, bez ďalšieho vylepšovania.556
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Posledná večera v pašiovom kontexte
Markovo rozprávanie o Poslednej večeri je zasadené do vnútra širšieho kontextu
pašiového rozprávania, ktoré začína v 14, 1 časovým údajom +Hn de. to. pa,sca kai. ta.
a;zuma meta. du,o h`me,raj. Potom nasleduje zmienka o úkladoch veľkňazov a zákonníkoch
proti nemu (14, 1b-2; por. 11, 18; 12, 12) a pomazanie v Betánii (v. 3-9). Ješua sám u Mk
interpretuje (v. 7) toto pomazanie eivj to.n evntafiasmo,n k pohrebu (hebr. hr"Wbq.li por.
2Krn 9, 31; 32, 33; 34, 28 atď.). V pašiovom rozprávaní nájdeme typické Mk interkalácie
(„vloženiny“), keď preruší začaté rozprávanie, aby sa k nemu vrátil. Je ním príbeh
Judášovej zrady: 14, 10-11 (prerušený prípravou na veľkonočnú večeru v. 12-16)
a pokračujúci vo v. 17-21.
Tak ako je to charakteristické pre celé dielo, aj pri opise prípravy a miesta Poslednej
večere, používa Marek živé a detailné rozprávanie (14, 12-16), ktoré je literárne blízke
rozprávaniu v 11, 1-9 (príprava na slávnostný vstup do Jeruzalema s prorockým aspektom
a poverením dvoch učeníkov). Mk aj tu uvádza, že Ješua poveril k príprave večere dvoch
svojich učeníkov (v. 13) a presne im povedal ako má nastať stretnutie s človekom,
do domu ktorého pôjdu pripraviť veľkonočnú večeru (v. 13-15). Nie zvyčajným
znamením pre nich má byť človek (muž) nesúci džbán vody (čo bolo typické pre ženy).
Miesto večere má byť avna,gaion me,ga veľká horná miestnosť, ktorá bude evstrwme,non(
e[toimon\ prestretá a pripravená (v. 15). Všetko sa odohralo tak, ako Ješua povedal
a učeníci pripravili paschu (v. 16).
Opis samotnej večere Ješuu s Dvanástimi začína Marek v 14, 17. Samotný verš 17 má
úlohu spojiť tradíciu/perikopu o príprave večere (pri ktorej celú skupinu opustili dvaja
učeníci) so samotnou večerou, kde sa už Ježiš opäť nachádza s dvanástimi. Táto je
rozdelená na dve perikopy. Prvou je „označenie zradcu“ (v. 18-21) uvedená výrokom
o „synovi človeka“ (v. 21). Druhou je „ustanovenie Eucharistie“ v Mk 14, 22-26a,
v rámci ktorého môžeme rozlíšiť:
• Ješuove gestá a slová nad chlebom (v. 22)
• Ješuove gestá a slová nad kalichom (v. 23)
• eschatologický výrok (v. 25)
• ukončenie chválospevom (26a).
Podľa viacerých exegétov eschatologický výrok bol Markom redakčne (umelo)
pripojený k „slovám ustanovenia“, predtým však bol tradovaný nezávisle.557 Jestvuje však
aj opačné stanovisko, podľa ktorého veta Poslednej večere s eschatologickými slovami je
autentická a pôvodnejšia.558 Bez proroctva o svojej smrti v 14, 25, by ani „slová
ustanovenia“ neboli naplno zrozumiteľné. Po tomto výroku nasleduje odchod na Olivovú
horu (v. 26b). Pašiový príbeh pokračuje Ješuovou predpoveďou rozpŕchnutia sa
učeníckeho kruhu (v. 27; podľa proroctva Zach 13, 7), ale aj predpoveďou vzkriesenia –
predídenia do Galiley (v. 28). Zvlášť je pozornosť zameraná na osobu Petra (v. 29-31).
557
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Bez „kríža“ portrét Ježiša ako divotvorcu a Učiteľa je nevyvážený, akoby bez hlavného
princípu a „kostry evanjelia.“559 Po celý čas Ješuovho utrpenia v Jeruzaleme, sa mu
nedostane žiadnej podpory zo strany svojich učeníkov. Práve naopak, jeden z nich ho
zaprie a druhý sa aktívne podieľal na zatknutí (Judáš 14, 10-11.43-45; Peter 14, 53-72).
Neúčasť učeníkov pri Ježišovom utrpení názorne vyjadruje „nahý utekajúci učeník“ (14,
51-52). Pomerne skoro v chronológii evanjelia môžeme pozorovať slepé nepriateľstvo
vtedajších vodcov – farizejov a herodiánov, keď ho chceli zabiť (3, 6). Ješuovo zatknutie
bolo nakoniec vykonané na príkaz troch zložiek veľrady – veľkňazov, učiteľov zákona
a starších (14, 43), ktorá nesie hlavnú vinu za jeho odsúdenie (10, 33; 14, 64) kvôli
rúhaniu (14, 61-64).

2. Evanjelium podľa Matúša560
Autor a poslucháči evanjelia
Matúšovo evanjelium bolo podľa analýzy samotného textu napísané neznámym grécky
hovoriacim kresťanom židovského pôvodu druhej generácie. Spis bol určený pre
cirkevnú obec, ktorá sa skladala zrejme z veľkej časti zo židokresťanov. Svedčia o tom
„semitská“ gréčtina, často používané semitizmy a sloh ovplyvnený Septuagintou.
Židovské zvyky a obrady nemusia byť u Mt vysvetľované. Dielo obsahuje hlavné témy
židovskej teológie: Tóra, spravodlivosť, kráľovská Božia vláda, pravá zbožnosť, Boží súd
atď. Centrálnym pojmom Ješuovho ohlasovania je nebeské Kráľovstvo. Z úcty k Božiemu
menu sa Mt vyhýba označeniu „Božie kráľovstvo“. Takmer na každom kroku je
konfrontovaný Ješuov príbeh so starozákonnými zasľúbeniami. Autor dobre poznal
hebrejčinu alebo aramejčinu, prípadne obidva jazyky. Evidentne mal pred sebou prevažne
židokresťanských poslucháčov.
Toto evanjelium pochádza očividne z doby po židovskej vojne (67-70 po Kr.), zničení
Jeruzalema (r. 70 po Kr.) a následnom prehĺbení sporu medzi nasledovníkmi Mesiáša
Ješuu s formulujúcim sa rabínskym judaizmom na čele s farizejmi561 – pravdepodobne
medzi r. 85-90 po Kr. Vzniklo v prostredí, kde bola silná židovská diaspora i silná
kresťanská cirkev562 (tradične sa udáva sýrska Antiochia). V tom čase išlo o otázku
samotnej identity judaizmu po zničení chrámu, preto bol konflikt medzi židovskými
nasledovníkmi Mesiáša Ješuu a rabínskym smerom judaizmu pomerne ostrý. Po zániku
Jeruzalemského chrámu, zatiaľ čo Židia v ranom rabínskom judaizme všetku svoju
pozornosť sústreďovali na Tóru, Ješuovi nasledovníci vychádzali z jeho vlastnej
interpretácie Písma, jeho učenia a osobného príkladu. Jedným z hlavných cieľov evanjelia
bolo preto posilniť kresťanskú obec v diskusii so Židmi, ktorí neprijali Ješa za Mesiáša.
559
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Mt svojim poslucháčom pomáha vysvetliť, že ich viera v Ješuu je v súlade so židovským
dedičstvom a je jeho pokračovaním. S. H. Brooks v svojej štúdii563 o Matúšovom
vlastnom prameni rozlišuje tri odlišné životné prostredia, ktoré možno nájsť v diele: a)
židokresťanská skupina pred r. 70, ktorej súžitie so synagógou bolo pomerne pokojné (6,
1-6.16-18; 23, 2-3.5; 10, 5-6.23b); b) obdobie napätia s predstaviteľmi synagógy (23,
15.16-22.24.33; 5, 23-24; 6, 7-8; 7, 6); c) oddelenie židokresťanského spoločenstva od
synagógy a ich vzájomná opozícia (5, 19.21-22.27-28.33-35.37; 23, 8-10; 12, 36-37; 18,
18-20; 19, 12).564 O tomto treťom štádiu hovoria spojenia o „ich synagógach“ (4, 23; 9,
35; 10, 17; 12, 9; 13, 54), kde budú Ješuovi učeníci bičovaní (10, 17; 23, 34) a striktné
odmietanie titulu rabbi (23, 8; 26, 25). Podľa Ulricha Luza máme pred sebou komunitu,
ktorá bola už vylúčená zo synagógy. V desiatej „učeníckej“ kapitole, kde Matúš
koncentruje materiál o Dvanástich, veľmi zreteľne „presvitá“ aktuálna situácia v jeho
cirkevnom spoločenstve. Neprehliadnuteľná je napríklad skúsenosť neprijatia
a prenasledovania (v. 16-23). Podobne mnohé texty o „zákonníkoch a farizejoch“ (zvlášť
Mt 23) predstavovali vonkajší pohľad na rané rabínske hnutie, ktoré je ostro kritizované.
V Matúšovom evanjeliu teda môžeme najzreteľnejšie zo synoptikov pozorovať napätie
medzi Ješuom s jeho talmidim na jednej strane a farizejmi s ich zákonníkmi na strane
druhej, čo v období evanjelistu aktuálne predstavoval konflikt medzi židokresťanmi
a rabínskym judaizmom. Vždy sa však jednalo o polemiku medzi dvomi skupinami, ktoré
obe patrili k židovstvu a konflikty sa týkali najmä vodcovských osobností.565 Matúšovo
evanjelium je prerozprávaním „pohanokresťanského“ Mk evanjelia v židovskom
prostredí.
Kristológia
Všetky hlavné kristologické tituly sú v Matúšovom evanjeliu zakorenené v židovskej
tradícii. Matúš, na rozdiel od Marka, vzťahuje titul „MESIÁŠ“ na Ješuu s omnoho
menšou váhavosťou.566 Evanjelista vyjadruje v úvodných častiach diela božskú totožnosť
Ješuu pomocou titulov: Ten, ktorý vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov... Emmanuel... Boží
syn (1, 21. 23; 2, 15). Na samom konci evanjelia sa Matúš k totožnosti EMMANUELA
vracia, keď zmŕtvychvstalý Ješua hovorí: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta“ (28, 20). Kristologicky dôležitý je aj titul SYN BOŽÍ, ktorý je
uvedený v dôležitých momentoch evanjelia: pri krste (3, 17), Petrovom vyznaní (16, 16);
premenení (17, 5), utrpení a kríži (26, 63; 27, 40. 43. 54). Titul SYN ČLOVEKA
prechádza celým evanjeliom a vrcholí v 28, 18 – 20.567 Takto nám Matúš vlastne hovorí,
že už pri svojom počatí a skrze neho, bola Ješuova totožnosť taká, ako sa mala
rozsiahlejšie prejaviť po vzkriesení.568 V Mt evanjeliu nájdeme aj „Dávidovské motívy“,
zvlášť v rodokmeni a v pašiových správach. Ješua je predstavený ako SYN DÁVIDOV,
563
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kráľovský Mesiáš poslaný Izraelu. V evanjeliu Mt „opravuje“ negatívne Mk výpovede
v súvislosti s učeníkmi. Oni už počas Ješuovho verejného pôsobenia naplno spoznávajú
mesiášsku Ješuovu totožnosť (por. napr. prepracovanie Petrovho vyznania Mt 16, 13-23
alebo Mt 14, 23-33). Jeho radikálne požiadavky voči učeníkom (napr. 10, 37–38) sú
možné a pochopiteľné len v kristologickom vedomí, že povolávajúci Majster stojí na
mieste Boha ako Mesiáš a Syn. Preto si Ješua môže nárokovať od nich aj väčšiu lásku ako
k rodinným príslušníkom (10, 37).
Ješua a židovstvo
Ješua je Mesiášom Izraela (Kristus), zakotveným v hebrejskom Písme. Už jeho meno
[:WvyE, gr. VIhsou/j znamená, že on spasí svoj ľud (1, 21). Bez hebrejskej Biblie a ďalších
židovských spisov, by bolo Mt evanjelium nezrozumiteľné. Matúš svojim evanjeliom
zdôraznil Ješuovo miesto v židovskej tradícii a skutočnosť, že od jeho počatia, cez
verejné pôsobenie, utrpenie a smrť až po slávne zmŕtvychvstanie, bol jeho život
v dokonalom súlade z Písmom. V žiadnom inom evanjeliu nie je toľko starozákonných
citátov. Ješua neprišiel zrušiť židovské Písma – Zákon a prorokov, ale ich naplniť (5, 17).
Pre matúšovskú obec zostal zákon a jeho zachovávanie dôležitou súčasťou identity
Ješuových nasledovníkov. Ješuovo učenie i celý jeho život od počatia bol v kontinuite
s tradíciou Tóry a prorokov. Reflexné citáty („citáty naplnenia“) sú uvádzané formulou
i[na plhrwqh/| „aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka...“ (1, 22; 2, 15.17.23
atď.). Tieto nadväzujú na známu rabínsku frázu „le-qajjem“. U rabínov išlo o naplnenie
biblického príkazu na určitú (novú) požiadavku.569 V evanjeliu vyjadrujú kontinuitu
medzi židovskou Bibliou a Ješuom a zároveň dôležitú novosť – dokončenie (naplnenie)
niečoho nenaplneného. Matúš cituje Písmo viac otvorene a hovorí o jeho naplnení Ješuom
viac ako ostatní evanjelisti. Doslovné a precízne citovanie pasáží je nápadné a podobá sa
esénskej technike pešerov. Príbeh Ješuu ha-mašiach a jeho vyučovanie je rozhodujúcim
prejavom Božej vôle, ku ktorej židovská Biblia ukazuje. Ješua uznáva autoritu Tóry
a autoritu zákonníkov a farizejov ako jej vykladačov (23, 2), ale na druhej strane je to On,
ktorý je najvyššou autoritou jej výkladu. V interpretácii Tóry a prorokov vzhľadom na
osobu a učenie Ješuu sa už za jeho života rodili aj polemiky a konflikt medzi ním, jeho
učeníkmi a vtedajšími vodcami židovstva (čo však bolo typické aj pre jednotlivé rabínske
akadémie). Tu má pôvod aj diskontinuita v interpretácii Písma medzi ním, jeho učeníkmi
(kresťanmi) a tými (Židmi), ktorí ho neprijali za svojho Mesiáša.
Na obvinenia z porušovania (Mojžišových) zákonov, Mt odpovedá zobrazením Ješuu
ako nového zákonodarcu. Už jeho mimoriadne narodenie, hrozba zabitia, záchrany,
príchod a odchod z Egypta, sa nápadne podobajú Mojžišovmu príbehu z knihy Exodus.570
Matúš rozvrhnutím svojej knihy do piatich oddielov podľa hlavných Ješuových rečí
navádza predstavu Tóry (kap. 5-7; 10; 13; 18; 24-25). Ješuovo kázanie na hore je
paralelou k vyhláseniu zákona na Sinaji.571 V „reči na vrchu“ (Mt 5 – 7) Ježiš vystupuje
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ako nový Mojžiš, spolu s učeníkmi ako „staršími Izraela“, vyučuje so zvrchovanou
vlastnou autoritou, prevyšujúcou autoritu Mojžiša.
Matúš objavuje „Izrael“ ako označenie svojej vlastnej komunity. Len tento evanjelista
cituje Mich 5, 2 ako predpoveď Ješuovho narodenia v Betleheme vrátane výroku: „...lebo
z teba vyjde vojvoda, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael“ (Mt 2, 6). „Izrael“ tu myslí
všetkých tých, ktorí budú začlenení do Ješuovho stáda v priebehu rozprávania a takto je
alternatívnym označením pre „cirkev“.572 V Mt evanjeliu teda nájdeme koncepciu cirkvi
ako pravého Izraela a mesiánskeho ľudu. U Matúša je najpresnejšie ohraničená
predveľkonočná misia Ješuu a Dvanástich na Izrael – „k ovciam strateným z domu
Izraela“ (10, 6; 15, 24). Napriek tomu za Ješuom prichádzajú aj pohania (napr. stotník 8,
5-13), a to už od narodenia (mudrci 2, 1-12). On sám ich nevyhľadával ani medzi nimi
nepôsobil. Preto sú aj učeníci nechápaví vo vzťahu k uzdraveniu dcéry pohanskej ženy
Kanaánčanky (Mt 15, 21-28). Jeho misia smerovaná k obnoveniu Izraela bude úspešná
len čiastočne. Po veľkonočných skúsenostiach príde obrat k rozšíreniu misie na pohanov.
Učeníci sa až po zmŕtvychvstaní stanú hlásateľmi evanjelia vyslanými k „všetkým
národom“. Obsahom ich misie bude „získavanie nových učeníkov“ pre Ješuu spomedzi
národov, ktorí budú iniciovaní do nového spoločenstva krstom v mene Otca, Syna
i Ducha Svätého (28, 19, por. aj podobenstvo o vinici 21, 33-46).
Posledná večera v pašiovom kontexte
Matúšova prezentácia Poslednej večere je v hlavných rysoch identická s Markovým
evanjeliom. Pašiový príbeh sa u Mt začína, podobne ako u Mk, časovým údajom
o blížiacich sa sviatkoch paschy (26, 2a) a úkladoch veľkňazov a starších ľudu (namiesto
zákonníkov v Mk, v protiklade s protivníkmi Ježiša počas jeho verejného pôsobenia,
ktorými boli zväčša farizeji a zákonníci) proti Ješuovi (v. 3-4). Mt toto zhromaždenie
lokalizuje v dvore /nádvorí/ (auvlh uzavreté ale nezakryté miesto medzi budovami)
veľkňaza Kajfáša (Jozef Kajfáš, zať Annáša, bol veľkňazom r. 18-37 po Kr.573) a pridáva
Ješuov výrok formovaný v prítomnom čase o predpovedaní vydania a ukrižovania Syna
človeka (v. 2). Tým Mt bude opakovane zdôrazňovať, že Ježiš má vládu nad priebehom
nasledujúcich udalostí, lebo vie čo ho čaká. Podľa Mk predlohy nasleduje skrátená správa
o pomazaní v Betánii (v. 6-13) s Ješuovou interpretáciou pro.j to. evntafia,sai me evpoi,hsen
(v. 12). Rozprávanie pokračuje opisom Judášovej zrady u veľkňazov (v. 14-16), do
ktorého Mt pridáva zmienku o tridsiatich strieborných motivované „naplnením Písma“
(v. 15; cena otroka podľa Ex 21, 32 a mzda pastiera v Zach 11, 12).
Vlastnú prípravu na veľkonočnú večeru nájdeme v Mt 26, 17-19. Matúš aj tu podľa
svojho zvyku vynecháva Mk detailné vylíčenia (nešpecifikuje koho posiela; človeka,
ktorý im má ukázať miestnosť označuje neurčitým spojením dei/na istý /človek/ –
mimochodom jedine na tomto mieste je toto slovo v NZ použité; miestnosť večere nie je
nijako opísaná). Samotná posledná večera začína v Mt 26, 20. Podľa Marka je najprv
572
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označenie zradcu (v. 21-25), ktoré končí explicitným označením Judáša za zradcu (v. 25).
Podobne ako ostatní učeníci (v. 22), aj on sa pýta Ješuu – pričom ho oslovuje
„nedovoleným oslovením“ r`abbei, (yBir:; por. 23, 7-8): Mh,ti evgw, eivmi (wyl'a)e – čo je
formulácia v gréckych otázkach očakávajúcich zápornú odpoveď. Ješua však prekvapivo
priamo odpovedá: Su. ei=paj (T'r>m'a)' Ty si to povedal, ktorou potvrdzuje pravdivosť
prehlásenia toho, kto sa pýta (por. veľkňazovi 26, 64; Pilátovi 27, 11).
„Ustanovenie Eucharistie“ nájdeme v Mt 26, 26-30a, kde podobne ako u Mk
rozlišujeme:
• Ješuove gestá a slová nad chlebom (v. 26)
• Ješuove gestá a slová nad kalichom (v. 27-28)
• eschatologický výrok (v. 29)
• ukončenie chválospevom (30a).
Po ňom nasleduje odchod na Olivovú horu (v. 30b). V súvislosti s pašiovým príbehom
a nepochopením učeníkov tejto cesty, Mt naplno rozvíja motív naplnenia starozákonných
proroctiev. Čo sa týka viny za Ješuovu popravu, oproti Mk zmenšuje úlohu Rimanov
a zväčšuje zodpovednosť židovských predstaviteľov. Ješua bol zavrhnutý predovšetkým
jeruzalemskými vodcami, ale zodpovednosť prijíma aj zástup – podľa Mt pa/j o` lao.j
všetok ľud ~['h'-lk' (27, 25).

3. Evanjelium podľa Lukáša574
Väčšina novozákonných odborníkov v súčasnosti študuje Lk evanjelium spolu
so Skutkami apoštolov ako jedno literárne dielo (tzv. „dvojdielo“ Lk-Sk), preto aj pri
štúdiu samotného evanjelia bude potrebné vnímať aj tento širší koncept.
Autor a poslucháči evanjelia
Autor tretieho evanjelia – tradične nazývaný Lukáš575 – bol grécky vzdelaný kresťan
druhej alebo tretej generácie, žijúci mimo erec Jisrael. Pri čítaní Lk evanjelia máme
pred sebou umelecké dielo s jazykovými, literárnymi a rozprávačskými ambíciami.
Vzhľadom na Mk spis, používa oveľa lepšiu gréčtinu v gramatike, syntaxe a slovnej
zásobe (napr. vynecháva euvqu,j, nahrádza latinizmus kh/nsoj 20,22/Mk 12,14 atď.). O jeho
helenistickom vzdelaní svedčia aj rétorické obraty a kompozičná zručnosť. Dáva pozor na
dramatický spád deja, preto sa na rozdiel od Mt vyhýba dlhým súborom výrokov či
rečiam. Na začiatku svojho diela Lukáš hovorí o systematickej metóde svojej práce
„dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku“ (1, 3). Pritom sa neobmedzil len na
zozbieranie materiálu, ale ho aj umelecky zjednotil do epického príbehu (dvoj-diela)
574

BROWN, R.: An Introduction to the New Testament, s. 225-278; FITZMYER, J.: The Gospel according
to Luke I – IX, s. 143-270; JOHNSON, L. T.: Evangelium podle Lukáše, s. 12-33; LUKL, J.: Pohled
do Lukášovy teologie, in Kristus a dějiny, Kalich, Praha 1997, s. 29-46; MÁTEL, A.: Učeníctvo
v synoptických evanjeliách, s. 167-169; POKORNÝ, P.: Literárny a teologický úvod do Nového zákona,
s. 108-131; Vznešený Teofile, s. 7-77; SEGALLA, G.: Evangelo e vangeli, EDB, Bologna 1992, s. 177268; TICHÝ, L.: Úvod do Nového zákona, MCM, Olomouc 1992, s. 47-53.
575
O Lukášovi, Pavlovom sprievodcovi svedčí v druhej pol. 2. stor. Irenej, Muratoriho fragment a nadpis v P75.

141

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

začínajúci v Jeruzalemskom chráme a končiaci na cisárskom dvore v Ríme. Išlo mu
o zasadenie dejín spásy v Ješuovi ha-mašiach do súčasných dejín sveta (2, 1; 3, 1-2).
Správa o Ješuovom narodení a detstve pripomína helenistické biografie. V diele presvitá
helenistické prostredie do ktorého chce Lukáš hovoriť a z ktorého nepochybne pochádza.
Usiluje o presnosť v dejinách, aspoň podľa jemu prístupných údajov. I keď Izraelskú
krajinu pozná len z druhej ruky, pripisuje „presné časové a miestne údaje“ pre tých, ktorí
nepochádzajú z erec Jisrael. Keďže dobre poznal židovskú zbožnosť, mohol to byť
helenistický diasporný Žid alebo bohabojný (fobúmenoi), teda človek patriaci
do vonkajšieho okruhu synagógy. Ohľadom židovských zvykov sa dopúšťa určitých
nepresností (napr. 2, 22 „dni ich očisťovania“ – akoby sa očisťoval aj otec). Lukáš
vynecháva Mk prepisované aramejské mená a slová (dokonca aj tie, ktoré Mt ponecháva).
Na druhej strane veľmi dobre poznal židovskú Bibliu, pričom sám používa jej grécky
preklad – Septuagintu. Hoci píše kultivovanou gréčtinou, má záľubu v úmyselnom
archaizovaní a semitských zafarbeniach, napodobovaní gréčtiny Septuaginty (por. Lk 12). Lukášov pesimizmus vo vzťahu k židovským predstaviteľom a osudu Jeruzalema (11,
49-51; 13, 34-35; 19, 41-44; 21, 20-24; 23, 28-31) naznačuje, že mesto už bolo v čase
písania evanjelia zničené. Doba konečnej redakcie evanjelia sa datuje zvyčajne na
80. roky 1. stor. po Kr. Lukáš v svojom dvojdiele zdôvodňuje, prečo cirkev nie je
viazaná na Mojžišov zákon a na rozdiel od Matúšovho spoločenstva počíta
s kresťanskými obcami, v ktorých pohanokresťania určujú ráz života. Súčasne však
pripomína, že cirkev naväzuje na Izrael a neobíde sa bez Písma (hebrejskej Biblie), ktoré
je svedectvom o Božej vernosti a odpustení. Synagóga je pre Lk už cudzou inštitúciou
(u Mt sa ňou stáva). Tradičným miestom určenia sa udáva Antiochia (resp. Rím?).
Kristológia
Lukáš často používa kristologické tituly prevzaté od Marka, akými sú Mesiáš, Pán,
Spasiteľ, Syn, Služobník, Prorok, Syn človeka, Učiteľ. Jeho vlastným titulom je TRPIACI
MESIÁŠ (24, 26. 46; por. aj Sk 3, 18; 17, 3; 26, 23).576 Lukáš predstavuje Ješuu ako
ľudomilého, dobrotivého mesiáša. Podobne ako Matúš, aj Lukáš odmieta zobrazovanie
Ješuových ľudských obmedzení alebo neúctu k nemu zo strany učeníkov. Preto
vynecháva Mk 8, 22-26 (uzdravenie slepého – symbolu „videnia“ v protiklade
s učeníkmi); Mk 8, 33 (slovo Petrovi po jeho nepochopení pašiovej cesty). Podobne
z kristologického záujmu „opravuje“ alebo vynecháva texty, v ktorých sa javí Ješua príliš
emocionálny, drsný alebo slabý. Vypúšťa Mk 1, 41.43 (Ješua má súcit a prísne prikazuje);
4, 39 (Ješua priamo oslovuje more); 11, 20-25 (prekliatie figovníka); 14, 33-34 (Ješuova
úzkosť a smútok až k smrti).
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Ješua a židovstvo
Ježiš sa narodil židovskej matke. Spolu so svojím mužom patrili k zbožným Židom,
ktorí zachovávali micvot Tóry a ústnu tradíciu (napr. podľa židovského zvyku bol
ôsmeho dňa obrezaný 2, 21). Lukáš chcel pre kresťanov z pohanstva objasniť,
že v Ježišovej dobe bol Izrael legitímnym Božím ľudom a že Ježiš je Mesiášom –
prorokom posledných čias z Dt 18, 19 (7, 16; 13, 33; por. Sk 3, 23). Lk vychádza
z konceptu základnej kontinuity Izraela a cirkvi v dejinách Božej spásy. Z hľadiska Lk
dvojdiela“, chápe Ješuovo dielo ako teologický „stred času“, medzi „časom Izraela“
a „časom cirkvi“ – novým eschatologickým ľudom Božím. Podľa P. Pokorného Lk vidí
Izrael v dvojakom svetle: zdôrazňuje väzbu na Izrael ako koreň cirkvi, ale zároveň chce
jeho úlohu nanovo interpretovať. Izrael je Boží ľud, ktorého úlohu musela prevziať
a dovŕšiť cirkev.577 U Lukáša možno pozorovať stále napätie medzi kladným hodnotením
židovskej Biblie (ktorej autorita platí), zvyčajne kladným hodnotením dejinného Izraela
na jednej strane a obrazom väčšiny Židov v Ješuovej dobe, ktorí vo vzťahu ku kresťanom
zlyhávajú, na strane druhej. Kameňom úrazu je Ješua ha-mašiach, ktorého značná časť
židovského ľudu odmietla.
Lukáš ako jediný evanjelista uvádza vyslanie „iných sedemdesiat (dva)“ učeníkov (10,
1 – 12). Vychádza z tradície, podľa ktorej mal Ješua vo svojej blízkosti väčší počet
učeníkov, ale číslo je symbolické. Pravdepodobne anticipuje misiu medzi
sedemdesiatimi(dvomi) „národmi“, ktorá nadväzuje na misiu v Izraeli (12 kmeňov – 12
apoštolov) a historicky vychádza z poveľkonočnej misie k pa,nta ta. e;qnh všetkým
národom (24, 47; por. 12, 30; Sk 14, 16; 15, 17). Na rozdiel od Pavla, nenájdeme
v druhom Lukášovom diele (Sk) žiadnu pozitívnu úlohu pre „nekristovských Židov“ post
Christum.578 Na stranu odmietajúcich (Židov) pozerá Lk už výrazne zvonku. Evanjelium
je po Ješuovom zmŕtvychvstaní spočiatku hlásané Židom (Sk 2, 14; 11, 19), v židovských
synagógach (Sk 13, 5; 14, 1). Až po ich odmietnutí je ohlasované pohanom a otvorené pre
univerzalizmus. Židovstvo a a univerzalizmus sú určené k tomu, aby kráčali spoločne
a nie, aby sa vzájomne vylučovali. Apoštol Pavol hrdo vyhlasuje: „Ja som Žid“ (Sk 22,
3). Trpí nepriateľstvo od Židov, bez toho, aby sa k nim správal nepriateľsky.579 Cirkev
ako eschatologický Boží ľud si do pohanského prostredia musí vziať židovskú Bibliu,
lebo bez nej by bolo posolstvo o Božom kráľovstve nezrozumiteľné. Na druhej strane je
Ješuov príbeh naplnením dávnych biblických zasľúbení a je vnímaný ako hermeneutický
prostriedok, ktorý spája svedectvá Písma (24, 44).
Posledná večera v pašiovom kontexte
U Lukáša sú na začiatku pašiového rozprávania spojené úklady veľkňazov
a zákonníkov proti Ješuovi (22, 1-2) so zradou Júdu Iškariotského (22, 3-6). Lk neuvádza
Mk časový údaj o dvoch dňoch pred sviatkami, pretože vynecháva celú pasáž o pomazaní
v Betánii (namiesto toho udáva podobný príbeh v 7, 36-50 a snahu o pomazanie jeho
577

POKORNÝ, P.: Vznešený Teofile, s. 40.
PRUDKÝ, M.: Zvláštní lid Páné křesťané a židé, s. 65.
579
Por. PBK, Židovský národ a jeho sväté Písma v kresťanskej Biblii, čl. 73.
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mŕtveho tela v 23, 56–24, 1). Konanie Júdu Iškariotského interpretuje vstúpením satana
do neho (22, 3a; por. Jn 13, 2.27). Okrem veľkňazov, s ktorými sa Júda dohovoril, Lk
menuje aj strathgoi/j (por. presnejšie strathgou.j tou/ i`erou/ v. 52 ), čím má na mysli
chrámových strážcov /dozorcov/ (por. !g;s. a ~ynIh]Koh;-!g;s. v Avot 3:2; Jom 2:1.9) alebo
kontrolórov chrámového pokladu (por. aram. !ylkrma580), čo by zapadalo do kontextu, že
sa s Júdom Iškariotským dohodli, že mu dajú peniaze (v. 5).
Nasleduje vlastná príprava na veľkonočnú večeru (Lk 22, 7-13), v ktorej robí Lukáš
viacero redakčných a štylistických zmien.581 Lk konkrétne menuje dvoch učeníkov
poverených jej prípravou – Petra a Jána (v. 8). Na rozdiel od Mt, Lukáš prijal detailné
Ješuovo prorocké poznanie o človekovi, ktorý bude niesť džbán vody a údaj o pripravenej
miestnosti (v. 10-12). Netypickým pre Lukáša, ktorý je zvyčajne starostlivý vo výbere
slov, je vo v. 11 spojenie oivkodespo,th| th/j oivki,aj pánovi domu v dome. Z hľadiska stavby
vety ide o nepotrebný pleonazmus.582 Z naratívneho hľadiska, Lk širšie rozprávanie
o Poslednej večeri je literárnou kompozíciou jeho vlastnej tradície a Mk materiálu. Kým
22, 7-13/14 prevzal od Mk a redakčne upravil, zvlášť pridaním eschatologických
výrokov, jeho verzia označenia zradcu a „slov ustanovenia“ pravdepodobne pochádza z
vlastného zdroja. Medzi 22, 15-18 a 22, 19-20 jestvujú štylistické rozdiely, ich spojenie je
pravdepodobne sekundárne.583 Spojenie medzi Lk eschatologickými výrokmi a „slovami
ustanovenia“ je takisto sekundárne (literárny spoj predstavuje participiálne spojenie kai.
labw.n). Napriek tomu naratívna pasáž v kontexte pesachovej večere pôsobí plynulo, čo
môže okrem ucelenej narácie vychádzať aj z ich spoločnej jednoty v histórii tradície.
Samotná Posledná večera začína v Lk 22, 14. Lk nový motív je symbolický časový
údaj kai. o[te evge,neto h` w[ra keď nastala hodina. Výraz je podobný Jánovej tradícii (13, 1)
a znamená skôr údaj pre „históriu spásy“. Samotná správa o nej (Lk 22, 14-38) je u Lk
dvakrát dlhšia než u Mk/Mt. Lk 22, 15-18 sa zdá, že nemá paralelu u Marka a Matúša.
To, čo je u týchto dvoch evanjelistov podobné k Lukášovi je eschatologický výrok Lk 22,
18 = Mk 14, 25 a Mt 26, 29. Lukáš ho však premiestňuje pred lámanie chleba, kým
Mk/Mt ho majú umiestnený po „eucharistických slovách“. Rozdiely medzi zneniami
eschatologických slov u Lk a Mk/Mt sú relatívne nepodstatné, ale početnejšie než
rozdiely medzi Mk a Mt. P. Benoit upozornil na to, že medzi Lk lingvistickými črtami
v 22, 15-18 sú vyhýbanie sa semitizmom, použitie hebraizmu evpiqumi,a| evpequ,mhsa,
použitie infinitívu paqei/n\ a slovesa diameri,zw.584 Na druhej strane nachádza dva alebo tri
arameizmy prevzaté z Mk.585 Vo všeobecnosti však ide v 22, 15-18 skôr o vlastnú Lk
redakčnú prácu, literárne nezávislú na Markovi. Zvlášť zdvojenie („dva kalichy“) Mk
látky je celkom netypické. Viacerí exegéti preto upozorňujú na Lk zvláštnu tradíciu.586
580

Por. aramejské papyrusy z 5. stor. pred Kr. in COWLEY, A.: Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C.,
Clarenton, Oxford 1932, 26:4.23.
581
TAYLOR, V.: The Passion Narrative of St. Luke: A Critical and Historical Investigation, s. 46.
582
FITZMYER, J.: The Gospel according to Luke X-XXIV, s. 1383.
583
Por. JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 99-100; SCHÜRMANN, H.: Paschamahlbericht, s. 47-74.
584
BENOIT, P.: Le recit de la cene dans Lc XXII, 15-20, in RB 48 (1939), s. 380.
585
Tamtiež, s. 379.
586
Por. SCHÜRMANN, H.: Das Paschamahlbericht, s. 3-46.
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„Ustanovenie Eucharistie“ podľa dlhšej Lk verzie, nájdeme teda v Lk 22, 19-20. Spolu
s prvým „neeucharistickým kalichom“ v Lk 22, 15-18 môže rozlišovať:
• Ješuove eschatologické slová o baránkovi (v. 15-16)
• Ješuove gestá a slová nad „eschatologickým“ kalichom (v. 17-18)
• Ješuove gestá a slová nad chlebom (v. 19)
• príkaz opakovania (v. 19c)
• Ješuove gestá a slová nad druhým „eucharistickým“ kalichom (v. 20)
Do kontextu Poslednej večere zaraďuje Lukáš, podobne ako Mk/Mt, aj označenie
zradcu, ktoré však on transponuje až za eucharistickú pasáž, do Lk 22, 21-23. Odborníci
diskutujú, či táto pasáž je Lk redakčná úprava Mk alebo ide o nezávislú Lk tradíciu,
respektíve dva varianty aramejského originálu či iného pred-Mk prameňa.587 Na rozdiel
od ostatných synoptikov, ktorí v rámci Poslednej večere neuvádzajú žiaden iný text ako
označenie zradcu, eucharistické slová a gestá nad chlebom a kalichom a eschatologický
výrok, pridáva Lk do jej vnútra Ješuovu reč k apoštolom (22, 15-30), ktorá vychádza z ich
sporu o prvenstvo (v. 14). Keď Mk a Mt uvádzajú tri predpovede o osude učeníkov: jednu
(o Júdovi Iškariotskom) pri Poslednej večeri a dve (o zbore apoštolov a Petrovi) po ceste
na Olivovú horu, Lk v svojej snahe lepšie usporiadať látku, umiestnil všetky tri
predpovede do rámca Poslednej večere (podobne ako Ján): v. 21-23 označenie zradcu; v.
28-30 o apoštoloch; v. 31-34 o Petrovi. Podľa svojej zvyčajnej tendencie, stavia Lk
učeníkov do lepšieho svetla. Oni vytrvajú s ním v jeho skúškach (v. 28; takmer opačne
ako v Mk 14, 27), za čo im sľubuje miesta v svojom kráľovstve a úlohu sudcov (v. 29).
Peter dostane úlohu po svojom obrátení posilňovať svojich bratov (v. 32). Pomerne
nejasná je „reč o mečoch“ (v. 35-38). Vyučovanie pri stole Poslednej večere končí Lukáš
vo v. 39 Ješuovým odchodom na Olivovú horu.

587

Por. REHKOPF, F.: Die Lukanische Sonderquelle, s. 8-13; SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 8-21.
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4. Prvý list Korinťanom
Táto autentická Pavlova epištola adresovaná th/| evkklhsi,a| tou/ qeou/ th/| ou;sh| evn
Kori,nqw| cirkvi Božej v Korinte (1, 2), bola pravdepodobne napísaná okolo r. 56588
v Efeze (16, 8). Na počiatku 1. stor. po Kr. malo staroveké prístavné mesto Korint,589
hlavné mesto rímskej provincie Acháje, vitálnu židovskú komunitu s vlastnou správou.590
Táto sa ešte zväčšila po r. 49, kedy cisár Klaudius vyhnal z Ríma všetkých Židov.
V meste boli zastúpené mnohé náboženské skupiny. Korintská cirkev, ktorú založil sám
apoštol Pavol (okolo r. 50/51 po Kr.), mala pevné jadro v niekoľkých Židoch, ale mnoho
kresťanov pochádzalo už z pohanstva, a to z rôznych spoločensko-sociálnych vrstiev.
Preto aj pri spoločných zhromaždeniach tunajšej cirkvi bude možné pozorovať nielen
vplyv židovskej kultúry, ale aj viaceré prvky gréckych spoločných jedál, zvaných
evranoj.591
Epištola je koncipovaná ako apoštolova odpoveď na rozličné praktické problémy
a spory, ktoré sa vyskytli v korintskej cirkvi. Čo presne sa dialo v nej a o čo sa snažil
Pavol v tejto časti svojho listu, sa zoširoka nebudeme venovať.592 Medzi problematické
oblasti života Korintskej cirkvi patrili aj liturgické zhromaždenia, ktorým sa Pavol v liste
venoval v širšej pasáži 1Kor 11, 2 – 14, 40 (oblečeniu 11, 2-16; Pánovej večeri 11, 17-34;
charizmám 12, 1-11; dôležitosti všetkých členov v cirkvi 12, 12-31; láske 13, 1-13;
vzťahu medzi prorokovaním a charizmou „hovorenia v jazykoch“ 14, 1-25; poriadkom
v používaní chariziem 14, 26-40).

588

Väčšinou sa udáva rozpätie medzi r. 52-57.
Mesto Korint založili v 9. storočí pred Kristom Dóri. V 146. roku pred Kr. ho Rimania zničili, pretože
bol hlavnou baštou spojených Achájskych miest, ktoré chceli byť od Ríma slobodné. Okolo r. 44 pred Kr.
Július Caesar Korint obnovil a pomenoval ho Kolonia Laus Julia Korinthiensis. Obyvateľstvo
obnoveného Korintu bolo zmiešané z Rimanov, Grékov, ľudí z Egypta, Sýrie a Judey – čiže išlo
o kozmopolitné mesto. S tým súviselo aj veľké množstvo náboženských kultov, božstiev, chrámov
a príslovečná „korintská prostitúcia“ dosvedčená u viacerých autorov: Korinthiazesthai „viesť sexuálne
neviazaný život“ (Aristofanés); korinthia koré „prostitútka“ (Platón, Repubblica 404 D); non cuivis
homini contigit adire Corinthum (Horatius).
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Por. Filón De legat. 281.
591
Por. KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 25.
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Por. komentáre: BORNKAMM, G.: Herrenmahl und Kirche bei Paulus, ZTK 53 (1956), s. 312-349;
CONZELMANN, H.: Der erste Brief an der Korinther, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981; FEE,
G. H.: The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids, Eerdmans 1987; CHENDERLIN, F.: «Do This
as My Memorial». The Semantic and Conceptual Background and Value of Anamnesi in 1 Corinthians
11,24-25, An Bib 99 (1982), Roma, s. XII-320; KLAUCK, H. J.: 1. Korintherbrief, Echter Verlag,
Würzburg 1987; KREMER, J.: Der erste Brief an die Korinther, Pustet, Regensburg 1997; KUNETKA,
Eucharistie v křesťanské antice, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 9-62; NEUENZEIT, P.: Das Herrenmahl.
Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung, Kösel, München 1960; ORTKEMPER, F. J.: První list
Korinťanům, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999; SCHRAGE, W.: Der erste Brief an
die Korinther (4. zv.), Neukircheren, Neukirchen 1991-2001; STROBEL, S.: Der erste Brief an die
Korinther, Zürich 1989; THIESSEN, G.: Soziale Schichtung in der korintschen Gemeinde, ZNW 65
(1974), s. 232-272; Soziale Integration und Sacramentales Handeln, NovT 16 (1974), s. 232-272;
WOLFF, CH.: Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Berlin 1990.
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Pasáž o Pánovej večeri v 1Kor 11, 17-34 môžeme rozdeliť na úvod a tri časti:593
Úvod
v. 17-19
I.
nedorozumenia
v. 20-22
II.
slová ustanovenia
v. 23-26
III.
napomenutie
v. 27-34
V úvode k perikope Pavol uvádza, že oblasťou pojednávania bude zhromažďovanie sa
(schádzanie) – gr. sune,rcomai (v. 17-18, čo zodpovedá hebr. Wlh]Q'T)i , čím sa myslí
„bohoslužobné zhromaždenie“. Konkrétne išlo o schádzanie sa evn evkklhsi,a| v cirkvi.
Označenie evkklhsi,a| na tomto mieste je vo význame zhromaždenia. V Pavlovom
ponímanú cirkvi ide vždy o miestne spoločenstvo, ktoré sa konštituuje zhromažďovaním
a bohoslužbou.594 Miestami zhromaždení boli predovšetkým domy tamojších kresťanov
(por. 1Kor 16, 19; Rim 16, 5; Kol 4, 15; Flm 1, 2). Pavol v epištole Korinťanom
pripomína, že na zhromaždeniach boli sci,smata roztržky, rozdelenia medzi účastníkmi
(v. 18) a ai`re,seij spory, sváry, škriepky (v. 19), ktoré mohli byť medzi jednotlivcami
alebo celými „domami“ (skupinami). O určitých rozdeleniach „v dome Chloe“ hovoril
Pavol už na začiatku listu (1, 10-17). Teraz má však na mysli roztržky, ktoré nastali počas
hostín, ktoré patrili k sláveniu Kuriako.n dei/pnon Pánovej večere (11, 20). Pavol dokladá,
že v Korintskej cirkvi bolo slávenie Pánovej večere ešte úzko späté s normálnou hostinou
(jedlom), blízke gréckej evranoj, na ktorú si každý nosil svoje jedlo (v košoch).
So slávením spomienky Pánovej večere sa zachovával aj jej kontext hostiny. Neporiadky
v rámci týchto hostín vychádzali hlavne zo sociálneho rozdielu medzi veriacimi. Tento sa
práve počas hostín manifestoval tým, že „každý sa dá jesť vlastnú večeru (to. i;dion
dei/pnon) bez čakania [na iných], jeden potom hladuje a druhý sa opíja“ (v. 21). Takýmto
konaním bohatí kresťania zahanbujú tých, ktorí nič nemajú a zároveň pohŕdajú Božou
cirkvou (por. v. 22). Chudobní (otroci?) prichádzali do zhromaždenia neskôr – pretože
museli dlho pracovať – a nemohli si priniesť žiadne jedlo (majitelia otrokom žiadne jedlo
nedávali). Na zhromaždeniach sa okrem toho pri samotnom jedle rozdelili kresťania
podľa sociálnych skupín. Je zrejmé, že motív bratskej solidarity a pomoci, ktorý bol
významný v jeruzalemskej cirkvi, sa v Korinte vytratil.595 Ako odpoveď na spomínané
neprístojnosti, Pavol najprv pripomína (liturgický) text o ustanovení Pánovej večere
(Eucharistie), ktorý sám odovzdal Korintskej cirkvi (v. 23-25). K nemu pripája
„kerygmatický komentár“ (v. 26). Praktické dôsledky účasti na Pánovej večere potom
uvádza nakoniec (v. 27-34). Na vyššie spomenutý sociálny problém odpovedajú zvlášť
posledné dva verše tejto kapitoly. Pavol prikazuje: „tí, čo sa zhromažďujete jesť [Pánovu
večeru], čakajte jeden druhého!“ (avllh,louj evkde,cesqe, v. 33, čo je praktická odpoveď na
v. 21). „Ak je niekto hladný, nech sa naje v [svojom] dome!“ (evn oi;kw| v. 34, na rozdiel
od zhromaždenia cirkvi). Kresťania nemajú jesť (eucharistický) chlieb a piť z Pánovho
kalicha avnaxi,wj nehodne, (v. 27.29 – iba tu v NZ), prípadne nesprávnym spôsobom – čím
593

Por. TICHÝ, L.: Eucharistie v Novém zákone, in Kol. aut., Eucharistie, mysterium fidei, Trinitas,
Svitavy, s. 28-29; por. aj KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 26, 32-33.
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KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 16.
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SOUČEK, J. B.: Theologie apoštola Pavla, Praha 1976, s. 131.
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Pavol konkrétne myslí na neohľaduplné konanie vzhľadom na chudobných a nemajetných
členov cirkevnej obce, v širšom význame na konanie v rozpore s Ješuovým učením.
Oslavovať Ješuovu solidaritu s ľuďmi a pritom konať nesolidárne, je urážkou Pána.
Korintská cirkevná obec svojím konaním popierala to, čím v hĺbke je: spoločenstvom
ľudí, ktorí sa slávením Ješuovej obeti života navzájom spájajú spôsobom, ktorý vysoko
prekonáva všetky ostatné formy ľudského spoločenstva.596 Reálnej výpovedi slov
ustanovenia „toto je moje telo“, zodpovedá realita výpovedi o cirkevnej obci: „sme jedno
telo“.597 Toto spoločenstvo sa má potom prejavovať aj konkrétnymi skutkami lásky:
delením sa o jedlo s druhými a odstraňovaním sociálnych zábran pri spoločnom stole.598
Keďže správanie niektorých kresťanov v Korinte tomu odporovalo, považoval Pavol obec
za chorú a postihnutú Božím súdom a trestami – „preto je medzi vami mnoho (avsqenei/j)
slabých a nezdravých (a;rrwstoi) a viacerí umierajú (koimw/ntai)“ (v. 30). Takto sú
Korinťania krino,menoi de. u`po. Îtou/Ð kuri,ou súdení od Pána (v. 32).
Samotný text 1Kor 11, 23b-25 je evidentne sformulovaný ako „liturgický“, z hľadiska
Formgeschichte býva klasifikovaný ako kultová etiológia. On reprodukuje liturgiu
slávenia Pánovej večere ako ju apoštol poznal a odovzdával cirkevným obciam.599 Slová
ustanovenia Pánovej večere (v. 23b-25) Pavol uvádza formulou: VEgw. ga.r pare,labon avpo.
tou/ kuri,ou( o] kai. pare,dwka u`mi/n ja som však prijal od Pána, čo som aj vám odovzdal
(v. 23a). Spojenia „prijal“ a „odovzdal“ pochádzajú z hebrejskej rabínskej terminológie –
!mi lBeqi a l. rs;m' označujúce odovzdávanie (autoritatívneho) učenia, náuky a tradície
(para,dosij/tl;B'q;), v neporušenej reťazi od učiteľa k učiteľovi. Pavol týmto nechcel
upozorniť na zvláštne zjavenie, ktoré mal, ale na skutočnosť, že Pán – Ješua ha-mašiach,
je pôvodcom staršej tradície, ktorú on prijal v neporušenej reťazi a ktorú ďalej odovzdal
Korintskej cirkvi a teraz ju v epištole len pripomína. Pri samotnej správe o Poslednej
večeri (Abendmahlbericht) môžeme rozlišovať:
• Ješuove gestá a slová nad chlebom (v. 23b-24b)
• príkaz opakovania (v. 24c)
• Ješuove gestá a slová nad kalichom (v. 25a-b)
• príkaz opakovania (v. 25c)
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ORTKEMPER, F. J.: První list Korinťanům, s. 103.
Por. BORNKAMM, G.: Paulus, Kohlhammer, Stuttgart 1993, čes. Apoštol Pavel, Kalich, Praha 1998, s. 183.
598
Por. MEßNER, R.: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn 2001, s. 167.
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Por. ORTKEMPER, F. J.: První list Korinťanům, s. 101.
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5. Evanjelium podľa Jána
Už sme vyššie spomínali, že štvrté evanjelium je v našej práci len sekundárnym
prameňom. Jánovo evanjelium pre osobitný charakter vzhľadom na svoju „vysokou
kristológiu“ a silne symbolický jazyk by si zaslúžilo samostatnú štúdiu600. Jánova
„vysoká kristológia“ (s explicitnými označeniami božských atribútov Ješuu) je medzi
evanjeliami jedinečná.601 Jej integrálnou súčasťou je množstvo paralel s postavou Mojžiša
a tzv. „mojžišovská symbolika“,602 ktorá bola blízka aj Samaritánom (títo očakávali
mesiáša ako „taheb“ /ten, ktorý sa vráti a obnoví/ – učiteľa a zjavovateľa)603. Mojžiš –
najdôležitejšia postava hebrejskej Biblie pritom nie je odsunutý do úzadia. Práve on
pripravoval Židov na príchod Mesiáša, takže odmietnutie Ješuu je aj jeho odmietnutím:
„Keby ste skutočne verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on napísal o mne“ (5, 46).
Mojžiš mohol dať otcom na púšti mannu, ale oni pomreli. Ješua prišiel dať nebeský
chlieb, „ktorý zostupuje z neba, kto z neho je, nezomrie“ (6, 50). On je „pravý (skutočný)
chlieb“ (avlhqino,j 6, 32) a „chlieb života“ (a;rtoj th/j zwh/j\ 6, 35). Tu sa nachádzame
v ďalšej dôležitej literárnej črte Jn evanjelia, ktorou je symbolický jazyk. V jánovskej
terminológii symbol zahŕňa priepasť medzi tým čo je „zhora“ a tým, čo je „zdola“ bez
zrútenia odlišností.604 Do tohto symbolického jazyka patrí napríklad metaforická reč
o chlebe. Ješua hovorí o sebe v metafore „chleba“. V mnohých prípadoch je veľmi ťažko
rozlíšiteľné, či Jn vychádza aj z historickej udalosti alebo používa len čisto symbolickú
reč. Sem patrí napríklad údaj z Poslednej večere spojený s odchodom Júdu Iškariotského,
že „bola noc“ (13, 30). Išlo aj o časový údaj alebo len o označenie „činu tmy“ súvisiaceho
s pôsobením tmy, keď svetlo (= Ješua) prišlo na svet (por. Jn 1, 5)? Symbolická lektúra Jn
evanjelia je nevyhnutná, lebo často sa nachádzajú „dve skutočnosti v jednej“, pričom
druhá neanuluje prvú, pretože symbolika neprotirečí „reálnej“ skutočnosti.605 V základnej
štruktúre Jánovho symbolizmu nájdeme okrem toho dve úrovne smerovania. Primárna
úroveň je zameraná na kristológiu, sekundárna na učeníctvo (napr. 6, 35: „Ja som chlieb
života“ a „kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať“).606 Týmto základným
kristologickým výkladovým kľúčom sa Jánovo evanjelium zásadne odlišuje
od židovských interpretácií. Aj židovskí vykladači sa zaoberali výrokom, v ktorom
Múdrosť pozýva: „Poď, jedz môj chlieb!“ (Prís 9, 5), ktorý interpretovali ako pozvanie
k štúdiu Tóry (por. GnR 70:5). Ale Jn zameriava pozornosť symbolu chleba nie na Písmo,
ale na samotného Ješuu. Písmo síce zasľubuje večný život (5, 39a), ale tento je aktuálne
daný v Ježišovi Kristovi (14, 6), preto môže povedať, že „Písma svedčia o mne“ (39b).
600

Autor začal v roku 2003 pracovať na CMBF Univerzity Palackého v Olomouci na práci „Židovské
sviatky a ich symbolika v Jánovom evanjeliu“
601
Por. BROWN, R. E: Ježíš v pohledu Nového zákona, Vyšehrad, Praha 1997, s. 229-250.
602
Ibidem, s. 246-268.
603
Por. BOWMAN, J.: Samaritan Studies in BJRL 40 (1957-58), s. 298-329.
604
KOESTER, C. R.: Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, Mystery, Community, Fortress,
Minneapolis 2003, s. 4.
605
FARKAŠ, P.: Vybrané perikopy z evanjelia podľa Jána, RKCMBF UK, Bratislava 2003, s. 21.
606
KOESTER, C. R.: Symbolism in the Fourth Gospel, s. 13.
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Podobne aj každá zmienka „pesachovej symboliky“ u Jána by si zaslúžila osobitnú
pozornosť (zvlášť intratextuálnu analýzu), čo však nie je náplňou tejto práce. Pri výklade
„paschálne zmienky“ u Jána uvedieme vo vzťahu k hebrejskému Pesachu alebo
synoptickým evanjeliám. Osobitnú pozornosť budeme stručne venovať Jánovmu
datovaniu Poslednej večere. Na tomto mieste uvedieme už len krátke údaje ohľadom
autora, komunity v ktorej pôsobil a jeho zmienky o Ješuovom slávení a interpretácii
sviatku Paschy.
Komunita „milovaného učeníka“
Ohľadom vzniku štvrtého evanjelia jestvuje množstvo teórii. Súhlasím s názorom,
že Jánovo evanjelium vzniklo podobným procesom ako synoptické evanjeliá, teda v troch
fázach:607 1) Na počiatku boli ústne spomienky na to, čo Ježiš hovoril a konal, ale nie
totožné so spomienkami synoptickými; v polovici 1. stor. vznikla komunita „milovaného
učeníka“; 2) tieto spomienky boli podstatne ovplyvnené životnou skúsenosťou tejto
komunity; zvlášť silný vplyv mali konfrontácie s predstaviteľmi ortodoxného judaizmu
(farizejmi); 3) nakoniec evanjelista (podľa ústnej tradície neskôr nazývaný Ján608), jeden
z členov (kazateľov?) komunity, utvoril z ústnej tradície a skúsenosti písané
evanjelium.609 Evanjelista písal evanjelium v gréčtine pre poslucháčov z grécko-rímskeho
prostredia. Spektrum jeho poslucháčov však bolo široké, pravdepodobne v jánovskej
komunite boli Židia, Samaritáni aj Gréci.610 Podľa textu samotného evanjelia autor veľmi
dobre poznal geografiu Izraela, Samárie, židovské sviatky a mnohé zvyky. V niektorých
pasážach hebrejské pojmy a zvyky pre nežidovských poslucháčov vysvetľuje (napr. r`abbi,
alebo Messi,aj 1, 38.41; por. 2, 6; 4, 9). Dielo je veľmi dobre postavené na znalosti
židovstva, ktoré však presahuje dobu Ješuovho pozemského života. V čase písania
evanjelia boli už pôvodne židovskí Ješuovi nasledovníci, ktorí ho prijali za Mesiáša
vylúčení zo synagógy (avposuna,gwgoj ge,nhtai 9, 22; 12, 43), ba dokonca boli Židmi
zabíjaní (16, 2). Z tejto skúsenosti pochádza aj silné odcudzenie medzi členmi jánovskej
komunity a ortodoxnými Židmi, zvlášť ich predstaviteľmi (farizejmi). Písmo (=Starý
zákon) je Ješuovou knihou (5, 39) a zároveň „vašim zákonom“ (8, 17; 10, 34), teda
patriacim Židom, ktorí ho neprijali za Mesiáša. Obidve spoločenstvá vlastnili to isté
Písmo, podávali však odlišnú interpretáciu.611 Biblické sviatky sú „sviatkami Židov“ (5, 6;
607

Zvlášť MARTYN, J. L.: History and Theology in the Fourth Gospel, Abington, Nashville 1979.
Por. BROWN, R. E.: The Gospel According to John I, Doubleday, New York, 1966, s. XXVIII-XXXIV;
KYSAR, R.: The Fourth Evangelist and His Gospel, Augsburg, Minneapolis 1975, s. 13-54.
608
Spojenie „učeník, ktorého Ježiš miloval“ s apoštolom Jánom, jedným z Dvanástich, priniesol ako prvý
sv. Irenej s odkazom na biskupa sv. Polykarpa, ktorý mal Jána osobne poznať. K celej problematike
autorstva tohto evanjelia por. HENGEL, M.: Die Johannische Frage, Tübingen 1998.
609
Významnú monografiu o Jn komunite priniesol BROWN, R. E.: The Community of the Beloved
Disciple, Paulist Press, New York 1979. Spolu s epištolami 1-3 Jn píše o štyroch fázach vývoja jánovskej
komunity: 1. pred-evanjeliová (r. 50-80 po Kr.); 2. písanie evanjelia (okolo r. 90); 3. rozdelenie Jn
komunity, písanie epištol (okolo r. 100); 4. rozpad oboch spoločenstiev, po napísaní epištol – táto fáza je
pomerne špekulatívna.
610
Por. BROWN, R. E: The Community of the Beloved Disciple, s. 25-28; KOESTER, C. R.: Symbolism
in the Fourth Gospel, s. 19.
611
Por. SEGALLA, G.: Evangelo e Vangeli, Bologna 1993, s. 333, cit. in FARKAŠ, P.: Vybrané perikopy
z evanjelia podľa Jána, s. 18.
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6, 4; 7, 2), preto Jn v kapitolách 5-10 prezentuje Ješuu ako zdokonaľuje židovskú liturgiu
a teológiu.612 Keď sa členovia Jn komunity nemohli zúčastniť židovského kultového
života, uvedomovali si lepšie plnosť, ktorú prijali zo Slova, ktoré sa stalo telom.613
Kristovi nasledovníci v Jn komunite videli uskutočnenie eschatologických zasľúbení len
v Ješuovi ako náhradu za to, čo (nedobrovoľne) stratili v židovstve. Jánovo evanjelium
nepriamo opisuje situáciu nie v Ješuovej dobe, ale v čase vzniku diela a živého reálneho
konfliktu s nemesiánskymi Židmi, pravdepodobne okolo r. 90 po Kr. (– r. 100 po Kr.).
Do Ješuových úst sú vložené aj tvrdé slová ohľadom „Židov“ (neveriacich v neho):
„Váš otec je diabol a vy chcete robiť, čo on žiada“ (8, 44). Martin Prudký upozornil
na to, že všetky evanjeliové spisy tým, že stupňujú napätie medzi Ješuom a jeho
protivníkmi na ceste ku krížu, majú súčasne tendenciu zovšeobecňovať.614 Najďalej
v tomto zachádza práve Jánovo evanjelium, ktoré nielen počas pašií, ale v celom diele už
hovorí o Židoch ako Ješuových protivníkoch.615 V tejto súvislosti je najpresvedčivejším
vysvetlením jestvujúci konflikt medzi nasledovníkmi Mesiáša Ješuu zo židovstva
(kristovcami), ktorý sa v rôznej intenzite prejavoval v jednotlivých cirkevných
spoločenstvách, kde pôsobili redaktori evanjelií. Toto „všeobecné napätie“ je
pozorovateľné zvlášť v dielach, ktoré sú určené prevažne židokresťanom – v Matúšovom
(por. Mt 27, 25) a Jánovom evanjeliu, v ktorých vždy ide o spor vnútri samotného
judaizmu. Preto Jánovo evanjelium nemôžeme považovať za „antisemitské dielo“ ako to
niektorí bádatelia robia.616
Ješua a Pascha
Hoci Lukáš v svojom evanjeliu píše o Ješuovi, že „jeho rodičia chodievali každý rok do
Jeruzalema na sviatok Paschy“ (2, 41), Ján spomína tri Ješuove pútnické návštevy
Jeruzalema a explicitne tri sviatky Paschy (posledný bol len v príprave), respektíve štyri
(jeden implicitne ako „sviatok“). Všetky sú spojené už s jeho verejným vystúpením
a službou. Prvá púť je v Jn 2, 13-25, uvádza ju verš 13: „Bola blízko židovská Pascha
a Ješua vystupoval do Jeruzalema“ (por. v. 23 Keď bol v Jeruzaleme cez sviatok
Paschy...). S touto Paschou je spojená jeho horlivosť za Boží dom. Druhá návšteva
Jeruzalema je opísaná v Jn 5, 1-15. Začína všeobecnou formulou: „Potom bol sviatok
Židov a Ješua vystupoval do Jeruzalema“. Všeobecné označenie sviatku h=n h[ e`orth. tw/n
VIoudai,wn zodpovedá hebrejskému gx; d[eAm a môže sa myslieť na jeden z troch
pútnických sviatkov: Pesach, Šavuot, Sukot (por. Dt 16, 16). Ješua uzdravuje chromého,
612

MOLONEY, F. J.: Signs and Shadows. Reading John 5-12, Augsburg Fortress, Minneapolis 1996, s. IX.
Por. PBK: Židovský národ a jeho sväté Písma v kresťanskej Biblii, č. 78.
614
PRUDKÝ, M.: Zvláštní lid Páné křesťané a židé, CDK, Brno 2000, s. 62.
615
O konflikte so „Židmi“ por. BROWN, R. E.: The Community of the Beloved Disciple, s. 40-43;
PORSCH, F.: Evangelium sv. Jana, s. 92-95.
616
O vývoji antisemitizmu vnútri Jn evanjelia: RUETHER, R.: Faith and Fratricide: The Theological Roots
of Anti-Semitism, Seabury, New York 1974, s 111-116. Por. BARETT, C. K.: The Gospel of John and
Judaism, Fortress, Philadelphia 1970; BROWN, R. E.: The Gospel according to John, Doubleday, New
York 1966, s. LXX-LXXV; FULLER, I.: The 'Jews' in the Fourth Gospel, in Dialog, 16 (1977), s. 35n;
GRASSER, E.: Die Antijüdische Polemik im Johannesevangelium in NTS 11 (1964), s 86n;
TOWNSEND, J. T.: The Gospel of John and the Jews: The Story of a Religious Divorce in DAVIES, A.
T.: Antisemitism and the Foundations of Christianity, Paulist, New York 1979, s. 72-79.
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čo môže symbolicky súvisieť s účinkom záchrannej krvi pesachového baránka podľa Ex
12, 13: nepostihne vás žiadna ničivá rana a naplnením slov Žalmu 105, 37: lveAK wyj'b'v.Bi

!yaew>

a nebol v ich kmeňoch nevládny (avsqenw/n). V tomto prípade však ide len o nepriamy

dôkaz o Pasche, zámer Jn je venovať sa primárne otázke šabatu a jeho naplnenia Ješuom
(por. kap. 5).617
Ďalší sviatok Paschy je v Jn 6 uvedený „tradičným“ časovým údajom: „Bola blízko
Pascha, sviatok Židov“ (v. 4). Tentoraz sa Ješua nenachádza v Jeruzaleme, ale pri
Galilejskom mori. Keď by čitateľ očakával, že sa Jn bude zaoberať téme paschy, bude
prekvapený, že sa stretne s odlišnou mesiánskou (kristologickou) interpretáciou a novými
dôrazmi. Otázkou pre exegétov je, či sa Jn 6 primárne venuje Pánovej večeri alebo
kristológii – „jedeniu“ ako metafore viery?618 Obidve čítania (sakramentálne aj
nesakramentálne) sú bohato dosvedčené aj u patristických autorov.619 Podľa štúdie P.
Andersona je kristológia v Jn 6 založená na typológii proroka ako Mojžiš na báze Dt 18,
15-22.620 Z hľadiska židovskej exegézy je Jn 6 podobný homiletickým midrášom.621
V centre výkladu však stojí Ješua, On je stredom židovského sviatku Paschy.
Posledný sviatok Paschy podľa Jánovho teologického datovania už Ješua neslávil. Prvý
časový údaj je v Jn 11, 55: „Bola blízko židovská Pascha a mnohí z krajiny (z toho kraja)
vystupovali do Jeruzalema pred [sviatkom] Paschy, aby sa očistili.“ So sviatkom
je spojený dôležitý údaj o rituálnom očisťovaní pútnikov (por. Nm 9, 6-14). Nasleduje
„pomazanie v Betánii“ (12, 1-8) šesť dní pred Paschou (v. 1). Posledná Ješuova večera so
svojimi učeníkmi (kap. 13-17) začína opäť údajom, že bolo „pred sviatkom Paschy“ (13,
1). V piatich kapitolách Jn rozvádza v rámci posledného stolovania Ježiša s učeníkmi
rôzne témy, ale bez výslovného uvedenia „slov ustanovenia“. Počas jeho zajatia, keď ho
zaviedli do pretória (lat. praetorium) – jeruzalemského sídla rímskeho miestodržiteľa
Piláta (ktorý sa tu zdržiaval kvôli nebezpečenstvu nepokojov počas sviatku Pesach), Židia
„nevošli do pretória, aby sa nepoškvrnila a mohli jesť paschu.“ Evanjelista Ján spomína
aj z iných prameňov pomerne neznámy zvyk počas Paschy prepustiť na slobodu jedného
väzňa (18, 39). Posledný „paschálny“ časový údaj nájdeme v Jn 19, 14 opäť u Piláta: „bol
prípravný deň Paschy, okolo šiestej hodiny.“ O Jn symbolike veľkonočného baránka
budeme pojednávať neskôr.
617

Por. MOLONEY, F. J.: Signs and Shadows. s. 1-29.
Por. DUNN, J. D. G.: John 6 – A Eucharistic Discourse?, NTS 17 (1971), s. 328-338; GÄRTNER, B.:
John 6 and the Jewish Passover, ConNT 17, Gleerup, Lund 1959; Gibson, D.: Eating Is Believing?
On Midrash and the Mixing of Metaphors in John 6, Themelios 27.7 (2002), s. 5-15; KOESTER, C. R.:
John Six and the Lord's Supper, LQ 4 (1990), s. 420-431; MENKEN, M. J. J: John 6:51c-58: Eucharist
or Christology? in CUPLEPPER, R. A. (edt.): Critical Readings of John 6, BibIntSer, Brill, Leiden 1997;
MOLONEY, F. J.: John 6 and the Celebration of the Eucharist, Drev 93 (1975), s. 243-251; PERRY, J.
M.: The Evolution of the Johannine Eucharist, NTS 39 (1993), s. 22-35.
619
Sakramentálne u Ignáca z Antiochie, Jána Chryzostoma, Cyrila Alexandrijského, nesakramentálne
u Klementa z Alexandrie, Origena, Eusébia. Por. KOESTER, C. R.: Symbolism in the Fourth Gospel,
s. 302-309.
620
ANDERSON, P. N.: The Christology of the Fourth Gospel: Its Unity and Disunity in the Light of John 6,
J.C.B. Mohr, Tübingen 1996, s. 174-178.
621
Por. BORGEN, P.: The Unity of the Discourse in John 6 in ZNW 50 (1959), s. 277-78; Observations on
the Midrashic Character of John 6 in ZNW 54 (1963), s. 232-240.
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6. Príprava Poslednej večere – preklad textov
MATÚŠ 26
17

MAREK 14

Prvého dňa [sviatku] Azymov623
(Nekvasených chlebov), keď
zabíjali624 (obetovali) paschu625
(baránka),
prišli učeníci k Ješuovi
povedali mu jeho učeníci:
a povedali:
„Kde chceš, aby sme šli pripraviť
„Kde chceš, aby sme Ti
k jedeniu paschu626?“
pripravili,
13
Poslal dvoch [zo] svojich
aby si jedol paschu?“
18
On povedal:
učeníkov a povedal im:
„Choďte do mesta
„Choďte do mesta
k istému (človekovi)
a [tam] vás stretne človek nesúci
džbán627 vody. Choďte za ním
14
a kde vojde, povedzte pánovi
a povedzte mu:
domu: ,Učiteľ hovorí: Kde je
,Učiteľ hovorí: Môj čas je
jedáleň [pre] mňa, v ktorej mám
blízko, u teba budem konať
paschu622 so svojimi učeníkmi‘.“ jesť paschu so svojimi učeníkmi?‘
15
A on vám ukáže prestretú
pripravenú veľkú hornú miestnosť.
a tam nám pripravte.“
16
19
Učeníci urobili ako im
A {jeho}628 učeníci vyšli, prišli do
Ješua nariadil
mesta, našli všetko [tak], ako im
a pripravili paschu.
povedal a pripravili paschu.
Prvého [dňa sviatku] Azymov,

12

LUKÁŠ 22
7

Prišiel ten deň Azymov629,
kedy bolo potrebné zabíjať paschu
8
A poslal Petra a Jána hovoriac:
„Iďte a pripravte nám paschu, aby
sme jedli!“
9
Oni sa ho opýtali: „Kde chceš, aby
sme [ju] pripravili630?“
10
On im povedal: „Hľa, keď
vojdete do mesta, stretne vás človek
nesúci džbán vody. Choďte za ním
do domu, do ktorého631 vojde.
11

A povedzte pánovi domu v [jeho]
dome632: ,Učiteľ Ti hovorí: Kde je
jedáleň,633 v ktorej mám jesť paschu
so svojimi učeníkmi?‘
12
On vám ukáže prestretú veľkú
hornú miestnosť.634
Tam pripravte!“
13
Odišli a všetko našli [tak],
ako im povedal
a pripravili paschu.

622

Gr. poiw/ to. pa,sca je ekvivalentom xs;p, hf'['w> konať paschu (Ex 12, 48; Nm 9, 10.14; por. VUL facio
pascha; KJV, NAU, NJB keep the Passover; MNT halten das Pascha). SKP, ROH, ČEP jesť
(veľkonočného) baránka; SEP sláviť veľkonočnú večeru; NBK slavit hod beránka; SEVP zasvätím hod
veľkonočného baránka (NAB, NIB, NIV celebrate the Passover; EIN Paschamahl feiern; LUT Passa
feiern).
623
Gr. tw/n avzu,mwn neprekladáme, ide o ekvivalent k tACM;h;; por. VUL azymorum.
624
Gr. sloveso qu,w znamená zabíjať aj obetovať, spojenie to. pa,sca e;quon je ekvivalentom k xs;P'h; xb;z.<
SKP, SEVP, SEP, ROH, ČEP, KR uprednostňujú zabíjali (ang. len KJV killed; nem. EIN, MNT
schlachtete); NBK, KMS obětovali (ang. NAB, NAU, NIB, NIV, NJB sacrificed; nem. LUT opferte).
625

;

Gr. to. pa,sca neprekladáme, ide o ekvivalent k xs;P'h, por. VUL pascha; angl. Passover.
Tu preklady kulminujú podľa interpretácie, či je myslený iba (pesachový) baránok alebo celá
(pesachová) večera: SEVP, SEP, KMS veľkonočného baránka (LUT Passalamm); ROH, KR, NBK
baránka; SKP, ČEP veľkonočnú večeru (EIN Paschamahl).
627
Gr. kera,mion rôzne preložený: SKP, SEP, KR, NBK, KMS, ČEP džbán; ROH, SEVP krčah.
628
+ auvtou/ A C D W Q f1.13 lat sy samss bomss
629
Niektoré rukopisy namiesto tw/n avzu,mwn opravujú text na tou/. pa,sca (D it sys.c) alebo názov jednoducho
vynechávajú (B C D L Y 892 1241).
630
Niektoré rkp. + soi (D P c e sa), čo prevzali z Mt 26, 17; resp. celé soi fagei/n to. pa,sca (B).
631
S predložkou eivj h]n a B C L Y 892 1241 lat. Niektoré rkp. namiesto toho ou- D W Q 063 f1.13; resp.
ou a'n A K N P R 1424.
632
Lk krkolomne oivkodespo,th| th/j oivki,aj pánovi domu v dome (pričom oivkodespo,th = oi=koj + despo,thj);
SKP, SEP, SEVP, ROH majiteľovi domu (väčšina angl. owner of the house; nem. Hausherrn); KR, NBK,
KMS hospodáři toho domu (ČEP tu omylom posúva číslovanie verša).
633
Gr. kata,luma označuje dom/miestnosť pre ubytovanie alebo jedenie (por. 1Sam 1, 18).
634
Gr. avna,gaion označuje miestnosť nad úrovňou prízemia, rôzne sa prekladá: SKP, SEP horná sieň; ČEP,
NBK, KMS horní místnost; SEVP dvoranu na poschodí; angl. upper room, VUL cenaculum. Rukopis D
číta oi=kon dom.
626
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7. Posledná večera – preklad textov
MATÚŠ 26

MAREK 14

LUKÁŠ 22

1KOR 11
23

20

17

Keď nastal večer uložil sa
A keď nastal večer,
s dvanástimi {učeníkmi}.
prišiel s dvanástimi.
21a
18a
A keď jedli,
A keď oni ležali a jedli,
povedal:
Ješua povedal:

14

Keď nastala tá hodina,
uložil sa a apoštoli s ním

Ja som však prijal
od Pána, čo som vám
aj odovzdal,
že Pán Ješua v tú noc,
keď bol vydaný,

v. 21b-25 „Označenie zradcu“ v. 18b-21
15

A povedal im: Dychtivo som túžil túto paschu jesť s vami prv než budem trpieť.
Hovorím vám však, že ju nebudem jesť, až kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
17
A uchopil kalich vzdával vďaky [a] povedal: Vezmite ho a podeľte medzi sebou.
18
Hovorím vám však, [že] ho nebudem piť odteraz z plodu viniča,
až kým Božie kráľovstvo nepríde.
16

26

Keď však oni jedli,
vzal Ješua chlieb,
požehnal
rozlomil
a dávajúc učeníkom
povedal:
Vezmite, jedzte,
toto je moje telo.

27

A vzal kalich
a vzdával vďaky,
dal im
hovoriac:
Pite z neho všetci.

22

A keď oni jedli,
vzal chlieb,
požehnal
rozlomil
a dal im
a povedal:
Vezmite,
toto je moje telo.

23

A vzal kalich,
vzdával vďaky,
dal im.
A pili z neho všetci
a povedal im:
Toto je
moja krv zmluvy

24
28

Toto totiž je
moja krv zmluvy,

vylievaná za mnohých
na odpustenie hriechov.

29

vylievaná kvôli mnohým

Hovorím vám však, nebudem
piť odteraz z tohto plodu viniča
až do onoho dňa,
keď ho budem s vami piť nový
v kráľovstve môjho Otca.
30
A keď zasievali chválospev,
odišli na Olivovú horu.

25

19

a vzal chlieb,
vzdával vďaky
rozlomil
a dal im
hovoriac:

Toto je moje telo
odovzdávané
kvôli vám
Toto konajte
na moju spomienku.
20
Aj kalich podobne,

po jedení,
hovoriac:
Tento kalich [je]
nová zmluva
v mojej krvi,
vylievaná kvôli vám.

Amen hovorím vám, že už
nikdy nebudem piť z plodu
viniča až do onoho dňa,
keď ho budem piť nový
v Božom kráľovstve.
26
A keď zasievali chválospev,
odišli na Olivovú horu.

vzal chlieb
a vzdával vďaky
rozlomil

24

a povedal:
Toto je moje telo,
[ktoré je] kvôli vám.
Toto konajte
na moju spomienku.
25
Podobne aj kalich,

po jedení,
hovoriac:
Tento kalich je
nová zmluva
v mojej krvi.

Toto konajte
kedykoľvek budete piť
na moju spomienku.
(por. v. 18) 26 Lebo kedykoľvek by ste
jedli tento chlieb
a pili [tento] kalich,
zvestujete smrť Pánovu,
kým nepríde.
39
A vyjdúc odobral sa podľa
zvyku na Olivovú horu,
nasledovali ho aj jeho učeníci.
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8. Synoptické porovnania „slov ustanovenia“
8.1 Vzájomná korelácia jednotlivých perikop
Neustále treba mať na pamäti, že Pavol v 1Kor ako aj každý zo synoptikov vo svojich
správach o Poslednej večeri, vychádzali zo špecifických cieľov svojich spisov vzhľadom
na adresátov a prostredie, v ktorom pôsobili. Vo všetkých štyroch správach „slov
ustanovenia“ je zrejmý vysoký stupeň liturgizácie pomocou literárneho paralelizmu. Ich
Sitz im Leben bolo slávenie spomienky Pánovej večere v ranokresťanských obciach.
Napriek viacerým detailným rozdielom, sú si všetky štyri správy veľmi blízke, takže
sa dajú oprávnene skúmať synopticky – postavené vedľa seba.
Aký je LITERÁRNY VZŤAH medzi týmito štyrmi PRAMEŇMI k porozumeniu
Poslednej večere? V prvom rade je evidentný úzky vzťah Mt k Mk, ktorý svedčí
o spoločnej tradícii (označovanej niekedy „M“). Niektorí exegéti túto tradíciu spájajú
s Jeruzalemskou cirkevnou obcou (ale bez jasných dôkazov). Texty sú takmer identické,
Mt reprodukuje 32 zo 49 slov Mk prameňa, 4 sú variantmi a 13 je odlišných. Rozdiely sú
dôsledkami Mt redakčnej práce (najdôležitejšie je pridanie výzvy „jedzte“ pri chlebe
a spojenia „na odpustenie hriechov“ pri slovách nad kalichom), preto Mt ako prameň má
len sekundárnu hodnotu. Nie je potreba hľadať Mt nezávislý prameň. Literárny vzťah
jestvuje aj medzi eschatologickými výrokmi nasledujúcimi po slovách ustanovenia.
Vo všeobecnosti sa dajú rozlíšiť tri alebo dve skupiny textov. Širšie delenie na Mk/Mt;
1Kor a Lk zdôrazňuje odlišnosti medzi Lk a 1Kor. Iní exegéti správne hovoria o dvoch
„textových skupinách“, kde v jednej sú Mt/Mk a v druhej Lk (len 22, 19-20)/1Kor.
V tradícii Mk/Mt je medzi slovami nad chlebom a kalichom paralelizmus syntetický, kým
v druhej skupine Lk/1Kor skôr paralelizmus s klimaxom (stupňovaním). Podobne aj
z hľadiska histórie narácie, môže rozlíšiť dva pramene: Mk a Lk rozprávanie. Prikláňam
sa k týmto dvom skupinám, pretože Deuteworte Lk a 1Kor jasne vykazujú spoločnú alebo
veľmi blízku tradíciu (zvlášť príkaz opakovania, výraz „kvôli vám“; slová nad kalichom
vyslovené až „po jedení“ a obsahovo orientované na novú zmluvu v mojej krvi). Táto
spoločná tradícia Lk/1Kor sa často nazýva aj „antiochijská“ (označ. „A“), ktorá sa podľa
niektorých exegétov dá datovať naspäť do r. 36-40 po Kr.635
Dôležitou otázkou je vzťah Lk k Mk a 1Kor. Vo všeobecnosti je Lk text odlišný
od Mk a do určitej miery paralelný k 1Kor. V. Taylor štatisticky zanalyzoval, že v Lk 22,
15-20 a Mk 14, 22-25 je len 34 slov spoločných (37, 3%).636 Ak by bola Lk perikopa
redakciou Mk, očakávalo by sa vyššie percento súladu. Lk používa v svojom diele Mk
materiál en bloc až po 22, 13 alebo 22, 14. Jeho pašiové rozprávanie, vrátane Lk 22, 1518 je však skôr jeho vlastnou tradíciou. V samotnej Lk správe sa dá rozlišovať medzi 22,
19a a 22, 19b-20. V Lk 22, 19a je 12 zo 14 slov paralelných k Mk 14, 22, jedno je
variantom a jedno odlišné. Otázkou je ako vysvetliť túto paralelu vnútri nie-Mk
635
636

Por. TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 179-181.
TAYLOR, V.: The Passion Narrative of st. Luke, University Press, Cambridge 1972, s. 48.
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pašiového rozprávania? Lk bežne nepoužíva Mk látku po kúskoch, vezmúc jednotlivý
verš a vmiešajúc ho do nie-Mk látky. Skôr zachováva Mk materiál oddelene od svojho
vlastného prameňa. Patrí Lk 22, 19a k jednej z mála výnimiek? Dôležitou zmenou oproti
Mk je pri chlebe použitie slovesa euvcaristh,saj (podobne ako 1Kor) namiesto Mk
euvlogh,saj (na rozdiel od Lk 9, 16=Mk 6, 41) a vynechanie la,bete, ktoré inak použil v 22,
17 pri prvom kalichu. Vzhľadom na tieto odlišnosti môžeme najskôr aj tu predpokladať
Lk nezávislosť od Mk. Zhoda 12 slov môže byť vysvetlená ustálenosťou „liturgického
eucharistického slovníka“ a dosvedčuje ju aj skutočnosť, že Lk 22, 19a má 9 slov
spoločných aj s 1Kor. U Lk 22, 19b-20 je zrejmá veľká blízkosť k 1Kor 11, 23c-25. Z 28
slov v Lk texte, 25 stojí paralelne, dve sú varianty a jedno je odlišné k 1Kor, kým
vzhľadom na Mk len 4 stoja paralelne, 5 je variantmi a 19 je odlišných.637 Táto blízkosť
môže byť vysvetľovaná dvomi spôsobmi: a) literárnou závislosťou Lk od 1Kor; b)
spoločným starším pred-Lk a pred-Pavlovským prameňom. Aj keď „eucharistické
správy“ v Lk a 1Kor môžeme zaradiť do „jednej textovej skupiny“, pravdepodobne
pretože patrili k blízkej liturgickej tradícii, Lk správa je literárne nezávislá a predstavuje
„tretí variant“ liturgickej eucharistickej formuly.638
Nájsť odpoveď na otázku, ktorá z troch tradícií (Mk, Lk, 1Kor) bola STARŠIA
a PÔVODNEJŠIA, je veľmi zložitá a doposiaľ nie je v nej medzi biblistami konsenzus.639
Pavol prezrádza nižší stupeň liturgizácie, naopak Markovo podanie je liturgicky
symetrické s výrokom o chlebe. Pavlovo a Lukášovo opísanie Poslednej večere tak,
že medzi podaním chleba a kalicha prebehla celá hostina, presnejšie zodpovedá
zvyčajnému židovskému stolovaniu. A. Higgins naopak tvrdí, že Markove podanie je
prvotnejšie svojimi silnými semitizmami a závislosťou na Izaiášových oddieloch.
Zdôrazňovanie ostrých protikladov Markovej a Pavlovej tradície nie je na mieste. Markov
text sa s ním v základných črtách zhoduje. Jestvuje aj domnienka, že Lukáš podáva vo
v. 15-18 starú samostatnú tradíciu z palestínskeho židokresťanského prameňa, ktorá má
doplniť Markovu správu (Behm).640

8.2 Synoptické porovnanie a textové varianty Deuteworte nad chlebom
Participiálne spojenie Kai. evsqio,ntwn auvtw/n (genitív absolútny) u Mk/Mt má
aj redakčnú úlohu spojiť novú perikopu s predchádzajúcou. Spätný preklad do aramejčiny
alebo hebrejčiny nie je ľahký. U Lk tento prechod na „slová ustanovenia“
z eschatologických výrokov plní spojenie kai. labw.n a;rton. Spojku kai. tu používa len
Lk, celé spojenie kai. labw.n nie je typické pre Lk, skôr svedčí o staršej tradícii.641 Pri
slovese lamba,nw synoptici používajú particípium aoristu labw.n, Pavol v 1Kor indikatív
637

Por. SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, Lk 22,19-20, s. 17.
DIBELIUS, M.: From Tradition to Gospel, s. 210; JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 156.
639
Napr. J. Jeremias považoval za staršiu Mk tradíciu (kvôli viacerým semitizmom), H. Schürmann zasa
Lk; podobne X. Dufour antiochijskú tradíciu.
640
KITTEL, G.: Theologisches Wörterbuch III, 731; Nový biblický slovník, s. 1083.
641
Por. JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 174; PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 71;
SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 44-45.
638
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aoristu e;laben,, čo pri preklade však nerozlišujeme. Synoptický tvar je znakom semitizmu
a znakom primitiver still.642
V textus receptus u Mk 14, 22 je zamlčaný subjekt činnosti (Ješua je menovaný
vo v. 18): txt. a1 B D W f13 565 700 892 1424 it sys sa. Tento však iné rukopisy, zvlášť
cézarejského typu, priamo uvádzajú:

a*2 A C L Q

Y f1 28 1241 2427 lat syp.h boms, asi

vzhľadom na Mt, kde sa o` VIhsou/j. ako subjekt činnosti výslovne spomína. Podľa
Jeremiasa ide o mladšie vloženie mena Ješua do tejto state.643 Lk objasňuje aktívny
subjekt iným spôsobom – pomocou kontextu a Pavol v 1Kor 11, 23 uvádza staršiu
tradíciu, v ktorej vystupuje o` ku,rioj VIhsou/j.
Niektoré Mt rukopisy výslovne uvádzajú pred chlebom člen ton/ (a;rton): A W 0160 f13.
Tento určitý člen by mohol poukazovať na to, že sa jedná o známy konkrétny chlieb.
Väčšina rukopisov člen nemá: p45 a B C D L Z Q 074 f1 33 700 892 1010 1424 co.
Niektoré rukopisy 1Kor, podobne ako Mt, dávajú pri chlebe aj člen: D* F G.
Lk a 1Kor namiesto euvlogew žehnať, dobrorečiť (Mk/Mt) používajú sloveso
euvcaristew vzdávať vďaky, ďakovať, preukazovať vďačnosť, žehnať. Asi vzhľadom na to
niektoré Mt varianty nahrádzajú euvlogew slovesom euvcaristew: A K W G D f1.13 28 565
1010 1243 syh, Irenej a Justín. Väčšina rukopisov Mt však rozlišuje medzi týmito výrazmi
u chleba a kalicha: p45

a

B C D L Z Q 074 0160 33 700 892 sys.p.mg co; Origenes. Obe

grécke slová sú prekladom hebrejského slovesa

krb.

U Pavla je pred euvcaristh,saj

aj spojka kai., čo je pravdepodobne menej pôvodné, pretože asyndetické spojenie
particípií je semitizmus.644
Pri slovese di,dwmi Mt namiesto indikatívu aoristu e;dwken u Mk (aj Lk), uvádza
particípium aoristu dou.j. V niektorých Mk rukopisoch nájdeme aj indikatív imperfekta
evdi,dou: W f1.13; Mt: a* A C W 074. Okrem toho Mt, na rozdiel od Mk (aj Lk), nemá
osobné zámeno auvtoi/j na vyjadrenie adresáta, komu Ješua dal chlieb, ale priamo spomína
učeníkov toi/j maqhtai/j. 1Kor túto časť celkom vynecháva, a to pravdepodobne vplyvom
liturgického používania, v ktorom nebolo nevyhnutné, keďže text sa používal na slávnosti
spoločenstva. Spojenie e;dwken auvtoi/j je semitizmus, pretože sloveso di,dwmi
bez uvedenia priameho subjektu je semitskou idiomou (hebr. ~h,l' !TeY)I .645
Pri slovese le,gw jedine Lk používa particípium prézenta le,gwn (čo je u neho štylisticky
vhodné, keďže po ňom nasledujú už vlastné „slová ustanovenia“), na rozdiel
od indikatívu aoristu ei=pen v ostatných troch prameňov. Spojenie kai. ei=pen je
semitizmus, ktorým sa napodobňuje parataxa hebrejského a aramejského rozprávania.646
U Lk ide okrem štylistického dôvodu o vytvorenie paralely s le,gwn v 19, 20 pri
kalichu647.
642

Por. PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 70-71; SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 57.
JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 192-193.
644
Por. PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 70; SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 58.
645
JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 177.
646
JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 174; PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 71.
647
SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 60.
643
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Významnou synoptickou odlišnosťou je u Mt, vzhľadom na Mk, vsuvka výzvy
k jedeniu fa,gete. Túto odlišnosť sa snažia niektoré mladšie Mk varianty textov
cézarejského typu nivelizovať jej dodatočným pridaním (tak ako predtým „Ješua“):
G 0116 f13 28 1010 1241. Podobne aj niektoré rukopisy 1Kor podľa Mt vkladajú la,bete
fa,gete: C3 Y t vgc1 sy. Inak Lk ani 1Kor výzvu la,bete ani fa,gete neobsahujú. U Mk/Mt
mohli byť pridané z liturgických dôvodov.648
Pavlovo uvedenie zámena pred podstatné meno v spojení mou, evstin to. sw/ma
je nesemitské.649 Lk rozširuje funkciu Kristovho tela to. u`pe.r u`mw/n dido,menon
odovzdávané kvôli vám. 1Kor jednoduchšie to. u`pe.r u`mw/n kvôli vám, bez particípia
dido,menon. Koptské rukopisy 1Kor toto particípium uvádzajú; iné nahrádzajú slovesom
klwmenon rozlamujúce sa: a2 C3 D2 F G Y sy; alebo qeuptomenon rozdrobujúce sa: D.
Zvláštnosťou Cambridgského kódexu je vypustenie týchto slov spolu s celým
nasledujúcim veršom. Podobne aj sys.c. Textus receptus je dosvedčený v rukopisoch:
p46 a* A B C* 6 33 1739 vgst Cyprián. Pavlovu frázu nie je možné spätne preložiť
do aramejčiny, ale Lk áno, takže by išlo o pôvodnejšiu verziu.650 Opačný názor ohľadom
1Kor však predložil O. Hofius651. Mk verzia bez u`pe.r-klauzuly sa zdá byť pôvodnejšia.652
Lk a 1Kor, na rozdiel od Mk/Mt, pridávajú príkaz opakovania Ješuovho konania: tou/to
poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin toto konajte na moju spomienku. Jestvujú mienky,
že tento príkaz je dôsledkom liturgickej praxe.653 Zvlášť sa uvádza ako argument jeho
neuvedenie u Mk. Prevláda však názor, že ide o pozostatok Ješuovho vlastného príkazu,
ktorý bol v liturgickej praxi vypúšťaný, pretože samotným slávením bol naplnený.654

8.3 Synoptické porovnanie a textové varianty Deuteworte nad kalichom
Lk začína uvádzaním Ješuových gest a slov nad kalichom spojením kai. to. poth,rion
w`sau,twj aj kalich podobne (rovnako). Takto majú dôležité rukopisy p45 a B L. 1Kor má
zmenený slovosled s adverbiom na začiatku: w`sau,twj kai. to. poth,rion. Preto aj niektoré
Lk rukopisy, zvlášť cézarejského typu harmonizujú syntax: A W Q Y f1.13 063 0135 lat.
Adverbium w`sau,twj vyjadruje obsahovú blízkosť slov nad chlebom a kalichom. Lk ním
vytvára paralelu s 19. veršom, podobne ako chlieb, aj kalich bol implicitne vzatý,
požehnaný a dávaný učeníkom. U Lk oproti Pavlovi sa viac odráža liturgické používanie,
text je menej pôvodnejší.655
648

PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 73-74.
JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 178; KLAUCK, H. J.: Herrenmahl und hellenistischer Kult,
s. 305; PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 73; SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht,
s. 60-62.
650
JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 167; PATSCH, H.: Abendmahl und historischer Jesus, s. 77;
SCHÜRMANN, H.: Einsetzungsbericht, s. 18.
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Lk a 1Kor, na rozdiel od Mt a Mk, výslovne uvádzajú časový údaj slov týkajúcich sa
kalicha, Ješua ich preriekol meta. to. deipnh/sai po jedení, čiže po stolovaní alebo večeri.
Ide tu o doslovný preklad hebrejského terminus technicus pre „kalich požehnania“
hd'W[S.h; rx]a; sAKh;-ta,-~G;.656
Podobne ako u chleba, niektoré rukopisy Mk/Mt, pridávajú ku kalichu člen: Mk aj Mt:
A K 565 1010 1241; Mt + p45 C D F f13; Mk + P W G. Lk/1Kor majú kalich s členom
to. poth,rion, čo je u nich dôležité na rozlíšenie. Keďže u Mk/Mt je uvedený len jeden
kalich, nemusí byť uvedený členom ako „ten kalich“. U Pavla mohlo ísť o identifikáciu
s to. poth,rion th/j euvlogi,aj (hk'r"B.h; sAK) v 1Kor 10, 16.657 U Lukáša ide o iný kalich
ako ten, nad ktorým boli prednesené „eschatologické slová“. Keďže ten kalich bol
v cirkevnej obci známy, bol Lk označený určitým členom.
Lk a 1Kor pri kalichu nespomínajú požehnanie. Euvcaristew spomínajú iba pri chlebe
a nerozlišujú medzi euvcaristew a euvlogew (Mt a Mk euvlogew spomínajú pri chlebe
euvcaristew pri kalichu).
U Mk učeníci najprv pijú, následne im Ješua hovorí o novom zmysle tohto úkonu.
U Mt spolu s výzvou k pitiu Ješua vysvetľuje. Správa o pinw vína je u Mk
v indikatívnom tvare vo forme oznámenia, čo učeníci robili. Matúš používa pi,ete
v imperatíve ako Ješuov príkaz (naliehavé želanie). Lk a 1Kor nemajú ani správu o pití
z kalicha (Mk), ani imperatívnu výzvu k pitiu (Mt). Ich uvedenie u Mk je asi pôvodnejšie,
pretože z liturgického aspektu to nebolo nevyhnutné a ani nejde o žiadnu literárnu
paralelu ku gestám a slovám nad chlebom (až Mt dotvára jedzte/pite).
Pri slovese le,gw Lk podobne ako pri chlebe, používa particípium prézenta le,gwn.
Rovnako má aj Mt, pretože po ňom už uvádza priamu Ješuovu reč. Len Mk zachováva
semitizmus kai. ei=pen paralelne k chlebu vo v. 22.
Ješuove slová nad kalichom tou/to, evstin to. ai-ma, mou u Mk/Mt sú evidentne paralelné
k slovám nad chlebom. Ide pravdepodobne o dôsledok liturgického používania a teda aj
ich neskorší pôvod v porovnaní s 1Kor/Lk.658
Pri slovách nad kalichom predstavujú Lk a 1Kor okrem u`pe.r-klauzuly u Lk spoločnú
tradíciu, podstatne odlišnú od Mk/Mt. Lk píše o to. poth,rion h` kainh. diaqh,kh evn tw/|
ai[mati, mou. 1Kor dopĺňa za diaqh,kh priamo sloveso evsti.n a namiesto Lk evn tw/| ai[mati,
mou uvádza osobné zámeno pred substantívom (podobne ako pri chlebe): evn tw/| evmw/|
ai[mati. Pavlove zmeny sú zrejme dôsledkom úpravy vzhľadom na lepšiu literárnu
gréčtinu. Lk forma reflektuje semitské spojenie s príponou zámena za substantívom
a neuvádzanie spájajúceho slovesa.659 Niektoré rukopisy 1Kor, medzi nimi aj starý p46,
majú zhodne s Lk použité osobné zámeno mou: p46 A C P 33 365 1175 1241; txt. a B D F
G Y. Mk píše pri slovách nad kalichom odlišne od Lk/1Kor o to. ai-ma, mou th/j
656
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diaqh,khj.660 Významným rozdielom oproti Mk/Mt je u Lk/1Kor použité adjektívum kainh.
diaqh,kh, čo najskôr sleduje teologickú interpretáciu z Jer 31, 31 a jej rané liturgické
používanie. Toto u Lk vynecháva len Marción. Niektoré Mk/Mt rukopisy byzantského
typu pre zľahčenie pochopenia textu vsúvajú to thj diaq. Mt: A C D W f1.13 074 syh; Mk:
D* W 0211; prípadne + to thj kainhj diaq. Mt: A C D W 074 lat sy sa bo; Mk: A D f1.13
579 700 892 2509* lat sy samss bopt. Textus receptus však dosvedčujú rukopisy Mt: p37 p45
a B L Z Q 33 boms mae Irenejarm; Mk: a B C Dc L W Q Y 0211 565 2427 2509c. Aj keď
je vsúvanie prívlastku kainhj významným textovým variantom vo viacerých kódexoch
Mk/Mt, ide pravdepodobne o snahu nivelizovať rozdiel s Lk a 1Kor.
Zaujímavé je rôzne použitie predložiek u`pe.r a peri.. Mk používa u`pe.r (aj Lk a 1 Kor),
Mt peri.. Niektoré Mk rukopisy zamieňajú peri za u`pe.r + menia slovosled na peri pollw/n
evkcunno,menon: A f1 syh; ale textus receptus je dosvedčený v rukopisoch: a B C L Y 892.
Rovnako zmenený slovosled, ale so zachovaním spojky u`pe.r: D W D Q f13 565 sys.p.
Predložka peri. je v NZ a evanjeliách rozšírenejšia (305-krát, z toho u Mt 28-krát).
V spojení s genitívom označuje aj užitočnú činnosť zameranú na niekoho: za, pre (por.
1Pt 3, 18; Hebr 5, 3; ďalší význam: s, so zreteľom, s akuz. miestne okolo, časovo
o, upresnenie o, ohľadom). Spojenie peri. polu,j /polla/, sa v Písme vzťahuje zvyčajne
skôr na „veci“ (Sir 11, 10; 37, 11; Lk 10, 40.41; 11, 53). Aj v tomto kontexte je
pochopiteľné jej použite u Mt, ktorý ako jediný pridáva na konci 28. verša eivj a;fesin
a`martiw/n „na odpustenie hriechov“ – predložka peri. tu špecificky označuje odstránenie
niečoho. Toto vysvetlenie potvrdzuje aj skutočnosť, že LXX často používa v statiach
o „obetách za hriechy“ spojenie peri. /th/j/ a`marti,aj (Ex 32, 30; Lv 4, 3.14.10 atď., spolu
v 102 veršoch + NZ Jn 8, 46; 15, 22; 16, 8.9; Rim 8, 3; Hebr 10, 6.8.18; 13, 11). Mt
prídavok eivj a;fesin a`martiw/n nasledujú niektoré Mk rukopisy: W f13, ale ide
o sekundárne zosúladenie.
Predložka u`pe.r sa v NZ používa menej (135-krát), u synoptikov celkom len 10-krát
(často ju používa Pavol). Ona označuje v spojení s genitívom činnosť vykonávanú
v prospech (niekoho), kvôli, pre, za (Mt 5, 44; Mk 9, 40; ďalší význam s gen. o (niekom);
s ak. nad, viac než), 150x, u Mt a Mk len na 5x: Mt 5, 44; 10, 24.27; Mk 9, 40; 14, 24.
Ani jedna z týchto dvoch predložiek však nevyjadruje za v zmysle náhrady a namiesto
vo význame zástupnosti – tu gréčtina používa avnti. (Mt 2, 22; Mk 10, 45; menej precízne
sa však u`pe.r používa aj v tomto zmysle, por. Flm 13; 1Kor 15, 29; 2Kor 5, 14).
Mk spojenie peri pollw/n je semitizmus (hebr.

~yBir: d[;B.) a jeho uvedenie na konci

vety zodpovedá semitskému slovosledu. Podľa Lk je krv vylievaná u`pe.r u`mw/n kvôli vám
(apoštolom; por. v. 14). 1Kor túto časť neobsahuje. Táto u`pe.r-klauzula je pravdepodobne
menej pôvodnejšia. Zvlášť pri Lk verzii je viditeľná syntaktická inkongruencia ako
následok literárne nešikovného spojenia particípia v nominatíve to. evkcunno,menon
s predchádzajúcim spojením tw/| ai[mati, mou v datíve. Mohlo však ísť o ustálený
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sakramentálny výraz.661 Z rovnakého dôvodu mohla byť pridaná celá u`pe.r-klauzula
vzhľadom na históriu tradície. Bez nej však Lk text odráža viac semitskú verziu bez Lk
redakčných úprav.
1Kor na záver slov nad kalichom opakuje príkaz opakovania, podobne ako pri chlebe:
tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin toto robte na moju spomienku s Pavlovou vsuvkou
o`sa,kij eva.n pi,nhte kedykoľvek budete piť. Je otázkou, či bolo pôvodnejšie uvedenie
príkazu opakovania spomienky len raz (nad chlebom) – ako má Lk alebo dvakrát (1Kor).
Lk vynechanie môže odrážať nepotrebnosť uvádzania toho, čo bolo už vypovedané,
prípadne dôsledkom jeho uvedenia u`pe.r-klauzuly. Preto sa zdá staršie Pavlovo
dvojnásobné uvedenie.

8.4 Problém textovej kritiky: „Západný text“ Lk evanjelia
Lukáš ako jediný zo synoptikov uvádza pred „eucharistickým kalichom“ (a pred
lámaním chleba) ešte jeden kalich, nad ktorým Ješua vzdával vďaky. Správu o dvoch
kalichoch niektorí pokladajú za zdvojenie (dublet). Ona vždy vyvolávala u opisovateľov
textu i exegétov nemálo problémov. Zvláštnu kapitolu pritom predstavuje „riešenie“
v Bézovom kódexe (D 05) z 5. stor. V tomto kódexe, spolu s určitými prekladmi,
predovšetkým starými latinskými (it /zvlášť a, d, ff2, i, l/; niektoré + zmena poradia: 19a,
17-18 /b, e/), resp. z časti aj v sýrskom preklade Curetonianus (syc; vynecháva v. 20 +
mení poradie v. 19b, 17-18) – ktoré spolu predstavujú tzv. „západný typ textu“, sa
nachádza vynechanie 32-slov oproti súčasnému textus receptus (čiže Lk 22, 19b-20 –
text končí …sw/ma, mou a pokračuje až vo v. 21).662 Podľa tradičnej textovej analýzy B. F.
Westscotta a F. J. A. Horta663, patrí táto výpustka k 27-im pôvodným vynechaniam
západného textu (15 z nich je u Lk), ba dokonca k deviatim, ktoré sa dlho považovali za
starší a pôvodnejší text. Dôsledkom toho bola tri štvrtiny 20. storočia táto pasáž
vynechávaná v mnohých edíciách a prekladoch Nového zákona. Až publikovanie nálezu
starobylého Bodmerovho papyrusu (p75) z 3. stor. v roku 1961, ktorý dosvedčuje čítanie
„alexandrijského textového typu“ zmenil pohľad odborníkov na textovú kritiku a od 26.
vydania Nestle-Aland Novum Testamentum sa uprednostňuje ako textus receptus
alexandrijský text. Súhlasím s tým, že hoci sa v textovej kritike bežne uprednostňuje
kratšie čítanie, v tomto prípade je podozrivé, že toto kratšie čítanie nie je okrem rukopisu
D a latinskej Italy podopreté žiadnymi inými gréckymi rukopismi. Najprijateľnejšie sa
zdá vysvetlenie, že kratšie čítanie v rukopise D bolo prevzaté zo starých latinských
prekladov (v tomto prípade kvôli nejasnosti výskytu „dvoch kalichov“? – čo však potom
lepšie „rieši“ sýrska Pešita, koptská Bohairica a lekcionár 32 z Gotha, ktoré vynechávajú
661
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prvý kalich, teda verše 17-18) a ide o sekundárnu edíciu časti „západného textu“. Dlhšie
čítanie textu s „dvomi kalichmi“ podporuje aj pravidlo textovej kritiky o uprednostnení
lectio difficilior.664 Toto dlhšie čítanie nájdeme potom: p75 a B C K L T W X D Q P Y
063 f1.13, ako aj v ďalších minuskulách a mnohých prekladoch (latinských: aur, f, q, r1, vg;
sýrskych, koptských, arménskych a gruzínskych).

9. Otázka historicity Poslednej večere ako pesachového jedla
9.1 Historická pôvodnosť pesachového kontextu „slov ustanovenia“
Čo sa týka datovania Poslednej večere, tejto téme som sa už stručne venoval
v diplomovej práci Eucharistia – Pascha Novej zmluvy.665 Všetky štyri NZ správy „slov
ustanovenia“ majú už za sebou určitú tradíciu, zvlášť ich liturgické používanie ako
autonómneho rituálu. Výrazne to môžeme pozorovať u Mk/Mt, kde Ješuove gestá a slová
nad chlebom a kalichom nasledujú bezprostredne za sebou, bez uvedenia historickej
skutočnosti, že medzi nimi bola večera (Lk/1Kor). Namiesto toho uvádzajú večeru
semitsky neznámym genitívom absolútnym evsqio,ntwn auvtw/n. To je rozpor s Mk 14, 18
a odhaľuje šev – vloženie liturgického prameňa do naratívneho kontextu pašií.666 Aj
napriek tejto skutočnosti môžeme pozorovať zaujímavý fakt, že hoci u všetkých
synoptikov je Posledná večera pripravovaná a uvedená ako pesachové jedlo, pri
samotných slovách a gestách nad chlebom a kalichom – ak ich izolujeme od
bezprostredného kontextu – je možné predpokladať aj ne-pesachové prostredie
(slávnostného) židovského jedla. Túto skutočnosť samostatného odovzdávania „slov
ustanovenia“, bez naratívneho kontextu pesachovej večere, dosvedčuje aj apoštol Pavol.
Z hľadiska historicko-literárnej analýzy synoptických rozprávaní o Poslednej večeri,
môžeme takisto dojsť k záveru, že spojenie „slov ustanovenia“ s pesachovou večerou
u synoptikov je literárne sekundárne – čo však ešte a priori neznamená, že historicky
nebolo pôvodné. Na základe Pavlovej správy v 1Kor a historicko-kritickej analýzy
synoptických rozprávaní je nepopierateľné, že „slová ustanovenia“ sa v ústnej tradícii
ranej cirkvi veľmi skoro odovzdávali samostatne a kontextuálne nezávisle. Pavlova
správa v 1Kor 11, 23 explicitne potvrdzuje pašiový kontext tejto večere (v tú noc, keď bol
vydaný; v. 23b) ako historické pozadie pre kerygmatický charakter zvestovania Pánovej
smrti (por. v. 26). To však paschálny kontext neneguje. Izolovanie tých slov, ktoré Pavol
prevzal zo staršej tradície (por. v. 23a), mohlo byť z čisto liturgického dôvodu.
„Eucharistická správa“ v 1Kor je potom primárne svedkom o používaní týchto slov v Sitz
im Leben cirkvi, sekundárne v širšom pašiovom kontexte Sitz im Leben Jesu. Výslovné
neuvedenie pesachového kontextu „slov ustanovenia“ v 1Kor je len argumentum
ex silentio. Jánovo evanjelium uvádza Poslednú večeru ako (slávnostné) jedlo (deň) pred
664
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samotným sviatkom Pesach, ale „slová ustanovenia“ priamo neuvádza. Teologickému
dôvodu Jn chronológie sa budeme venovať nižšie, ale zaujímavosťou je skutočnosť,
že jeho „predveľkonočná večera“ nesie v sebe niekoľko pesachových elementov. Toto
evanjelium pridáva len ďalší argumentum per ambages pre tvrdenie, že spájanie „slov
ustanovenia“ počas Poslednej večere s pesachovou večerou je nehistorické. Rovnako
nepriamym argumentom pre nie-pesachový kontext Poslednej večere je výraz pripisovaný
farizejom a saducejom mh. evn th/| e`orth/| v Mk 14, 2/Mt 26, 5 – ktorí nechceli, aby bol Ješua
uväznený cez sviatky. Otázkou k tomu je, či chceli uväzniť Ješua pred alebo po skončení
sviatku? Čo sa má rozumieť pod e`orth/| (v singulári), či sviatok Pesach (14. nisan), Macot
(začína 15. nisan. do 21. nisana) alebo Pesach/Macot? Aktivita Judáša bola potom
neočakávaným „urýchlením udalostí“ – podľa Mk jeho zrada bola práve v sviatok Pesach
a zajatie v predvečera Macot. Tu sa dostávame do „historickej dilemy“, pretože Ješuovo
uväznenie odsúdenie a ukrižovanie v priebehu sviatkov je z historického hľadiska
nepravdepodobné (D. Harrington667).
V každom prípade treba pravdivo konštatovať, že ak by sme nemali synoptické
evanjeliá, pesachový kontext „slov ustanovenia“ a Poslednej večere by bol sotva jasne
rozoznateľný. Argumenty, ktoré však smerujú k popieraniu pesachového kontextu
sú nepriame. My však máme okrem 1Kor a Jn k dispozícii ešte tri dôležité pramene, ktoré
sa súhrne nazývajú synoptické evanjeliá. Na základe nich, vzhľadom na vlastné Ješuovo
pôsobenie, nepoznáme z Nového zákona žiadne iné prostredie v naratívnych statiach,
pri ktorom by Ješua „slová ustanovenia“ vyslovil, než je kontext pesachovej večere.
Jediným naratívnym kontextom, s ktorým evanjelisti spájajú „slová ustanovenia“ pri
Poslednej večeri, je večera paschy. Niet žiadnej inej večere, než je pesachová večera, niet
iného kontextu než Pesach, do ktorého by NZ spisy zasadili v rámci Ješuovho života
Poslednú večeru so „slovami ustanovenia“. Skutočnosťou pritom zostáva, že pri
samotných „slovách ustanovenia“ synoptické evanjeliá nezaznamenávajú pesachový
rituál Ješuovej (pesachovej) večere detailne. To však pre evanjelistov nebolo prvoradým
cieľom. Ich hlavným úmyslom bolo predstaviť nové gestá a slová, ktoré prijali od Ješuu
a stali sa základom pre liturgické zhromaždenia veriacich v Ješua ha-mašiach, podľa
príkazu: „Toto robte na moju spomienku“. Židovskí poslucháči okrem toho pesachovú
večeru dôverne poznali (čo platí zvlášť u Mt). Vlastná príprava pesachovej večere
a viacero pesachových detailov z jej priebehu, ktorými sú Ješuove nové slová nad
chlebom a kalichom obklopené – o ktorých budeme podrobnejšie pojednávať (zvlášť
explicitné sú napr. výslovné nazvanie sviatkov, dva kalichy u Lukáša, prebiehajúca večera
pri lámaní chleba, chválospev na konci) – je imperatívom pre teológa, aby toto
kontextuálne zasadenie bral zodpovedne a vážne pri jej interpretácii. Podľa svedectva
všetkých synoptikov, zasadenie „slov ustanovenia“ do kontextu pesachovej večere je
prinajmenšom vhodné pozadie pre ich správnu teologickú interpretáciu. Medzi
exegétmi a historikmi pravdepodobne nenastane zhoda na otázku, či Posledná večera bola
aj historickou pesachovou večerou, prípadne len slávnostnou židovskou hostinou
667
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v období blízkom k Veľkonočným sviatkom, ale bez ohľadu na to, synoptikmi vedome
zvolený pesachový kontext tejto večere, predstavuje pre exegétov imperatív pre jej
správnu interpretáciu a hlbšie porozumenie.

9.2 Jánovo „predveľkonočné“ datovanie večere
Otázka, ktorú na tomto mieste chcem položiť je, či kontradikcia v datovaní Poslednej
večere medzi Jánom a synoptikmi (či už reálna alebo nie), má vplyv na otázku jej
hebrejského pesachového kontextu? V histórii exegézy sa medzi biblistami a historikmi
tiahne ďalekosiahla diskusia o tom, ktorej tradícii dať chronologickú prednosť, či
synoptikom alebo Jánovi. Jestvujú exegéti, ktorí uprednostňujú Jánovo datovanie
(V. Taylor668; F. F. Bruce669; D. Stern670; R. E. Brown671), čo pre mnohých potom
znamená, že Posledná večera nebola pesachovým jedlom, ale len „slávnostnou hostinou“.
Nemálo biblistov sa však prikláňa v otázke historicity k synoptikom (J. Jeremias; C. K.
Barett672). Jestvuje dokonca skupina tých, ktorí sa pokúšajú obidve datovania
harmonizovať a spojiť (spočiatku aj J. Jeremias; A. Jaubert673; R. T. France674; H. W.
Hoehner675; P. Billerbeck676; M. J. Lagrange677; B. D. Smith678). Zvyčajne ide
o hypotetické a špekulatívne návrhy, ale žiadny pokus o harmonizovanie synoptickej
a jánovskej tradície nebol všeobecne prijatý. Treba však poznamenať, že v tejto otázke
nejestvuje žiaden jednoznačný konsenzus a pravdepodobne ani nebude jestvovať. Tu by
som chcel pripomenúť, že „pri hľadaní historickej pravdy datovania Poslednej večere
668

TAYLOR, V.: The Gospel according to St. Mark, MacMillan, London 1966, s. 664-667.
BRUCE, F. F.: New Testament History, Doubleday, New York 1972, s. 119n.
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BROWN, R. E.: The Death of the Messiah, Doubleday, New York 1994, s. 1350-1378.
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BARETT, C. K.: The Gospel according to St. John, SPCK, 1978, s. 48-50.
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nesmieme zabúdať na jednu dôležitú skutočnosť. Evanjeliá totiž nie sú historickými
prameňmi v našom ponímaní histórie, ale teologickými interpretáciami Ješuu, jeho života
a jeho paschy. Nemôžeme prehliadnuť, že evanjelisti, podobne ako celé Písmo, chápu
históriu nie ako chronológiu, ale ako teológiu. Evanjeliá sú skôr kázaniami,
svedectvom viery, ktorým cirkev predstavuje Ješuu ha-nocri a vyznáva, že on je
Mesiáš.“679 Toto zvlášť platí o evanjeliu podľa Jána s jeho „vysokou kristológiou“.
Tradičným východiskom je, že Posledná večera u Jána nemohla byť pesachovou
večerou, ale len „slávnostnou večerou“ pred samotným sviatkom. Čo hovorí o tom
samotný text Jána, čím sa dostáva do kontradikcie so synoptikmi? Vráťme sa k textu
Jánovho evanjelia a piatim pasážam umiestneným v troch kapitolách: Jn 13, 1.29; 18, 28;
19, 14.31. Zvlášť menovaný Barry D. Smith sa snaží o vyvrátenie názoru, že by jánovská
chronológia bolo nezlúčiteľná so synoptickou a vtlačil pochybnosti do vopred „jasných
východísk“.
1. Na rozdiel od synoptikov, Ján nikde nehovorí o príprave na pesachovú večeru, jedení
tejto večere, ani o samotnom ustanovení Eucharistie. Jn 13, 1 začína výrazom pro. de. th/j
e`orth/j tou/ pa,sca pred sviatkom Pesach, čo sa tradične vykladá ako časové uvedenie
tejto večere v súvislosti s veršom 13, 2 (kai. dei,pnou ginome,nou). Z tohto časového údaja
„pred“, by jasne vyplývalo, že Posledná večera by nebola vlastným pesachovým jedlom,
ale len hostinou, ktorá bola slávená v období veľmi blízkom pred samotným pesachom
a jeho večerou. Na druhej strane nemusí byť až také isté, že prvý verš 13. kapitoly
je časovým uvedením večere, a to najmenej z týchto dôvodov: Časový údaj 1. verša
uvádza bezprostredne predovšetkým „výrok o blížiacom sa exode“ – o „prichádzajúcej
hodine“ Ješuovho odchodu/ prechodu (metabh)/| zo sveta k Otcovi. Sloveso metabai,nw
je ekvivalentom hebrejského rb[ (tvar participia rb[l), ktoré sa vyskytuje
v pesachových textoch Tóry o prechádzaní JHVH (Ex 12, 12.23). D. Carson vo svojom
komentári píše: „Veta upozorňuje čitateľov na pesachovú tému, ktorá sa rozvíja naprieč
celou knihou (2, 13.23; 6, 4; 11, 55; 12, 1 atď.), aby ich pozvala v umývaní nôh vidieť
vlastný pesach Ješuu ako Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta (1, 29).“680 Takže
tento „jasný časový údaj“, nemusí byť až taký jednoznačný.
2. Podľa Jn 18, 28, keď zavčas rána viedli Ješuu z Kajfášovho domu do budovy
pretória auvtoi. ouvk eivsh/lqon eivj to. praitw,rion( i[na mh. mianqw/sin avlla. fa,gwsin to.
pa,sca nikto z nich nevstúpil do [budovy] pretória, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť
paschu (baránka). K poškvrneniu v pohanskom príbytku by mohlo dôjsť len podľa ústnej
tradície, keďže Židia verili, že pohania pochovávali svoje potratené deti vnútri svojich
domov (por. m Oh 8:7; t Oh 8:11). Tak by porušili predpis Tóry ohľadom čistoty pesachu
a zákazu kontaktu s mŕtvolou (Nm 9, 6n). Barry D. Smith pri obhajovaní veľkonočného
charakteru Poslednej večere u Jána vo svojom článku The Chronology of the Last
Supper681 pripomína, že predpis ohľadom nečistoty je rovnaký aj v prípade slávnostnej
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obety (Nm 9, 20n) a fráza fa,gwsin to. pa,sca u Jána – na rozdiel od synoptikov – môže
znamenať „jesť slávnostnú obetu prinášanú pesachovými pútnikmi v 15. nisana, v prvý
deň sviatku“ (por. m Chag 1:3).682
3. Časový údaj v Pilátovom dome – Jn 19, 14: h=n de. paraskeuh. tou/ pa,sca( w[ra h=n w`j
e[kth bol prípravný deň paschy, okolo šiestej hodiny (okolo 12,00 hod.). Podobne podľa
Jn 19, 31, keď mŕtve Ješuovo telo bolo na kríži bol prípravný deň (paraskeuh.) na šabat
(sviatok), lebo mal byť veľký deň šabatu (h=n ga.r mega,lh h` h`me,ra evkei,nou tou/ sabba,tou).
683
Výraz paraskeuh. tou/ pa,sca sa tradične chápe ako xsp br[ , ktorým sa podľa Mišny
rozumie 14. nisan. Torrey argumentuje, že tento jazykový úzus vznikol z aramejského
pojmu atbwr[ prekladom do gréčtiny medzi aramejsky hovoriacimi Židmi a neskôr
aj kresťanmi.684 Barry D. Smith uvádza, že pojem paraskeuh. je Jánom používaný na „deň
pred šabatom“ („veľký šabat“ – sobota počas veľkonočných sviatkov), čo je v tomto
prípade vždy piatok (por. aj Mk 15, 42; Lk 23, 54; Ant III. 10.7; Did 8, 1) a že pa,sca
u Jána znamená aj celé obdobie pesachových sviatkov (Jn 2, 13.23; 6, 4; 11, 55; 12, 1; 13,
1), nielen exkluzívne pesachové jedlo. Takže oba výrazy by mohli znamenať
aj „prípravný deň pesachového šabatu“.685
4. Zaujímavé je slovo, že učeníci si o Judášovom odchode mysleli, že Ješua mu
povedal: nakúp, čo bude potrebné pre sviatky (13, 29). Prečo je tu taká urgencia nočného
nakupovania? Ak by išlo o jedlo pred pesachom (14. nisana), k nakupovaniu by mali čas
ešte celý deň. Ale ak by išlo o pesachové jedlo (15. nisana), urgencia je pochopiteľná,
lebo nasledujúci deň je veľký šabat. Počas pesachovej noci bolo však nakupovanie ešte
dovolené.686
Z týchto stručných proti-argumentov o ktorých je samozrejme možné diskutovať, je
zrejmý jeden záver: Nie je až také samozrejmé – ako sa zvyčajne tvrdí, – že Posledná
večera u Jána nemôže byť pesachovou večerou. Skôr vysvitá zaujímavá skutočnosť,
že hoci Pesach je pre Jána dôležitý predovšetkým vzhľadom na interpretáciu udalosti
Ješuovej smrti a jeho odchodu k Otcovi, prinajmenšom širší pesachový kontext je zrejmý
aj na jeho prezentácii Poslednej večere. Dokonca si môžeme u neho všimnúť viaceré
detaily, ktoré v jeho „slávnostnej večeri“ poukazujú na pesachové elementy:
• Jej slávenie v Jeruzaleme, hoci strediskom pobytu Ješuu s učeníkmi bola podľa Jn
12, 1 Betánia. Aký iný dôvod by bol, ak nie že by išlo o pesachovú hostinu, ktorá sa
musí sláviť v Jeruzaleme?;687
• slávenie v noci (h=n de. nu,x h=n de. nu,x). Noc bola nezvyčajným časom pre bežnú
hostinu, pokiaľ to nebolo zvlášť vyžadované, tak ako na pesach;688
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•

výraz ywmi,on v Jn 13, 26.27.30 (por. výklad nižšie);

• poloha pri stolovaní vyjadrená slovesami avnakei,menoj (13, 23) a avnapi,ptw (13,
25).
• umývanie nôh (13, 4-12) počas večere namiesto rúk. Výraz v Jn 13, 2 dei,pnou
ginome,nou particípium aoristu vyjadruje, že jedlo bolo už v procese, teda naservírované.
Umývanie rúk je bežnou súčasťou práve pesachovej večere.
• názor učeníkov ohľadom Judášovho odchodu z večere, aby „daroval niečoho pre
chudobných“ (13, 29). Ide o zvyk z pesachového obdobia (maot chitin; por. j BB 12d).
Vymenované pesachové elementy smerujú k uzáveru, že Jánovo zobrazenie Poslednej
večere nemôže byť interpretované výlučne ako obyčajné „slávnostné jedlo“, ktoré
s pesachovou hostinou nemá nič spoločné. Problémom však zostáva otázka, ak by Ján
chcel vedome zobraziť veľkonočný charakter poslednej Ješuovej večere, prečo to neurobil
výslovne? Tradičnou odpoveďou je, že keď Ján písal svoje evanjelium, poznal už
synoptickú tradíciu a nepovažoval za nutné opakovať to, čo už bolo „notoricky“ známe
z predošlých evanjelií a liturgickej praxe ranokresťanskej cirkvi. Hlavný argument však je
primárne teologický a kristocentrický záujem celého diela. Jánov centrálny symbolickoteologický záujem v súvislosti s veľkonočnou symbolikou je zobraziť Ješuu ako
veľkonočného baránka. Kvôli tomuto teologickému záujmu, Jn pripúšťa „historickú
nepresnosť“. Ješua nie je len pravý chrám, pravé svetlo, pravé víno, ale aj pravý
paschálny baránok. Už v úvode evanjelia Ján Krstiteľ predstavuje Ješuu: i;de o` avmno.j tou/
qeou/ o` ai;rwn th.n a`marti,an tou/ ko,smou Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta
(1, 29.36). Evanjelista používa židovskú symboliku baránka (z Iz 53, 7.10 a Jer 11, 19,
prípadne z apokalyptiky 1Hen 90, 9-12; TestJoz 19, 8; TestBenj 3, 8). Ješua je baránkom
nesúcim nielen hriechy Izraela, ale celého sveta. Jeho obetovanie sa uskutočnilo potom na
Golgote v prípravný deň pred sviatkom Pesach (Jn 19, 31), kedy boli zabíjané baránky
v chráme. Poznámka o tom, že Ješuovi nepolámali vojaci kosť (19, 33) je interpretovaná
ako naplnenie Tóry – aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená“ (19, 36), čo je
jednoznačná narážka na predpis o veľkonočnom baránkovi v Ex 12, 46; Nm 9, 12
(prípadne Ž 34, 21).
Záverom možno zhrnúť, že ohľadom Jánovho datovania Poslednej večere, sú možné
len dve možnosti: A) Ješua s učeníkmi podľa Jn slávil tradičnú veľkonočnú večeru
v stanovenom čase; čo však majstrovsky „odsunul do úzadia“ v prospech teologickej
interpretácie Ješuu ako pesachového baránka; B) Ješua so svojimi učeníkmi slávil
„slávnostnú hostinu anticipujúcu samotný Pesach“, v čase veľmi blízkom k pesachovým
sviatkom (deň predtým), ktorej vedome vtlačil pesachový kontext. V spojení
so synoptikmi najpravdepodobnejšie považujem takéto datovanie Poslednej večere
s prihliadnutím na centrálny význam teológie vzhľadom na chronológiu:
1. Ješua zomrel v piatok a bol v náhlení pochovaný pred šabatom, ktorý začína západom
slnka v ten istý deň.
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2. Chronológia synoptických evanjelií ohľadom Poslednej večere je historicky správna.
Ješua so svojimi učeníkmi slávili pesachovú večeru (štvrtok večer, kedy začal 15.
nisan).
3. Ján poznal synoptickú tradíciu (ústnu či aj písomnú?), prijíma ju, a preto naznačuje na
viacerých miestach veľkonočný charakter Ješuovej poslednej večere.
4. Ján dáva teologickú prednosť predstaveniu Ješuu ako Veľkonočného baránka, a preto
uvádza čas jeho smrti v zhode so zabíjaním a obetovaním pesachových baránkov
v chráme.
5. Preto Ján neuvádza „prípravu baránka na večeru“ (tým baránkom je sám Ješua); ani
ustanovenie Eucharistie počas Poslednej večere (neporušuje chronológiu: 1. zabíjanie
baránka; 2. jedenie večere) a „eucharistickú reč“ anticipuje do 6. kapitoly, pričom
ponecháva veľkonočný kontext (ide o iný sviatok Pesach). V tejto súvislosti možno
o evanjelistovi Jánovi vysloviť kompliment, že sa mu „podarilo nemožné“: vypovedať
nové interpretácie o Ješuovej osobe v súvislosti s Pesachom a Poslednou večerou
a pritom neporušiť to, čo pred ním vypovedali synoptici (respektíve ich ústna tradícia).
Odhliadnuc od striktne exaktného „historického datovania Poslednej večere“,
vo vedomí, že primárnym cieľom evanjelií nie je podávať chronologické údaje, môžeme
v každom prípade tvrdiť, že všetky evanjeliá zhodne vychádzajú zo židovského
pesachového kontextu Poslednej večere. Pre synoptikov i pre Jána je pesachový
kontext Poslednej večere nepostrádateľný a práve na jeho podklade synoptici
predstavujú Ješuove nové gestá a slová nad chlebom a kalichom. Synoptici aj Ján majú
rozličné teologické dôrazy, ktorým prispôsobujú svoje časové údaje, ale zhodne
vychádzajú z pesachovej atmosféry – jej teológie, jazyka, symbolov a gest, ktoré
reinterpretujú vo svetle osoby Mesiáša Ješua. Preto „absolútnou istotou pri štúdiu
evanjelií zostáva vnútorná teologická blízkosť Poslednej večere k hebrejskému
Pesachu.“689
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III.

PESACH A POSLEDNÁ VEČERA

V tejto tretej hlavnej časti tejto štúdie sa budeme snažiť predstaviť zvyčajné slávenie
sviatku Pesach a pesachovej večere v Jeruzaleme, najmä v 1. stor., v prostredí ktorej
Ješua z Nazareta slávil svoju Poslednú večeru. Ješua nepotreboval vynájsť nový rituál.
Ako Žid vstúpil do starobylého židovského rituálu pesachovej večere, aby doň vložil
nový obsah. Jeho Poslednú večeru budeme interpretovať ako jej naplnenie a organické
pokračovanie. Metodologicky budeme postupovať od židovských prameňov
k novozákonným správam – nie naopak, ako to robí väčšina exegétov. Bude nás zaujímať,
čo všetko mohlo ovplyvniť porozumenie pesachovej slávnosti v Ješuovej dobe, v období
ústneho a písomného odovzdávania novozákonného posolstva. Pri jednotlivých
pesachových elementoch systematicky usporiadane pripomenieme výsledky z nášho
predchádzajúceho skúmania z židovských pramenných materiálov. Spolu s pramennými
materiálmi pred zničením budeme používať aj mladšie židovské pramene, ktoré síce
nepomôžu k historickej rekonštrukcii Poslednej večere, ale nám pomôžu lepšie pochopiť
teologický význam židovského Pesachu. Objavíme, že niektoré pesachové elementy,
ktoré nie sú explicitne rozvinuté v správach o Poslednej večeri, boli použité a rozvinuté
na iných miestach Nového zákona.
Okrem vonkajšej súvislosti Poslednej večere s typickou pesachovou slávnosťou
v 1. stor. budeme sledovať aj ich vnútornú súvislosť medzi pesachom a tým, čo Ješua
zamýšľal urobiť a povedať svojim učeníkom prostredníctvom svojej Paschy, ktorú
predchádzala slávnostná paschálna večera.

1. Pútnické sviatky Pesach/Macot
Odborníci na výskum (semitských) dejín náboženských kultov a hľadanie predbiblickej
podoby židovských „veľkonočných sviatkov“ prišli k záveru, že dôležité náboženské
sviatky Izraela mali pôvod v dvoch oddelených starobylých slávnostiach. Prvým z nich
mala byť starobylá slávnosť pastierov zvaná xs;P, Pesach, druhou bola historicky mladšia
poľnohospodárska slávnosť zvaná

tACm;

Macot. Počiatok sviatku Pesach treba hľadať

medzi nomádmi, kde mal byť pastierskym rituálom. Po usídlení v Kanaáne mal text
stratiť prvotný význam spojený s nomádskym spôsobom života, preto bol spojený
s jarným poľnohospodárskym sviatkom Macot, ktorý bol vďakyvzdaním za prvotnú
úrodu obilia (jačmeňa). Tomuto predbiblickému a diachrónnemu vývoju oboch sviatkov
sa však našej práci nebudeme hlbšie venovať. V čase redakcie hebrejskej Biblie a zvlášť
aj v 1. stor. po Kr. boli už obidva sviatky teologizované v konekcii s udalosťou
vyslobodenia zo zeme micrajim. Obidva boli nerozlučne spojené a predstavovali „jeden
sviatok“ o čom svedčí aj „nepresná terminológia“ (zameniteľnosť názvov) s ktorou sa
stretneme u Josepha a v NZ. Našej práci lepšie poslúži pohľad synchrónny, v ktorom
budeme vychádzať z ustáleného textu Písma biblickými redaktormi. Takto čítali Bibliu jej
židovskí komentátori a redaktori NZ. Obidve zložky „veľkonočných sviatkov“ je možné
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viac či menej rozlíšiť, ale nemôžeme ich od seba oddeliť, keďže samotná Biblia ich
spojila.
Hebrejskému názvu sviatku xs;P, Pesach zodpovedá aramejské ax'sp;i Pascha.
O pôvode a etymológii výrazu

xs;P,

sa vedie medzi odborníkmi diskusia. Myslím, že

správne sa český starozákonník Jan Heller690 domnieva, že substantívum pesach (v SZ sa
vyskytuje 74-krát) súvisí so slovesom xsP, ktoré je doložené aj v mimobiblickej
hebrejčine vo význame byť chromý, krívať, poskakovať. Pôvodne znamenalo
pravdepodobne „poskočenie“. Potom sa jeho význam rozvíjal dvomi smermi:
1. Zdravotne znamená poskakovať, asi ako nechodiť normálne, byť chromý, krívať (Dt 15,
21; 2Sam 4, 4; Iz 33, 23; Jer 38, 8 masor.). 2. Vo všeobecnom náboženskom zmysle
znamenalo „rituálne poskakovať“, resp. „rituálne tancovať“ (por. 1Kr 18, 21.26). Niektorí
etymologicky spájajú s akkadským paššâhu – uzmieriť, utíšiť (božstvo) rituálom;
3. O JHVH sa potom prenesene hovorí, že „preskočí“, t.j. obíde domy Izraelitov. Takýto
nový význam pojmu dávajú izraelskí teológovia. O tomto výklade svedčí v Tóre najmä
Ex 12, 13: „A krv na vašich domoch, kde sa budete [zdržovať], bude pre vás znamením
a ja uvidím tú krv a preskočím vás (yTix.s;p)' a nepostihne vás žiadna ničivá rana...“
Podobne Ex 12, 23: „A keď bude prechádzať JHVH a udierať micrajim a uvidí krv na
[vrchnom] prahu dverí a oboch zárubniach, preskočí (xs;p)' JHVH tie dvere...“ Sloveso

xsP tu znamená preskočiť, prekročiť, minúť, obísť, voľnejším prekladom by mohlo byť
chrániť (por. LXX skepa,zw), ušetriť (por. Iz 31, 5). Tento etymologický výklad sleduje aj
Jub 49:3-4 a mišna Pes 10:5: „Pesach, pretože (JHVH) preskočil domy našich praotcov
v Egypte“. U Josepha nájdeme toto vysvetlenie: „Sviatok Paschy znamená u,perbasia
prekročenie, pretože v tento deň Boh nás u,perba,j prekročil a poslal ranu na Egypťanov“
(Ant II, 14.6).
Sviatok Pesach ako celok sa označuje aj ako xs;P'h; gx; (por. Ex 34, 25). Vzťah
sviatku k jeho pôvodcovi – JHVH, Bohu Izraela, vyjadruje výraz hw"hyl;

xs;P,

pesach pre

JHVH (Ex 12, 48; Lv 23, 5; Nm 9, 10.14; 28, 16; Dt 16, 1.2; 2Kr 23, 21; 2Krn 30, 1.5; 35,
1; 11QT XVII, 6). V kontexte rozšírenej modloslužby v micrajim, môže predložkové
spojenie hw"hyl; ešte zosilňovať, že Pesach je slávený len a len pre JHVH, nie pre
žiadneho iného „boha“. Zvyčajne býva tento zvrat spojený so slovesom

hf'[' (xs;p, hf'['

konať pesach Ex 12, 48; Nm 9, 2-6.10.13-14; Joz 5, 10; Dt 16, 1; 2Kr 23, 21-23; 2Krn 30,
1-2.5; 35, 1.17-19; Ezd 6, 19). Slávenie Pesachu sa preto má konať podľa všetkých xs;P'h;

tQ;xu

ustanovení pesachu (Ex 12, 43; Nm 9, 12.14; por. Ex 12, 14.17; 13, 10) a podľa

690

HELLER, J.: Tři svědkové, Oikúmemé, Praha 1995, s. 15. K terminológii por. xsP in Hebrew and
English Lexicon of the Old Testament, s. 820; xs;P, in BDB 7757, s. 820; TWOT Lexicon (1786a); Pa,sca
in JEREMIAS, J.: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testamente, b. V, s. 895-902; BOKSER, B.:
Unleavened Bread and Pasover in The Anchor Bible Dictionary, s. 755-756; SCHMIDT, W. H.:
Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 1990, s. 144-148;
RYLAARSDAM, J. C.: Passover and Feast of Unleavened Bread in The Interpreter’s Dictionary of the
Bible, s. 663-664.
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AjP'v.mi

jeho predpisov (Nm 9, 14). Deuteronomické dielo 2Krn pripomína, že Pesach sa

má sláviť

~yhil{a/h'-vyai hv,mo tr;AtK. ~j'P'v.miK.

podľa predpisov zákona Božieho muža

Mojžiša (30, 16) – teda podľa Tóry (por. 35, 13). Jubileá metaforicky zosilňujú,
že ustanovenia sú „vyryté do nebeských dosiek pre všetkých synov Izraela“ a to naveky
(49:8).
Pre sviatok Pesach bolo najdôležitejším obsahom prinášanie pesachovej obety, čiže
xs;P,-xb;z< obetovanie pesachu (Ex 12, 27; 23, 18; 34, 25; o dôležitosti prinášania obetí
por. Ant X, 4.5; XVII, 9.3; VitMos II, XLII.228; XLIII.233; All III, XXX.94; LVII.165;
SpecLeg II, XXVII.145-6). xb;z< pritom pochádza zo slovesa xb;z" zabíjanie zvierat pre
obety, preto znamená aj obetovanie. Preto v Dt nájdeme aj výraz „obetovať pesach“ (xs;P,

xb;z"

16, 2.5-6). Týmto sa dostávame k tomu, že postupne sa pojem pesach začal

stotožňovať so samotnou obetou, čiže pesachovým baránkom. Práve on mal cez sviatok
ústredné miesto (por. Ant III, 10.5; IX, 13.3; XI, 4.8). Neskôr sa začal používať aj pojem
xs;P, !b'r>q' korban pesach (por. Nm 9, 13; !b'r>q' označuje obetu vo všeobecnosti, brq
obetovanie; por. m Pes 9:6). Pojem pesach (xs;P,h; s členom) sa aj tu vzťahuje aj na
samotného pesachového baránka, čiže pesach je baránok. Výraz

xs;P,h; jx;v'

zabíjať

pesach označuje zabitie pesachového baránka (Ex 12, 21; 2Krn 30, 15; 35, 1.6.11; Ezd 6,
20; m Pes 3:7; 5:2.5-6; 6:5; 8:1-7). Podobne aj xs;P,h;-ta, Wlk.a' jedli pesach znamená, že
jedli pesachového baránka (2Krn 30, 18; por. m Pes 7:4; 4Q 265). Mišna používa aj
spojenie „piecť pesach“ (xs;P'h;-ta, !yliAc m Pes 7:1-2; por. Ex 12, 8).
LXX prekladá sloveso xsp zvyčajne výrazom pare,rcwmai prejsť, ísť okolo, minúť (Ex
12, 23). Bližšie hebrejskému slovu je sloveso u,perbai,w, ktoré používa v preklade
Theodotion, Aquila, ale aj Josephus. Filón prekladá xsp výrazom diabai,nein.
Substantívum

xs;P,

zvyčajne prekladá grécka LXX rovnako ako aramejčina pa,sca (člen

to.) pascha. Výnimkou je Druhá kniha kroník, kde nájdeme opis Pesachu za kráľa
Chizkijáša výraz fasek (30, 1.2.5.15.17.18; por. aj Jer 38, 8) čo je (nepodarený)
transliteračný prepis z hebrejčiny. Pojem fa,ska nájdeme aj u Josepha Flávia (Bel II, 1.3;
Ant V, 1.4; XIV, 2.1; XVII, 9.3). NZ používa na označenie Pesachu výhradne grécky
výraz pa,sca (27-krát v NZ). Podobne ako v hebrejčine označuje:
1.

Sviatok ako celok (to. pa,sca/xs;P,h; Mk 14, 1; Mt 26, 2; Lk 22, 1.7; Sk 12, 4; Jn 2,
13; 11, 55; 12, 1; 18, 39) – teda e`orth/| tou/ pa,sca/xs;P'h;-gx; (Lk 2, 41; Jn 2, 23; 6,
4; 13, 1), ktorý sa koná (poiw/ to. pa,sca/xs;p,

hf'[

Mt 26, 18.19);

2.

obetovanie (zabíjanie) paschy (to. pa,sca e;quon/xs;P'h;

xb;z,<

3.

Mk 14, 12; Lk 22, 7);
samotného baránka, ktorý sa jedol /na večeru/ (fagei/n to. pa,sca/xs;P'h;-ta,

resp.

xs;p,h; jx;v'
lkoa/

Mt 26, 17; Mk 14, 14; Lk 22, 8.11.15; Jn 18, 28); sem patrí aj nový výraz
vzhľadom na Tóru o príprave pesachu k jedeniu (e`toima,sate h`mi/n to. pa,sca i[na
fa,gwmen/hl'keanow> xs;P'h;-ta, Wnl' Wnykih' pripravte nám paschu, aby sme jedli! Lk
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22, 8.13; Mk 14, 12b; Mt 26, 17; z Tanachu por. 2Krn 35, 14-15) – čo označuje
prípravu nielen baránka, ale celej pesachovej večere;
4. Pavol v 1Kor 5, 7 kristologicky používa výraz pa,sca h`mw/n evtu,qh Cristo,j bol
obetovaný náš baránok (pascha) – Kristus.
Datovaniu paschy sa budeme podrobnejšie venovať nižšie, ale všeobecne platí,
že zabíjanie a obetovanie pesachového baránka bolo popoludní 14. nisana. Večerná
pesachová hostina na ktorej sa jedol pesach s macot a merorim (Ex 12, 8; Nm 9, 11)
patrila už zároveň k sedemdňovému sviatku Macot. Pesachová večera je oným spojivom
medzi sviatkom Pesach, (kedy sa zabíjal a obetoval baránok) a sviatkom Macot (bolo
prikázané jesť nekvasené chleby), lebo práve na nej sa jedol pesach (baránok) s macot
(nekvasenými chlebami).
Označenie tACm; macot sa používa v Tóre najprv na označenie nekvaseného chleba (sg.

hC'm); , ktorý sa jedol pri pesachovej večeri namiesto bežného ~x,l,

(kvaseného) chleba

(Ex 12, 15.20.39; Dt 16, 3.8). Tieto „macot budete jesť sedem dní“ (tACm;

t[;b.vi

lk;aTo ~ymiy"

Ex 12, 7.15; 34, 18). Izraeliti majú strážiť, aby zachovávali tACM;h; Macot (Ex 12,

17). Práve tento verš predstavuje teologické spojenie medzi Macot a udalosťou exodu:
„...lebo práve v tento deň som vyviedol vaše oddiely zo zeme micrajim“ (por. Ant II,
15.1). Toto sedemdňové obdobie začínajúce predvečer 15. nisana sa potom explicitne
nazýva

tACM;h; gx;

sviatok Macot (Ex 23, 15; 34, 18; Lv 23, 6; Nm 28, 17; Dt 16, 16;

2Krn 30,13.21; 35,17). Podobne ako je sviatok Pesach pre JHVH, aj o tomto sviatku sa

tACM;h; gx; sviatok Macot pre JHVH (Lv 23, 6; por. 11QT XVII, 11-12)
a spája sa s ním sloveso hf'[' konať (2Krn 30, 13.21; 35, 17; Ezd 6, 22). Aramejským
ekvivalentom je !yryjp Patyrin, LXX prekladá e`orth, tw/n avzu,mwn sviatok Azymov, resp.
píše, že je hw"hyl;

len avzu,mwn. Podobne prekladá aj NZ:
1.

Označenie sviatkov ako celku: tw/n avzu,mwn/tACM;h; (Mk 14; 1.12; Mt 26, 17);
e`orth. tw/n avzu,mwn/tACM;h;

~Ay

gx;

(Lk 22, 1); resp. h` h`me,ra tw/n avzu,mwn/tACM;h;

deň (čas) Azymov (Lk 22, 7); pl. h`me,rai tw/n

gx;
avzu,mwn/tACM;h;-gx; ymey> ~ymiY"h;

dni (obdobie) Azymov (Sk 12, 3; 20, 6);
2. označenie nekvaseného chleba (a;zumoj), v NZ len alegoricky v 1Kor 5, 7-8 (Ant
III, 6.6).
Časovú postupnosť a rozlíšenie oboch sviatkov sme mohli sledovať už v knihe Exodus.
Podobne to robí aj Ezdráš: najprv píše o Pesachu (Ezd 6, 19-21) a až potom nasledoval
sedemdňový

tACm;-gx; (Ezd 6, 22). Podľa Paschálneho papyrusu z Elefantíny sa v 5. stor

pred Kr. v tejto židovskej kolónii v Egypte jasne rozlišovalo slávenie Paschy v 14. nisana
(PasElef 4-5a) a sedem dní Patyrin, 15. – 21. nisana (PasElef 5b-6.8). Kniha Jubileí
sa v 49. kapitole najprv venuje výhradne sviatku Pesach (v.1-22a), zameranému
na príkazy ohľadom zabíjania a jedenia baránka a až nakoniec stručne spomína
sedemdňový sviatok Macot (v. 22b-23). Podobne to robí Chrámový zvitok nájdený
v jedenástej Qumránskej jaskyni. Najprv spomína nariadenia ohľadom Pesachu a prípravy
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obety (11QT XVII, 6-9), potom pútnický sedemdňový sviatok Macot s príslušnými
dennými obetami (11QT XVII, 10-16). V čase kráľa Chizkijáša bol už Pesach veľmi
úzko spojený so sviatkom Macot, takže bolo možné zamieňať za akým účelom
prichádzajú pútnici – sláviť Pesach alebo Macot (2Krn 30, 1.13). Podobne v Ezechielovej
vízii nového Pesachu sú obidva sviatky prepojené (Ez 45, 21-24).
Filón rozlišuje Paschu a sviatok Azymov, ale neoddeľuje ich od seba. Sviatok
sa v chaldejskom jazyku nazýva Pascha (VitMos II, XLI.224). Sviatok Azymov sa slávi
sedem dní (SpecLeg I, XXXV.181) a je v ňom prikázané jesť nekvasený chlieb /azyma/
(SpecLeg II, XXVIII.158-9). Josephus bežne vychádza z praxe ich spoločného slávenia.
To je zrejmé zvlášť v Židovskej vojne, keď spomína povstanie v Jeruzaleme za vlády
Archelaa v období „keď nadišiel čas sviatku nekvasených chlebov, ktorý je Židmi
nazývaný Pascha“ (d¾ tÁj tîn ¢zÚmwn ™nst£shj ˜ortÁj, ¿ p£sca par¦ 'Iouda…oij kale‹tai Bel
II, 1.3; por. aj Ant IX, 13.3; X, 4.5; XI, 4.8; XIV, 2.1; XVIII, 2.2; Ant XX, 5.3). Vzťah
Paschy k Azymom je v Starožitnostiach opísaný aj ako hostina sviatku Nekvasených
chlebov (por. Ant XVII, 9.3). V prezentácii sviatkov v 2. knihe Židovských starožitností
rozlišuje Josephus Paschu, ktorá sa slávi v štrnásty deň od Azymov: „Sviatok
nekvasených chlebov nasleduje po Pasche a pripadá na 15. deň mesiaca a pokračuje
sedem dní. Počas neho jedia nekvasené chleby“ (Ant III, 10.5). Sviatok Azymov je
spomenutý osobitne aj na iných miestach (Ant II, 15.1). Všeobecne platí, že Josephus
rozlišuje (oddeľuje od seba) oba sviatky, keď komentuje starozákonné pasáže. Inak
používa „ľudové zamieňanie obidvoch sviatkov“. Podobne to nájdeme aj v Novom
zákone. U Lk 22, 1 čítame h` e`orth. tw/n avzu,mwn( h` legome,nh pa,sca sviatok Azymov,
nazývaný Pascha. Podobne to robí Mk 14, 1: ?Hn de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma Pascha
a Azymy, ešte nepresnejšie však v 14, 12: Kai. th/| prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn( o[te to.
pa,sca e;quon prvého dňa [sviatku] Azymov, keď obetovali paschu (výklad k tomu nižšie).

1.1 Biblické slovesá vyslobodenia
Ak chceme rozlíšiť ústredné udalosti príbehu „exodu“, podľa štruktúry židovského
jazyka je dôležité sledovať najmä slovesá, ktoré zohrávajú v „pesachových textoch“ Tóry
ústredné miesto. Dôležité slovesá, ktoré sú v týchto textoch centrálnymi, môžeme
pracovne nazvať „slovesami vyslobodenia“. Keďže slovesu xsP sme sa venovali už
vyššie, na tomto mieste uvedieme ďalšie:
1.

acy

(aram.

a['y>; v SZ sa vyskytuje až 1068-krát, z toho v „pesachových textoch

Tóry“ 18-krát: Ex 12, 17.22.31.39.41.42.46.51; 13, 3.4.8.9; 23, 15; 34, 18; Nm 9, 1;
Dt 16, 1.3.6). Toto sloveso v tvare qal vo všeobecnosti znamená vychádzať, vyjsť (von;
gr. evxe,rcomai Ex 12, 22), odísť (Ex 12, 31); v hifile potom vytiahnuť, vyviesť, vyniesť (gr.
evkba,llw alebo evkfe,rw Ex 12, 39.46). Vo význame „vyslobodenia“ sa nachádza v hifile
perfekta (ayciAh) JHVH vyviedol synov Jisraela zo zeme micrajim (Ex 12, 51; 13, 3b;
por. vyviedol ťa

^a]ciAh

~a'yciAhl. hw"hyl;

noc vyvedenia (Ex 12, 42). V týchto prípadoch LXX prekladá slovesom

Ex 13, 9;

ytiaceAh

Ex 12, 17), resp. v participiálnom spojení
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evxa,gw (por. Sk 13, 17; Hebr 8, 9). Z neho pochádza aj grécke substantívum e;xodoj exodus,
východ, odchod (Ex 19, 1; 23, 16; Nm 33, 38; 35, 26; por. Lk 9, 31; Hebr 11, 22). V tvare
qalu perfekta ho nájdeme vo význame vyšli (3.pl. Wac.y" Ex 12, 41; 2.pl. ~t,ac'y> Ex 13, 3),
či vyšiel (2.sg.

t'ac'y"

Ex 23, 15; 34, 18); v particípiu vychádzajúci /odchádzajúci/ (~yaic.yO

Ex 13, 4); v infinitíve (ytiaceB. Ex 13, 8;

~t'acel.

Nm 9, 1) – v týchto prípadoch LXX

prekladá s evkporeu,omai.
Qal slovesa acy dáva dôraz na SUBJEKT, ktorý vyšiel/vychádza. Ním je všetok
židovský ľud ako celok (Ex 13, 3), všetci synovia Jisraela, ale aj každý jednotlivý
príslušník tohto ľudu (Ex 23, 15; 34, 18). Na druhej strane hifil tohto slovesa nutne
predpokladá aktívny subjekt, ktorý vyviedol Izrael. Ním je hwhy JHVH – ~yhil{a/ Boh, ku
ktorému oni z Egypta volali a On počul ich nárek a priznal sa k nim (por. Ex 2, 23-25).
Mojžišovi (hv,m)o , ktorého si vyvolil pre svoje dielo, sa predstavil: „Ja som Boh tvojho
otca Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba (Ex 3, 6). Mojžiš sa stal jeho poslom (čo
vyjadruje sloveso „poslania“ xlv gr. avposte,llw), keď mu Boh povedal: „Pošlem
(^x]l'v.a,w>) ťa k faraónovi a vyvedieš (aceAhw>) môj ľud, synov Jisraela z micrajim“ (Ex 3,
10). Pri tomto poslaní Boh sľúbil Mojžišovi: Budem s tebou (%M'[i

hy<h.a,

v. 12). Mojžiš

svojím poslaním pre Izrael nezastupoval sám seba, ale toho, ktorý ho poslal a zjavil mu
svoje meno:

hy<h.a, rv,a] hy<h.a,

Som, ktorý som (Ex 3, 14). TgO k Ex 34, 23 pridáva,

že On je zároveň Pán sveta.
Miestom ODKIAĽ Boh vyviedol svoj ľud prostredníctvom Mojžiša je

~yIr;c.mi #r,a,.

Geograficky a politicky išlo o Egypt (Ai;guptoj), ale hebrejská etymológia v zemi
micrajim vidí zároveň rc; – označenie utláčateľa, nepriateľa (Nm 10,9; 24,8) a núdzu,
biedu. Micrajim bol pre Jisrael

~ydIb'[] tyBe

domom otroctva (13, 3), kde sa jedával

„chlieb súženia“ (por. Dt 16, 3). Egypt na čele s faraónom, utláčateľom Božieho ľudu,
ktorý mu bráni kráčať na slobodu. Preto nešlo len o krajinu ako geo-politické označenie,
ale celkom odlišný spôsob života, vrátane jeho modloslužby a uctievania cudzích bohov.
Podľa Ex 12, 40 trval pobyt v micrajim až štyristotridsať rokov. Na otázku, prečo boli
Izraeliti tak dlho v otroctve, odpovedá neskôr midráš Mechilta Ex 12:6: „Pretože Izraeliti
boli ponorení do modloslužby v micrajim a modloslužba (avoda zara) je porovnateľná
v príťažlivosti k všetkým ostatným nariadeniam Tóry dohromady.“ A účinok modloslužby
je, že ona „rozlomí puto, anuluje zmluvu a prekrúti Tóru.“ Až poslušnosť Božiemu
príkazu zaobstarať si baránka (posvätné zviera egyptských kultov) štyri dni pred
odchodom (por. Ex 12, 3), bol skutkom odvrátenia sa od modloslužby: „prikázal im, aby
sa oddelili od modloslužby“. Midráš vidí narážku na príkaz „odtiahni (Wkv.m)i svoje ruky
od modloslužby a drž sa prikázaní!“ v slovnej hračke v spojení s Ex 12, 21, kde sa
nachádza toto sloveso v súvislosti s príkazom vyberanie pesachového baránka.
Cieľovým miestom KAM má byť Izrael vovedený je
dobrá a priestranná (Ex 3, 7),

ynI[]n:K.h; #r,a,

hb'x'r>W hb'Aj #r,a,

krajina

zem Kanaánčanov (Ex 13, 5), ktorú vám dá

JHVH, ako prisľúbil (Ex 12, 25) a zaviazal sa tvojim otcom, že ju dá tebe, zem
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pretekajúcu mliekom a medom (Ex 13, 5). Táto krajina bude neskôr nazvaná laer'f.yI

#r,a,
zemou Jisraela. Sloveso s ktorým je spojené vstúpenie, privedenia do tejto krajiny je aAB
(Ex 12, 25; 13, 5.11), LXX eivsa,gw. Ono je opozitom k acy.
AKO uskutoční JHVH vyslobodenie svojho ľudu z micrajim? K vysvetleniu používa
hebrejský text ďalšie slovesá. V súvislosti s acy vieme, že to bolo

dy" qz<xoB.

mocnou

rukou (13, 3.9). Onkelov Targum k Dt 16, 1 pridáva, že „urobil pre teba zázraky“.
V texte Ex 6, 6, kde je kumulácia troch „slovies vyslobodenia“, je acy spojené s hl'b.si –
neúnosným nedobrovoľným (pracovným) bremenom/drinou/lopotou: vyvediem vás
spod lopoty micrajim (LXX dunastei,a moci, vlády, panovania). Aktívnu účasť Izraelitov
na svojej záchrane vysvetľuje a rozvíja až neskôr midráš Mechilta 12:6. Podľa rabiho
Matja ben Chereš Izrael pred exodom nemal nič, pomocou čoho by si zaslúžil záchranu –
bol nahý od micvot (por. Ez 16, 7), takže Boh nemohol splniť svoje starobylé prísľuby
dané Abrahámovi a jeho potomstvu: „Prešiel som popri tebe a videl som ťa a hľa, tvoj
čas bol časom lásky“ (Ez 16, 8). Prišiel čas, aby [sa naplnil] prísľub, ktorým sa zaviazal
Svätý, nech je požehnaný, Abrahámovi, nášmu otcovi, ktorým chcel zachrániť jeho deti
(por. Gn 15, 13-18). Pretože žiadne vyslobodenie nemôže byť uskutočnené bez účasti
tých, ktorí majú byť vyslobodení, Boh Izraelitom poskytol príkaz obriezky (Ex 12, 44)
a príkaz držať baránka štyri dni pred jeho zabitím (Ex 12, 3). Bez týchto dvoch
„záslužných činov“ by Izraeliti nemohli byť vyslobodení z otroctva. Mechilta ďalej cituje
rabiho Eliezera ha-Kaparu, že Izraeliti májú štyri čnosti, pomocou ktorých sa podieľali na
svojej záchrane: „Oni neboli nedôveryhodní v sexuálnych nemravnostiach (’arajot)
a roznášaní klebiet (ohováraniach, hebr. lešon hara, lit. zlom jazyku), oni si nemenili
svoje mená a nemenili si svoj jazyk.“
2. lcn (aram. bzyv zachrániť sa, byť zachránený, spasený; v SZ sa vyskytuje 213-krát,
z toho v „pesachových textoch Tóry“: Ex 12, 27.36). Vo všeobecnosti znamená byť
oslobodený, zachránený, uniknúť – zvlášť v nifale; v pieli aj odložiť (2Krn 20, 25);
plieniť, rabovať (Ex 12, 36; 3, 22). Nájdeme ho však najmä v hifile vo význame odobral
(Gn 31, 9) a hlavne zachránil, oslobodil (lyCihi Ex 12, 27 zachránil naše domy; por.
o JHVH a oslobodení Izraela z micrajim Ex 3, 8; 18, 4.9.10; o Mojžišovi Ex 2, 19). LXX
prekladá s r`u,omai (por. Mt 6, 13; 27, 43; Lk 1, 74). Aktívnym subjektom je ako
v predošlom slovese sám JHVH. V Ex 6, 6 je spojené s hd'Ab[] vo význame (pracovného)
otroctva (v tomto zmysle LXX doulei,a) alebo modloslužby (avoda zara): vyslobodím vás
z vášho otroctva.
3. laG (v SZ 115-krát). Toto sloveso nenájdeme priamo v „pesachových textoch
Tóry“, ale je dôležitým „slovesom exodu“, zvlášť v kňazskom slovníku a u proroka
Izaiáša (25-krát). Ono znamená vykúpiť (z otroctva Lv 25, 48; pole Lv 25, 25), ale aj
pomstiť (~D'h; laeGO Nm 35, 19.21-27; Dt 19, 6.12; Joz 20, 3-5). Toto sloveso pôvodne
označovalo povinnosť príbuzných zachrániť rodinného príslušníka z nebezpečenstva,
trápenia, otroctva alebo pomstiť ho, pričom záchranca, vykupiteľ je označený laeAG. V Ex
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6, 6 ide však o vykúpenie Izraela z micrajim, ono je po acy a lcn oným dôležitým tretím
slovesom – vykúpim vás, po ktorom nasleduje len opis spôsobu tohto činu: so zdvihnutou
pažou. LXX ho prekladá s lutro,w (v NZ vždy o Ješuovi; por. Lk 24, 21; Tit 2, 14; 1Pt 1,
18). Vykupiteľom nie je človek ani anjel (%a'l.m; Gn 48, 16), ale sám hwhy. O ňom sa píše:
Svojím milosrdenstvom si viedol tento ľud, ktorý si vykúpil (T'l.a'G" Ex 15, 13).
4.

rb[ (v SZ 660-krát, z toho v „pesachových textoch Tóry“: Ex 12, 12.23; 2Krn 30,

5.10). Toto sloveso má význam prejsť, preskočiť, prekročiť (rieku, bránu; ale aj v zmysle
„prejdenia ponad“, čiže odpustenia hriechu 2Sam 12, 13). V súvislosti s exodom je jeho
význam veľmi podobný, až synonymný k xsP. V tvare qalu prejdem zemou micrajim
(yTir>b;['w> Ex 12, 12; por. rb;['w> Ex 12, 23). Aktívnym subjektom „prejdenia“ je opäť JHVH
(Ex 12, 23). A On bude pritom udierať micrajim prostredníctvom ničiteľa (tyxiv.M;h;
k výkladu slova viď pozn. v preklade /I.2/) – Tg. ničiaceho anjela (por. aj deväťdesiat
tisícov myriád ničiacich anjelov TgPsJ Ex 12, 12.13). Kniha Jubileí na tomto mieste robí
zásadnú reinterpretáciu, keď vykonávateľom súdu nad Egyptom nie je JHVH, ale všetky
mocnosti Mastemy (Jub 49:2.12.15) – ktorý je knieža zlých duchov (por. Jub 10:8; 17:1518:13). Autor Jubileí týmto chce vyňať Boha z diela ničenia a robí zaň zodpovedného
jeho nepriateľa. Tento však bude spútaný a uväznený, aby nemohol obviňovať Izraelitov
(Jub 48:15). Nie je náhodou, že tí, ktorí neboli postihnutí ranami, pretože ich domy boli
chránené baránkovou krvou, sa nazývajú aj yrib.i[i čiže Hebreji (prvýkrát v Písme
o Abrahámovi Gn 14, 13). JHVH je

~yYIrIb.[ih' yhel{a/

Bohom Hebrejov (Ex 3, 18; 5, 3; 7,

16). LXX prekladá rb[ s die,rcomai alebo pare,rcomai.
5. jpv je slovesom súdu (v SZ 227-krát), v pesachových textoch ho nájdeme v Ex 12,
12. Už v súvislosti s predošlým slovesom sme uvádzali, že „prejdenie“ zemou micrajim
bude sprevádzané „údermi“, ranami. V teologickom jazyku pôjde o „Boží súd“: „...nad
všetkými bohmi micrajim vykonám súdy (~yjip'v.), ja JHVH“ (Ex 12, 12; por. Nm 33, 4).

#r,a'h'-lK' jpevoh] Sudcom celej zeme, nerobí žiadne
kompromisy s cudzími bôžikmi micrajim (~yIr;c.mi yhel{a.). Súdom nad ich bezmocnosťou
Boh Jisraela, ktorý je zároveň

je smrť prvorodených, ktorý sú podľa svojho práva dedičmi, kňazmi a zároveň nositeľmi
modlárskych praktík. Takže, keď JHVH odníma pohanom ich dedičov a kňazov,
zostávajú bezmocní. Zvesť o Božom súde nad modlárstvom sa ťahá naprieč celým SZ.
Súd nad utláčateľmi je pre Izrael ďalším výrazom Božej starostlivosti. Nie náhodou
k trom „slovesám vyslobodenia“ Ex 6, 6 patrí aj skutočnosť, že vyvedenie, vyslobodenie
a vykúpenie budú sprevádzané ~ylidoG> ~yjip'v.biW veľkými súdmi (por. 7, 4). Targumy
pripomínajú aj Izraelitom: „stiahnite svoje ruky od modiel micrajim“ (PsJ 12, 21).
Ak toto urobia, budú predstavovať tých, „nad ktorými sa JHVH zľutoval“ (TgO Ex 12,
12.27; PsJ 12, 11.27) – teda stojacich na druhej strane Božieho súdu.
Biblické slovesá vyslobodenia majú nielen sami v sebe dôležité teologické posolstvo,
ale oni sú dôležité aj pre syntax a štruktúru jednotlivých pesachových perikop. Napríklad
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podstata slávnosti Macot sa dá veľmi dobre verifikovať v koncentrickej štruktúre Ex 12,
15-20, v strede ktorej stojí sloveso acy:
b
prvý deň odstrániť kvas
A všeobecný predpis: 15a sedem dní jesť macot
c
po nesplnení sankcia vylúčenia
16a
B časový údaj: prvý a posledný deň posvätné zhromaždenie
b
zákaz práce, len príprava jedla
C dôvod: 17a v tento deň JHVH vyviedol acy Jisrael zo zeme micrajim
b

zachovávanie tohto dňa je trvalé ustanovenie pre všetky pokolenia
B’ časový údaj: 18 od 14. do 21. (nisana) jesť macot
A’ všeobecný predpis 19 - 20a neprítomnosť kvasu, pri nedodržaní sankcia vylúčenia
b
nejesť kvasený, jesť nekvasený chlieb
Dôležitú úlohu zohráva sloveso acy aj v koncentrickej štruktúre Ex 13, 3-9:
A 3a príkaz (v pl.) „pamätajte“ (rkz) na deň východu (qal acy),
b

dôvod: JHVH vás vyviedol (hifil acy)

B 4 datovanie vychádzania (qal partic. acy) 5 vovedenie do zasľúbenej zeme
b
C 6a príkaz sedem dní jesť macot
siedmy deň sviatok JHVH
a
b
príkaz ohľadom chamec
C’ 7 príkaz sedem dní jesť macot
8
B’ príkaz oboznámiť syna – aktualizácia spomienky vychádzania (qal acy)

A’ 9 príkaz (v sg.) znamenia na ruke a „spomienky“ (!ArK'zI) medzi očami
b

dôvod: JHVH ťa vyviedol (hifil acy)

1.2 Spomienková slávnosť
O všetkých židovských sviatkoch platí, že „oživujú posvätnú históriu.“691 Aby ďalšie
generácie vedeli o dôležitosti exodu židovského ľudu z egyptského otroctva –
najdôležitejšej udalosti izraelských dejín, JHVH prikázal tieto udalosti ročne znovu
pripomínať. K tejto spomienke mal slúžiť práve každoročný sviatok Pesach. Čo však
znamená pre Izraelitu spomínať, hebrejsky rkz? Čo je to !ArK'z,I teda biblická spomienka?
Z Tóry o povinnosti spomienky hovoria nasledujúce texty: „A bude tento deň pre vás
zikaron (spomienkou) a budete ho sláviť ako sviatok JHVH po všetky vaše generácie ako
navždy trvalé ustanovenie ho budete sláviť“ (Ex 12, 14). „A nech sa to stane pre teba
znamením na tvojej ruke a zikaron (spomienkou) medzi tvojimi očami a ako odpoveď
bude zákon JHVH v tvojich ústach, lebo mocnou rukou ťa vyviedol JHVH z micrajim“
(Ex 13, 9). Podobne aj v Deuteronómiu stojí: „...okrem toho, čo má byť pripravené
[na slávnosť] pre každú osobu, len toto pripravíte“ (Dt 16, 3). Targum PsJ pridáva
spomienku (an'r'kWd) aj k Ex 12, 24.

691
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Čo sa týka etymológie, hebrejské substantívum

!ArK'z,I

s ktorým sa v Tóre prvýkrát

stretávame práve v Ex 12, 14, je odvodené od slovesného kmeňa

rkz, ktorý sa prekladá

tromi významovými skupinami:
1) označuje vnútorné mentálne či duchovné úkony, ako je spomínanie, meditovanie,
venovanie pozornosti /sústredenie sa/ (por. Ž 137, 1);
2) tieto vnútorné úkony sú vyjadrené primeranými vonkajšími spomienkovými,
pamiatkovými aktmi;
3) formy počuteľného rozprávania ako recitovanie, vyvolávania, vyznávania (Nah 2, 6;
2Sam 14, 11), v hifile dovolávať sa, vyhlásiť.
!ArK'zI sa do slovenčiny zvyčajne prekladá ako spomienka alebo pamiatka. Jej
aramejským ekvivalentom používaným v targumoch je

an'r'kWd.

LXX ju prekladá

zvyčajne slovom mnhmo,sunon spomienka. Tento výraz NZ však používa len v Mk 14, 9;
Mt 26, 13; Sk 10, 4, inak uprednostňuje substantívum avna,mnhsij spomienka, pamiatka.
V našej práci dávame zvyčajne prednosť prekladu výrazom spomienka.
Medzi hebrejským a gréckym rozpomínaním je veľký rozdiel. Grécke a naše
rozpomínanie je skôr cesta z prítomnosti do minulosti, akt ľudskej pamäte, pri ktorom
opúšťame prítomnosť a mysľou vstupujeme do minulosti. Tak sa potom môže stať, že sa
súčasnému čitateľovi (z nežidovského prostredia) zdá vyvedenie z Egypta niečím dávno
minulým, čo sa ho netýka. Pri hebrejskom rozpomínaní je podstatná prítomnosť, pretože
minulosť vstupuje do prítomnosti, vlastne sám JHVH vstupuje so svojimi skutkami
do prítomnosti a tí, ktorí slávia spomienkovú slávnosť, sa stávajú súčasníkmi tých, ktorí
boli v minulosti svedkami jeho pôsobenia. Vyjadruje to napríklad text Dt 5, 3: „Túto
zmluvu neuzavrel JHVH len s našimi otcami, ale s nami všetkými, ktorí tu dne žijeme.“
Preto môžeme hovoriť aj o aktuálnom sprítomnení alebo aktualizácii historickej
udalosti. Ak touto udalosťou v prípade Pesachu je vyslobodenie z egyptského otroctva,
pre veriaceho Žida sa stáva toto vyvedenie živou súčasnosťou; niečím, na čom sa sám
podieľa. Spomienková slávnosť sviatku Pesach bola – a doposiaľ je pre židovský ľud –
niečím viac ako len „nostalgickou spomienkou“ na dávne (zašlé) udalosti ako si to
predstavujú mnohí súčasníci. Pesach je radostnou príležitosťou reálneho stále nového
vyslobodenia z otroctva na slobodu, ktoré sa dotýka práve toho, kto má na jeho slávení
účasť. Okrem rozmeru aktualizácie, pre Žida biblické spomínanie znamená uchvátenie
nielen vnútorného myslenia, ale celej osoby človeka, takže môže a má znamenať
aj počiatok konania. Zikaron je vždy reálnou činnosťou, ktorá sa neodohráva len v mysli,
ale v celom živote, v každej jeho oblasti. Príležitosťou k tomu je v súvislosti s exodom
celý pesachový deň, pesachovú večeru a naň nadväzujúca slávnosť Macot. Spomienka
bývala spojená s celou slávnosťou (Lv 23, 24 Roš hašana; Nm 10, 10 sviatky a Roš
chodeš), čo v súvislosti s pesachom potvrdzuje text Ex 12, 14, podľa ktorého (celý) tento
deň hZ<h; ~AYh je zikaron. Zikaron nebola nikdy jednorazovou udalosťou, ale mala byť
ustavičnou spomienkou, čo vyjadruje hebrejské slovo

dymiT'

(Ex 28, 29). Aby ďalšie

178

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

generácie vedeli o dôležitosti exodu, JHVH prikázal tieto udalosti ročne znovu
pripomínať ako pripomienku starobylej zmluvy.692
Podľa Josepha Flávia slávenie Paschy neznamená len návrat do minulosti, ale slávenie
vyslobodenia, ktoré je aktuálne do dnešných čias (por. Ant II, 14.6; XVII, 9.3). Z tohto
hľadiska bola prvá Pascha v Egypte len „začiatkom ich (Židov) vyslobodenia z Egypta“,
doslova prvým vyslobodením (gr. prîton ¢pallagÁnai Bel V, 3.1). Táto aktualizácia sa
vzťahuje vždy na tých účastníkov, ktorí práve slávia Paschu, čo vyjadruje Josephus
v 3. knihe Starožitností 1. osobou plurálu: „...zákon prikazuje, že (my) máme každý rok
zabiť obeť, o ktorej som hovoril, ktorú sme priniesli, keď sme vyšli z Egypta a ktorá bola
nazvaná Pascha. Preto my slávime Paschu v spoločenstve“ (Ant III, 10.5). Aktualizácia
ich vyslobodenia z Egypta /™x A„gÚptou ¢p£rsewj aÙtîn genomšnhj/ sa uskutočňuje práve
prostredníctvom spomienky /ØpÒmnhma/ (Ant XVII, 9.3/213/). Podobne aj podľa Filóna
je „sviatok Paschy ustanovený na pamiatku /ØpÒmnhm£/ a vzdávanie vďaky za veľké
sťahovanie, ktoré oni urobili z Egypta... A potom im bol darovaný zákon, aby bol
opakovaný v každý rok ako spomienka vďačnosti /e„j eÙcarist…aj ØpÒmnhsin/“ (SpecLeg II,
XXVII.146). Grécky výraz u`po,mnhma sa v LXX nachádza len na dvoch miestach (Ezd 6,
2 vo význame zápis, 2Sam 8, 16 zapisovateľ), ale v gréckej literatúre znamená aj
spomienku, pamiatku (zložené z u`po,& + mnhma pamätník). Sloveso, z ktorého vychádza je
u`pomimnh,|skw spomínať (por. 1Kr 4, 3; Mudr 12, 2; 18, 22; Lk 22, 41, Jn 14, 26; 2Tim
2, 14; Tit 3, 1). Aktualizácia udalosti exodu počas židovskej veľkonočnej večere
je v Mišne vyjadrená nasledovne: „V každej dobe je povinnosť vidieť seba samého ako
toho, ktorý vyšiel z Egypta“ (m Pes 10, 5b). Mechilta podobne uvádza, že Pesach
je spomienkou východu a prechodu (paschy) (Por. Mechil 12:14 /Pischa 7:96-103/).
V tomto smere aj Talmud interpretuje Ex 13, 5, že mnoho z príkazov pre egyptský pesach
sa môžu takisto aplikovať na všetky nasledujúce pesachy (b Pes 96a). Ezechiel,
helenistický židovský pisateľ tragédií 2. stor. pred Kr. vo svojej Exagogé píše, že Hebreji
počas Paschy budú vyslobodení zo zla a Boh ich vyvedie (œxodon).
AKÉ prostriedky spomínania Židia používali počas Pesachu? Hebrejská biblická
spomienka (!ArK'z)I sa nerealizuje len formou slov, ale je spojená s vonkajšími
znameniami, ktoré ju majú zosilňovať a bližšie vysvetľovať. Takýmto nositeľom
spomienky mohli byť v Izraeli: /pamätná/ kniha (Ex 17, 14; Est 6, 1; Mal 3, 16), efód
s kameňmi spomienky (Ex 28, 12; 39, 7), finančný obnos (Ex 30, 16; Nm 31, 54),
trúbenie /na šófar/ (Lv 23, 24) alebo hr'c.Acx] trúbky (Nm 10, 10), obetný dar (Nm 5,
15.18), /pamätné/ kamene (Joz 4, 7), koruna /veľkňaza/ (Zach 6, 14). Časť cereálnej obety
(mincha), ktorá bývala spálená ako JHVH podiel, sa nazýva

hr'K'z>a;

spomienková obeta.

V súvislosti so sviatkom Pesach/Macot sú v Ex 13, 9 spomenuté zvláštne bližšie neurčené
^d>y"-l[; tAa znamenie na tvojej ruke a ^yn<y[e !yBe medzi očami. Mimo tohto miesta sa
v Tóre nachádzajú ešte tri pasáže, kde sú tieto znamenia predpísané ako micva: Ex 13, 16;
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Dt 6, 8; 11, 18. Na týchto troch miestach je použitý výraz

tApj'Aj čelenka, Dt hovorí

o ich uviazaní a spája ich s JHVH slovami (príkazmi). Druhá kniha Mojžišova ich však
spája so spomienkou na exodus: „Lebo pevnou rukou nás JHVH vyviedol z micrajim“ (Ex
13, 6). Po návrate do Zasľúbenej zeme Židia začali toto nariadenie realizovať
prostredníctvom

!LiipiT. – modlitbových remienkov („znaky tefily“, por. m Men 4:1; Mik

10:3), zvaných v gréčtine fulakth,ria fylaktéria (pôvodný význam tohto slova
je v klasickej gréčtine amulet, prívesok, ktorý mal držiteľa fula,ssw chrániť). Prvý krát
ich spomína apokryfný Aristeov list s týmto vysvetlením: „Výslovne potom [Boh]
prikázal, aby bolo okolo rúk uviazané znamenie jasne ukazujúce, že každú činnosť máme
konať so spravodlivosťou, aby sme pamätali na svoj pôvod a nadovšetko zachovávali
bázeň Božiu“ (v. 159). Josephus už uvádza obidve znamenia (nielen na rukách), spája ich
s Božou mocou, zhovievavosťou voči Izraelitom a so spomienkou na východ z Egypta.
V tejto súvislosti píše aj o praxi dvakrát denne – pri začiatku a konci dňa – vzdávať
vďaky za udalosti z minulosti, čo je zároveň pozvaním pre budúce udalosti spásy
(por. Ant IV, 8.13). Tefilín sa našli aj v Qumránskych jaskyniach. Rabíni ich nosenie
považovali za starobylú tradíciu, ale Samaritáni prax ich nosenia neprijali (b Men 42b).
V židovstve sú nosené dodnes na čele a ľavom ramene, nasadené sú pri rannej modlitbe
a zbožní Židia ich nosia až do skončenia večernej modlitby (por. j Ber 2:3; b Suk 28a;
Taan 20b; Sanh 92b). Ich súčasťou sú príslušné biblické pasáže (Ex 13, 1-10; 11-16; Dt 6,
4-9; 11, 13-21) napísané na pergamene (na ruke sú napísané spolu, na hlave sú štyri
samostatné pergameny s príslušnými pasážami zviazané spolu) čiernym písmom (b Men
35a) a vložené do malej škatuľky. Oni majú byť aj vonkajším znamením pre neveriacich,
„lebo všetci ľudia na zemi budú vidieť, že budeš nosiť JHVH meno“ (Dt 28, 10; aplikácia
tohto verša na tefilín b Ber 6a). V Ješuovej dobe boli tefilín bežne nosené, na jednom
mieste sú uvedené v Matúšovom evanjeliu. Je to síce v kontexte výčitky voči farizejom
a zákonníkom, že si platu,nousin ga.r ta. fulakth,ria auvtw/n rozširujú svoje fylaktérie
/tefilín/ (23, 5), ale zároveň ide o dôležitý historický záznam. Ješua nenamietal voči ich
noseniu, ale upozorňoval na pokrytecké správanie zamerané na prílišné zdôrazňovanie
vonkajších znamení, aby ich ľudia videli, ktoré nezodpovedajú ich vnútornému postoju
a vlastnému konaniu. To je však nebezpečenstvo všetkých (náboženských) viditeľných
znamení, že budú ich nositeľmi vyprázdnené od vnútorného obsahu a svojej podstaty.
Tefilín sú nosené vo všedných dňoch, ale nie v šabat a na sviatky. Dôvodom je podľa
Talmudu (b Men 36b) to, že sú nazývané tAa znamením, ale rovnako aj šabat
je nazývaný

tAa

znamením (Ex 31, 17). Toto isté pravidlo je aplikované aj na ostatné

sviatky. Spojitosť exodu so šabatom vyjadruje Dt 5, 15. V súvislosti s Pesachom môžeme
hovoriť o „malom pripomínaní“ skrze tefilín vo všedných dňoch a „veľkom slávnostnom
pripomínaní“ počas sviatkov Pesach/Macot. Takouto cestou je v každý deň pripomínaná
základná udalosť Izraelských dejín. Keďže celý slávnostný deň pesachu je spomienkou,
všetky jeho rituály, modlitby, slávnostné jedlá a zvyky pomáhajú každému Židovi hlbšie
pochopiť a prežiť túto aktuálnu a reálnu zikaron. K tejto téme sa ešte vrátime pri hagade
počas pesachovej večere a pri Ješuových slovách, ktoré adresoval svojim talmidim, aby
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ich konali eivj th.n evmh.n avna, na moju spomienku, čomu zodpovedá hebrejský výraz
yniArk.zil. Wf[] taZ. Okrem týchto vonkajších znamení, najdôležitejším priestorom pre
zikaron vyslobodenia Izraela z otroctva micrajim je celá pesachová večera. V rámci nej sa
k aktualizácii spomienky vrátime pri pojednávaní o hagade a Ješuovom príkaze: „Toto
konajte na moju pamiatku“.

1.3 Slávnosť vyslobodenia a obdobie nábožensko-politických vzbúr
Slávenie Pesachu hovorí rovnako o budúcich udalostiach ako minulých. Židia
nepozerali len naspäť k egyptskej záchrane, ale aj vpred smerom k budúcej mesiánskej
spáse. Otázkou bolo AKO a KEDY táto záchrana (spása, vyslobodenie) nastane?
Odpoveď na tieto otázky boli veľmi rozmanité nielen v Ješuovej dobe, ale v každom
období židovských dejín. Spoločným menovateľom rôznorodých mesiánskych očakávaní
bolo obdobie, v ktorom má rozhodujúci okamih záchrany prísť. Ním má byť, podobne
ako pri záchrane zo zeme micrajim, obdobie sviatku Pesach. Čas, ktorý bol počiatkom
vyslobodenia, má byť aj jeho zavŕšením. Zvlášť porážka Egypťanov bývala v židovských
dejinách nezriedka interpretovaná nábožensko-politicky. Pascha nielenže posilňovala
náboženskú identitu židovského ľudu, ale viedla aj k násilným politickým vzburám.
Josephus ako priamy účastník a svedok židovskej vzbury proti rímskej nadvláde (od r. 66
po Kr.), často zdôrazňoval vo svojom diele, že obdobie pesachových sviatkov bývalo
v židovských dejinách, časom vznietenia národných vášní a príležitosťou k revoltám.
Josephus tento druh vzbury hodnotí negatívne – hoci bol pôvodne jedným z vodcov
povstania (čo je pochopiteľné, keď svoje diela písal v období spolupráce s Rimanmi).
Biblickou paradigmou záchrany je pre neho prvé vyslobodenie Židov z egyptského zajatia
(Ant II, 14.6). Slávnosť Paschy slávili veľkí vodcovia židovského ľudu, Jozue v Gilgale
(Ant V, 1.4), králi Chizkijáš (Ant IX, 13.3) a Josiáš (Ant X, 4.5), ako aj veľkňaz Jozue
a miestodržiteľ Zorobábel po babylonskom zajatí (Ant XI, 4.8). Na obdobie
Paschy/Azymón datuje nepokoje v Jeruzaleme za vlády Archelaa – syna Herodesa
Veľkého, tetrarchu v Júdei, Idumei a Samárii (4 pred Kr. – 6 po Kr., por. Bel II, 1.3; Ant
XVII, 9.3). Keď dal Archelaos vzburu potlačiť, zahynulo podľa Josepha okolo tritisíc
obetujúcich. Potom, čo rímsky cisár Octavianus Augustus v r. 6 po Kr. pozbavil Archelaa
správy nad Júdeou, táto sa stala rímskou provinciou pod priamou správou Ríma
prostredníctvom prefektov (lat. prefectus, gr. eparchos) a od r. 44 prokurátorov
(lat. procurator, gr. epitropos). Prvým prefektom Júdei bol Coponius (6 – 9 po Kr.). Za
jeho správy spomína Josephus provokáciu, ktorú na sviatok Paschy vyvolali v Jeruzaleme
Samaritáni (Ant XVIII, 2.2). Podobný incident bol aj za vlády prefekta Pontia Piláta (26 –
36 po Kr.; Ant XVIII, 4.3). Za vlády sýrskeho miestodržiteľa Cestia Galla (63 – 66 po
Kr.) opisuje Josephus masovú vzburu židovského ľudu (číslo tri milióny je
pravdepodobne zveličením) proti prokurátorovi Florovi (Gessius Florus, 64 – 66 po Kr.),
ktorého Židia označili za zhubcu zeme (Bel II, 14.3). Tento ukradol z chrámového
pokladu 17 talentov zlata a v Jeruzaleme dal ukrižovať niekoľko Židov. Táto udalosť sa
odohrala v rokoch 65 – 66 po Kr. V tomto čase sa rozpútalo povstanie proti Rímu.
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Rímsky cisár Nero poveril svojich najlepších generálov Vespaziána a jeho syna Tita, aby
potlačili túto vzburu Židov v Izraeli. Podľa Josephovho svedectva posledným sviatkom,
ktorý sa slávil v Jeruzalemskom chráme v roku 70 po Kr. bola práve Pascha. Zničenie
chrámu (nešťastnou náhodou či Titovým rozhodnutím?) sa odohralo v období medzi
sviatkom Pesach a Šavuot (por. Bel VI, 5.3). Aj dobytie poslednej bašty povstalcov –
pevnosti Masada (jar r. 72 alebo 73 po Kr.) sa uskutočnilo podľa Josepha v noci medzi
14. a 15. dňom mesiaca xanthicus (nisan), teda v noc paschy. Predtým – v čase zabíjania
baránkov – prišlo k samovražde tunajších osadníkov pod vedením Eleazara (por. Bel. VII,
9.1). Každá významná udalosť v dejinách židovského národa bola podľa Josepha spojená
so slávnosťou paschy. Ľudské pokusy získať politickú nezávislosť predstavujú u neho
akýsi „anti exodus“, ktorý v skutočnosti priniesol ničenie národa a nakoniec
aj Jeruzalemského chrámu.
Okrem Josephovho diela jestvujú aj ďalšie svedectvá o rozdúchavaní mesiánskonacionálnych nádejí v čase slávenia Pesachu. Tieto však majú skôr teologický, než
politický charakter. Zaujímavé svedectvo nájdeme v gréckom preklade LXX693
prorockého textu o znovuobnovení Izraela v Jer 31, 8 (masor. 38, 8). Hebrejský text Jer
38, 8 uvádza: „Hľa ja ich privediem zo zeme severnej, zhromaždím ich z najodľahlejších
kútov zeme. Bude medzi nimi slepý a chromý (x;SepiW), tehotná aj tá s dieťaťom budú
pospolu. Veľké zhromaždenie sa sem vráti.“ LXX pozmeňuje preklad: „Hľa ja ich vediem
zo severu, zhromaždím ich zo všetkých koncov zeme (evsca,tou th/j gh/j) v sviatok Paschy
(evn e`orth/| fasek) a zrodí sa veľký zástup a vrátia sa sem.“ V texte LXX ide vzhľadom na
hebrejský text o chybný preklad – tento však mohol byť úmyselný. Hebrejské sloveso
xsp ktoré má v masoretskom texte Jer 38 význam chromý, je prekladateľom LXX
interpretované ako názov hebrejského sviatku Pesach a prepísané len transliteráciou
na fasek (v gréčtine inak nezmyselné a nepoužívané slovo).694
Podľa midráša Mechilty je 15. nisan časom vykúpenia. Práve v tomto čase Boh hovoril
k Abrahámovi o zmluve, služobní anjeli oznámili Abrahámovi, že Sára porodí syna Izáka,
čo sa stalo presne o rok neskôr a v tento deň bol Izrael vyslobodený zo Egypta. V tomto
istom čase bude Izrael v budúcnosti znovu vykúpený. Podľa interpretácie rabi Jehošuu
„noc stráže pre všetkých synov Jisraela po všetky pokolenia“ v Ex 12, 42 znamená,
že práve v túto noc bude Izrael vykúpený v budúcnosti (por. Mechil 12:42 /Pischa
14:113-121/). Túto istú interpretáciu potvrdzuje aramejský targum o „štyroch nociach
spásy“ (por. TgJ a PsJ Ex 12, 42). Pesach ako eschatologický čas vykúpenia je
predstavený aj v midráši Šemot raba na Ex 12:1: „Tento mesiac je pre vás prvým
mesiacom, prvým mesiacom v roku. V tomto mesiaci sa narodil Izák a bol zviazaný ako
obeta. V tomto mesiaci Jakub prijal svoje požehnanie a predpovedal, že tento mesiac
bude začiatkom spásy. V tomto mesiaci Boh vyviedol Izrael von z Egypta a nakoniec
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v tomto mesiaci Izrael bude vykúpený opäť, ako sa hovorí: ,ako za dní, keď si vychádzal
z egyptskej krajiny, ukážem ľudu úžasné veci‘“ (por. Mich 7, 15).
Počas veľkonočných sviatkov bola téma vyslobodenia z otroctva zvlášť aktuálna aj
v Ješuovej dobe. Vždy tu visela vo vzduchu možnosť, že príde k povstaniu. Čas
pútnických sviatkov, zvlášť Pesachu, bol vždy potenciálne výbušnou dobou.695 To je
dôvod, prečo rímsky prokurátor Pontius Pilát prišiel aj počas posledného Ješuovho
Pesachu zo svojho sídla v Cézarey Prímorskej do Jeruzalema – aby dohliadol na zástupy
a hneď v počiatku potlačil známky akéhokoľvek odporu.696 Podľa Mk 14, 2/Mt 26, 5
si židovskí predstavitelia – veľkňazi a zákonníci (Mt veľkňazi a starší ľudu), ktorí sa
usilovali Ješuu chytiť a zabiť (Mt ukrižovať), hovorili: Mh. evn th/| e`orth/|( mh,pote e;stai
qo,ruboj tou/ laou/ „Nie vo sviatok, aby nenastali výtržnosti (nepokoje) ľudu“ /var. Mt evn
tw/| law/| v ľude/.“ Na otázku, čoho a prečo sa jeruzalemské autority báli ľudu, odpovedá
Mk 11, 18: „všetok ľud obdivoval jeho učenie“.

1.4 Pútnický sviatok a Jeruzalem
Hoci niektorí Židia v diaspore mohli mať aj v období druhého chrámu možnosť sláviť
sviatok tam, kde bývali (napr. egyptská diaspora v Elefantíne), vo všeobecnosti
sa predpokladá, že všetci, ktorí mohli, putovali do Jeruzalema, aby tu slávili Pesach.
Podľa Tóry sa mali Židia, konkrétnejšie „každý mužského rodu, pri troch príležitostiach
v roku ukázať pred Pánom JHVH“ (~ylig"r> vl{v;' por. Ex 23, 14.17; 34, 23.24), stali sa
pútnikmi (‘ole regel). Až Dt 16, 16 tieto sviatky, o ktorých platí povinnosť trikrát v roku
(~ymi['P. vAlv') sa ukázať pred JHVH, konkrétne menuje: tACM;h; gx;B. na sviatok Macot,

tA[buV'h; gx;b.W

na sviatok Šavuot

tAKSuh; gx;b.W

a na sviatok Sukot. Zároveň špecifikuje

miesto prinášania obetí: „~AqM'B;) na tom mieste, ktoré si JHVH vyvolí.“ Podobne to robí
Dt 16, 5-6 v súvislosti so sviatkom Pesach: „Nebudeš môcť obetovať pesach v hociktorej
zo svojich brán, [ale len tam, kde] ti dá JHVH, tvoj Boh. Ale len na tom mieste (~AqM'B;),
ktoré si vyvolí JHVH, tvoj Boh, aby tu prebývalo jeho meno...“ (por. Dt 16, 2.7).
Aramejské targumy toto miesto označujú „prebývaním jeho šechiny“ – teda Pánovej
prítomnosti. Súčasťou 613 micvot Tóry sa stali dve pozitívne micvy: 53. Objaviť sa pred
Pánom v Pesach, Šavuot a Sukot (por. Dt 16, 16; 420. v Mišne Tora); 52. Sláviť tieto tri
ročné pútnické sviatky v chráme (por. Ex 23, 14; 421. v Mišne Tora) a jedna negatívna:
156. Neobjaviť sa v chráme bez obety (por. Dt 16, 16; 423. v Mišne Tóra). Otázkou je,
či v Ješuovej dobe bola povinnosť troch pútí do roka všeobecne prijatou povinnosťou a či
ju bolo možné vždy reálne splniť, zvlášť v súvislosti s galilejskými pútnikmi? Skôr sa
zdá, že nešlo o bezpodmienečne záväzné micvot, ale pri týchto troch príležitostiach bolo
chvályhodným činom putovať do Jeruzalema a pritom v chráme priniesť príslušné obety.
V dejinách Izraela jestvuje viditeľný postupný posun k tomu miestu, ktoré si vyvolil
JHVH, Boh Izraela, aby tu prebývalo jeho meno a spočívala jeho prítomnosť. Boh
695
696
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postupne vymedzil miesto svojho prebývania na zem Izrael (laer'f.yI

#r,a), ,

kde sa

nachádzali rozličné svätyne, potom na mesto Jeruzalem (~l;iv'Wry>) a nakoniec na samotný
Jeruzalemský chrám – svätyňu (vD'q.mi) ležiacu na posvätnom vrchu Sione. On sa stal pre
Židov JHVH domom v Jeruzaleme (~l'iv'WryBi

hw"hy>-tybe

por. 2Krn 30, 1). Najviac

k centralizácii jeruzalemského chrámového kultu pre celý Izrael prispela deuteronomická
náboženská reforma za júdskeho kráľa Josiáša (630-609 pred Kr.). Druhá kniha kroník
napísaná v „deuteronomickom štýle“ poukazuje na kontinuitu medzi slávením troch
pútnických sviatkov v novopostavenom chráme v Jeruzaleme už za kráľa Šalamúna
/vládol okolo r. 970-931 pred Kr./ (8, 13); potom za nábožného kráľa Chizkijáša /722-697
pred Kr./(30, 1-27) a nakoniec za Josiáša (35, 1-19; por. 2Kr 23, 23). Ostatné oltáre mimo
chrámu boli z mesta odstránené za Chizkijáša (2Krn 30, 14). Po babylonskom zajatí, keď
bol za Ezdráša obnovený a znovu posvätený Jeruzalemský chrám, práve v ňom sa slávila
pesachová slávnosť (Ezd 6, 16-22). Takmer každý Žid v Ješuovej dobe „tomu miestu“
náležitému pre slávenie Pesachu rozumel tak, že išlo o Jeruzalem a chrám postavený
v jeho strede na hore Sion.
Príkladom nesúhlasu s centralizáciou kultu do Jeruzalema boli Samaritáni. Ich
posvätným vrchom bol a doteraz je Gerizim (dnešný Džabal al-Túr), na ktorom si
postavili chrám. Podľa ich interpretácie Dt 16, Gerizim je tým miestom (ha-maqom), ktoré
si vyvolil Pán. Preto práve na tomto mieste dodnes prinášajú pesachovú obetu a jedia
baránka, hoci bol ich chrám zničený ešte pred Jeruzalemským (r. 128 pred Kr.). O revolte
Samaritánov proti jeruzalemskému kultu počas Pesachu svedčí Josephus za vlády
prokurátorov Coponia (6 – 9 po Kr.; por. Ant XVIII, 2.2) a Pontia Piláta (26 – 36 po Kr.;
por. Ant XVIII, 4.3). Druhou skupinou, ktorá sa dištancovala od vtedajšieho
jeruzalemského chrámového kultu boli Qumránci. Súviselo to však s odmietaním
chrámového kňazstva. Je zaujímavé, že napriek tomu vo svojich spisoch chrámový kult
predpokladajú a pri svojich vlastných komentároch z neho vychádzajú. Svedčí o tom
najmä Chrámový zvitok (11QT). V súvislosti s Pesachom sa napríklad spomína jedenie
pesachovej obety v nádvorí chrámu (por. 11QT XVII, 9).
Do určitej miery sa aj Filón Alexandrijský viac-menej vyhýba predstaveniu slávenia
Paschy v Jeruzalemskom chráme, čo nie je ničím prekvapivé, keď vieme, že išlo o Žida
žijúceho v alexandrijskej diaspore. Preto sa skôr vracia k prvej Pasche, ktorú „obetovali
v čase svojej nesmiernej radosti, bez čakania na kňazov“ (SpecLeg II, XXVII.146).
Svedčí o tom aj výrok: „A každému domu je v tomto čase udelená povaha a dôstojnosť
chrámu“ (SpecLeg II, XXVII.148). O to vzácnejšia je potom všeobecná zmienka
o putovaní do Jeruzalema: „Nespočetné množstvo z mnohých miest prišli do chrámu na
každý sviatok, niektorí po súši, iní po mori, z východu i západu, zo severu i juhu“
(SpecLeg I, XII.69). Implicitne však je zrejmé, že centrálnosť jeruzalemského kultu dobre
poznal.
Josephus – na rozdiel od Filóna – je najlepším historickým svedkom praxe slávenia
Paschy v Jeruzaleme. Jej veľkolepé slávenie v Jeruzaleme bolo už za vlády Chizkijáša
(por. Ant IX, 13) a Josiáša (por. Ant X, 4.5), ako aj po babylonskom zajatí počas
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pôsobenia Zorobábela (por. Ant XI, 4.8). Vo svojom diele často zdôrazňuje, že išlo
aj v rímskom období o veľký pútnický sviatok, kedy prichádzalo do Jeruzalema viac Židov
než na iné sviatky z celej krajiny i spoza hraníc. Za vlády Archelaa (4 pred Kr. – 6 po Kr.)
do Jeruzalema vtedy „prišlo veľké množstvo ľudí z vidieku na bohoslužbu...“ (Bel II, 1.3;
por. Ant XVII, 9.3). Konkrétnejšie tento počet uvádza zo správy sýrskeho miestodržiteľa
Cestia (65 po Kr.): „nie menšom počte ako tri milióny“ (gr. Ð dÁmoj oÙk ™l£ttouj
triakos…wn muri£dwn Bel II, 14.3), čo však historici považujú za súčasť Josephovho
zveličovania. Podobne podľa Josepha v roku 70 po Kr., „prišlo spolu veľké množstvo ľudí
na sviatok z rôznych krajov...“ (Ant XX, 5.3). Počas Titovho obliehania Jeruzalema
zomrelo podľa neho jeden milión stotisíc ľudí (por. Bel VI, 5). Ide tu znovu skôr
o zveličenie. Napriek tomu z Josephovho svedectva platí vo všeobecnosti, že Jeruzalem
býval preplnený pesachovými pútnikmi. Podľa skúmania J. Jeremiasa, za normálnych
okolností mal Jeruzalem okolo 30 až 40 tisíc, v čase pútnických sviatkov okolo
130 000.697
Zameranie na slávenie Pesachu ako pútnického sviatku v Jeruzaleme sa predpokladá aj
v mimobiblických prameňoch. Kniha Jubileí 49:16 uvádza, že „nie je dovolené jesť mimo
Božej svätyne (prítomnosti), ale len pred tvárou Božej svätyne (prítomnosti).“ Tento
apokryfný spis nadväzuje na deuteronomickú centralizáciu kultu do Jeruzalemského
chrámu (i keď v texte nie je priamo spomínaný, podobne ako v Dt 16), ktorý je Božou
svätyňou a kde prebýva Božia prítomnosť a „usídlilo sa tu Božie meno“ (Jub 49:21).
Citovaný 21. verš explicitne vylučuje pri slávení Pesachu „mestá a všetky iné miesta,
mimo Božieho stanu či domu.“ Jub 49:18 vysvetľuje dokonca aj miesto slávenia Pesachu
v Kanaánskej zemi „v stane Božom uprostred krajiny v jednom zo svojich kmeňov“ ako
provizórny dočasný stav, „kým nebude v krajine postavená Božia svätyňa.“ Podľa Jub
49:17 je „jedenie pesachu vo svätyni pred JHVH zapísané a nariadené“, čím výslovne
nadväzuje na Tóru (Dt 16, 7). Jub 49:21 obsahuje k tomu prísľub: „nezblúdi tak
od Boha“. Posvätné miesto – Božia svätyňa, kde spočíva Pánovo meno a jeho
prítomnosť, je pre človeka podľa Jubileí zárukou blízkosti Boha a jeho ochrany. Výslovne
Jeruzalem a chrám ako miesto slávenia Paschy spomína apokryfná tretia kniha Ezdrášova
(1, 1.5.19).
Mišna sa v špecifickom traktáte Chagiga zaoberá „povinnosťou ukázania sa“ (hebr.
hyarb !ybyyx) v Jeruzaleme počas šaloš regalim – troch sviatkov (m Chag 1:1; por.
b Chag 6a), ktoré platilo pre všetkých (mužského rodu). Z alije – vystupovania
do Jeruzalema boli oslobodení hluchonemí, mentálne postihnutí, muži so sexuálnymi
defektmi, chromí, slepí, chorí, starci, deti, ženy a otroci. Centrálnosť chrámu a jeho
nenahraditeľné miesto slávenia pútnických sviatkov, vrátane Pesachu, je zrejmé
vo všetkých diskusiách o Pesachu v m Pes 1-9 (zvlášť je spomenutý v m Pes 3:8; 4:8-9;
5:10; 7:8; 9:4; por. midráše Mechil 23:17 /Pischa 4:32-37/ a Sifrej Dt 16:2). Podľa tosefty
Pes 8:16 jedným z rozdielov medzi prvým pesachom a nasledujúcimi je, že prvé baránky
boli zabíjané v každom jednotlivom dome v Egypte, zatiaľ čo ďalšie sú zabíjané
697

Por. JEREMIAS, J.: Die Abendmahlsworte Jesu, s. 36; Jerusalem, s. 77-84.
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na jednom mieste – v chráme. Starobylý halachický midráš Mechilta citujúc žalm 132,
13-14, uvádza že len Jeruzalem je miestom prebývania šechiny – Božej prítomnosti
a preto jediné vhodné miesto pre oltár (por. Mechil 12:1 /Pischa 4:42-51/).
Požiadavku navštíviť Jeruzalem kvôli sviatku Pesach ako aktuálny zvyk medzi Židmi
na začiatku 1. stor. potvrdzuje aj Nový zákon. Nie všetci Židia prišli do Jeruzalema
na všetky sviatky, ale pomerne mnoho ich plnilo svoju náboženskú povinnosť, čím sa
zvýšila populácia mesta. Lk 2, 41 opisuje, že Ješuovi rodičia odišli do Jeruzalema
z Galiley raz ročne, práve na sviatok Paschy: evporeu,onto (Wl[]y:w:) oi` gonei/j auvtou/ katV
e;toj eivj VIerousalh.m (hm'y>l;v'Wry>) th/| e`orth/| tou/ pa,sca (xs;P'h;-gx;

gxol)'

jeho rodičia

chodievali každý rok do Jeruzalema na sviatok Paschy (Otázkou či chodili len na sviatok
Paschy? Putovali do Jeruzalema aj na Šavuot a Sukot?). A v nasledujúcom v. 42 je toto
putovanie nazvané e;qoj zvykom. Túto udalosť potvrdzuje aj Psedo-Tomášovo evanjelium
detstva (PsT 19).698 Podľa svedectiev všetkých štyroch evanjelií bola Ješuova posledná
cesta nasmerovaná do Jeruzalema. Ješua ako putujúci hlásateľ Božieho kráľovstva jasne
oznamoval svojím učeníkom cieľ svojej cesty, ktorým bol Jeruzalem. Svedčia o tom
najmä tzv. „paschálne ohlásenia,“699 zmienky o ceste do Jeruzalema a samotný pobyt
v ňom.
Najstarší evanjelista Marek tretie paschálne ohlásenie začína uvedením: Hsan de. evn th/|
o`dw/| avnabai,nontej eivj ~Ieroso,luma boli však na ceste vystupujúc do Jeruzalema (10, 32;
hebr.

hm'y>l;v'Wry> tAl[]l;

por. Mt 20, 17; Lk 18, 31). Grécke sloveso „vystupovania“

avnabai,nw zodpovedá hebrejskému

hl[,

ktoré sa tradične používa na pútnické

vystupovanie do Jeruzalema (por. Ex 34, 24). Matúš, na rozdiel od Mk, už v prvom
paschálnom ohlásení uvádza, že dei/ auvto.n eivj ~Ieroso,luma avpelqei/n treba, aby odišiel do
Jeruzalema (16, 21). Hebrejské zvolania „Hosanna!“ a „Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom“ sprevádzajúce jeho slávnostný vstup, pochádzajú zo Žalmu 118, 26.
Jestvuje svedectvo o tom, že v priebehu šaloš regalim sa tento žalm spieval na uvítanie
pútnikov prichádzajúcich do Jeruzalema (por. Midráš Tehilim k Ž 118).700 Vlastný pobyt
v Jeruzaleme začína v Mk 11, 1 (Mt 21, 1n; Lk 19, 28; Jn 12, 12). A hoci podľa 11, 11
zostáva bývať v Betánii (hy"n>[;-tyBe súčasná arabská dedinka el-‘Azariyeh „Lazárovo
miesto“) – maličkej dedinky vzdialenej okolo 2,7 km východne od Jeruzalema, hneď na
druhý deň odchádza do Jeruzalema (11, 12n). Majster s učeníkmi tak trávia noc
a odpočinok v (dedinke) Betánii a do (mesta) Jeruzalema odchádzajú vždy cez deň.
Výnimkou je práve Posledná večera. Po udalosti pomazania v Betánii, v dome Šimona
malomocného (14, 3-9), už ďalšie udalosti prebiehajú výhradne v Jeruzaleme. Keď Ješua
dáva pokyny dvom svojim učeníkom k príprave pesachovej večere, výslovne ich posiela
698

Por. Novozákonní apokryfy I, s. 284.
Známejší názov je „Predpovede o utrpení“, ale keďže väčšina výrokov nehovorí len o pašiách, ale
obsahuje v sebe aj aspekt vzkriesenia, je primeranejší názov „paschálne ohlásenia“ – por. MÁTEL, A.:
Učeníctvo v synoptických evanjeliách, Licenciátní práce, s. 120.
700
SAFRAI, S.: Die Wallfahrt im Zeitalter des Zweiten Tempels, Neukirchen, Vluyn 1981; FLUSSER, D.:
Ježíš, Oikúmené, Praha 2002, s. 116.
699
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eivj th.n po,lin do mesta (14, 13; Mt 26, 18), kam aj odchádzajú (14, 16). Ním je myslený
Jeruzalem (por. 11, 19; Mt 21, 10.17 tu rozlíšené e;xw th/j po,lewj eivj Bhqani,an atď.).
Lukáš označuje začiatok Ješuovej cesty do Jeruzalema silným výrazom v Lk 9, 51
auvto.j to. pro,swpon evsth,risen tou/ poreu,esqai eivj VIerousalh,m on uprel svoju tvár
(urobil pevné rozhodnutie), že pôjde do Jeruzalema. Lukáš ako jediný z evanjelistov
uvádza výrok interpretujúci dôvod Ješuovho pobytu (smrti) v Jeruzaleme: ouvk evnde,cetai
profh,thn avpole,sqai e;xw VIerousalh,m nie je možné prorokovi zahynúť mimo Jeruzalema
(13, 33b; por. Jer 26, 20-23; 2Kr 21, 16; 2Krn 24, 20-22; Ant X, 3.1; Mart Iz 5, 1-14).
Tento evanjelista celkom vynechal údaje o Ješuovom pobyte s učeníkmi v Betánii, takže
oni sa stále nachádzajú v Jeruzaleme.
Podľa Jánovho evanjelia Ješua vystupoval do Jeruzalema počas svojho verejného
pôsobenia trikrát, pričom v prvom a treťom prípade išlo výslovne o pesachové sviatky:
Jn 2, 13: Kai. evggu.j h=n to. pa,sca tw/n VIoudai,wn( kai. avne,bh eivj ~Ieroso,luma o` VIhsou/jÅ
a bola blízko židovská Pascha a Ješua vystupoval do Jeruzalema (por. aj v. 23).
Jn 11, 55: +Hn de. evggu.j to. pa,sca tw/n VIoudai,wn( kai. avne,bhsan polloi. eivj
~Ieroso,luma evk th/j cw,raj pro. tou/ pa,sca i[na a`gni,swsin e`autou,j Bola blízko židovská
Pascha a mnohí z krajiny (z toho kraja) vystupovali do Jeruzalema pred [sviatkom]
Paschy, aby sa očistili. Jn opakuje myšlienku z 2, 13, pridáva údaj o „mnohých
pútnikoch“ i dôvod, pre ktorý prichádzali do Jeruzalema skôr, ako začali sviatky – aby sa
mohli očistiť (por. Nm 9, 6-14).
Podľa Jn 12, 1 – podobne ako Mk/Mt – bola sídlom Ješuovho sviatočného pobytu
Betánia, ale Posledná večera Ješuu s učeníkmi sa konala v Jeruzaleme. Aký iný dôvod by
bol, ak nie že by išlo o pesachovú hostinu, ktorá sa musí sláviť v Jeruzaleme?701
Aj po zničení druhého chrámu v r. 70 po Kr. zostal Jeruzalem stredobodom židovskej
modlitby. Jeruzalem zostal smerovým kompasom pre Židov, kdekoľvek sa nachádzali vo
svete a Chrámový vrch sa stal spirituálnym magnetom – pravým Východom, ktorý
priťahuje nádej, vieru a dôveru (b Ber 30a).702 Pesachový večer sa preto ukončoval v čase
exilu po zničení druhého chrámu zvolaním:703
Budúci rok v Jeruzaleme! `~yil'v'WryBi ha'B'h; hn'v'l.

1.5 Čas slávenia sviatkov Pesach/Macot
Mesiac, v ktorom sa majú sláviť sviatky Pesach a Macot je podľa Ex 12, 2 hZ<h; vd,xoh;
„tento mesiac“ (por. aj v. 3.6; Ex 13, 5). Na tomto mieste nie je menovaný podľa mena,
ale postupne bude približovaný podľa udalosti, ktorá v ňom nastane – udalosti východu
(exodu) z egyptského otroctva. Mesiac exodu má byť pre Izrael podľa príkazu Ex 12, 2
701

Por. SMITH, B. D.: The Chronology of the Last Supper, WTJ 53:1 (1991), s. 31-32.
SCHINDLER, P.: The Meaning of the Passover seder for a Jew living in Israel in Sidic XXX č.1 (1997), s. 5.
703
Slávenie sederu v Jeruzaleme po založení židovského štátu 14. mája 1947 je odpoveďou nahromadených
nádejí a očakávaní židovského ľudu po 19. storočiach exilu. Toto slávenie dovoľuje prepuknúť radosti
z počiatku vykúpenia a naplnenia Jeremiášovho proroctva: „Ako žije JHVH, ktorý vyviedol synov Izraela
zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich vyhnal. A ja ich privediem späť do krajiny, ktorú
som dal ich otcom.“
702
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„hlavou mesiacov“ a prvým mesiacom v roku. Tento príkaz je podľa Rašiho vôbec prvým
príkazom Tóry. Až Ex 13, 4 výslovne menuje mesiac: „Tento deň, keď ste vyvedený [je
to] v mesiaci aviv“ (Tg. aram. ab'ybia;] por. Ex 23, 15; Dt 16, 1). Pomenovanie mesiaca
aviv vychádza z označenia nezrelého klasu jačmeňa (mladý či čerstvý klas), čo je
pravdepodobne Kanaánskeho pôvodu. Grécka LXX interpretuje, že ide o nový mesiac
(tw/n ne,wn). Dôvodom je, že „v mesiaci aviv si vyšiel z micrajim“ (Ex 34, 18), či podľa
formulácie Deuteronómia: „V mesiaci aviv ťa vyviedol JHVH, tvoj Boh, v noci
z micrajim“ (Dt 16, 1). Aramejské targumy často priamo uvádzajú názov mesiaca podľa
babylonského a židovského kalendára obdobia druhého chrámu ako nisan704. Názov
nisan je blízke označeniu pre kvety !C'nI v Pies 2, 12. Podobne Mechilta 12:2 hľadá
odpoveď, kde je napísané, že oným prvým mesiacom z Ex 12, 2 je nisan a dáva
nasledovnú odpoveď: Hoci, nie je na túto záležitosť dôkaz [z Tóry], jestvuje narážka na
to: „V prvom mesiaci, čo je mesiac nisan“ (Est 3, 7). Výraz „pre vás“ potom midráš
vysvetľuje, že to bolo povedané „vám (Židom) a nie pohanom..., z tohto môžeme odvodiť,
že Izrael počíta podľa mesiaca a pohania podľa slnka“. V rabínskom období začal mať
slávnostný charakter celý mesiac nisan705. Targum PsJ k Ex 12, 2 bližšie vysvetľuje,
že „od neho sa bude počítať poradie sviatkov, časov a cyklov.“ Podobne uvádza Ezechiel,
helenistický židovský pisateľ tragédií 2. stor. pred Kr., vo svojej Exagogé: „Toto bude
počiatkom mesiacov a časov /období/.“ Podľa midráša Mechilty je nisan počiatočným
mesiacom pre kráľov (Neh 1,1 a 2,1 vysvetľuje Talmud, že ide o pohanského kráľa b RH
3a-3b), sviatky, prenájom domu, ale nie je počiatkom mesiacov pre [počítanie] rokov
a šabatný cyklus a jubileá, ani pre zasadenie nových stromov a rastlín (argumentuje s Dt
31, 10-11). O jeho význame pre „konečné vykúpenie“ rozpráva midráš Exodus raba.
„Keď (JHVH) vyvolil Jakuba a jeho synov, určil pre nich nový mesiac vykúpenia,
v ktorom boli Izraeliti vykúpení z micrajim a v ktorom sú predurčení k tomu, aby boli
znovu vykúpení“ (ExR 15:11).
Židia v exilovom období začali používať kalendár podobný babylonskému, od ktorého
prevzali aj mená mesiacov. Hebrejský mesiac aviv sa začal nazývať nisan
(z babylonského nisanu), po ňom nasledoval ijar (z babylonského aiaru), predtým
hebrejský ziv. Rozdielom bolo aj to, že u Židov začínal nový deň už večerom – západom
slnka a nový rok začal nisanom len po jarnej rovnodennosti. V období druhého chrámu,
Židia začali odmietať vkladanie do kalendára druhého elulu (b RH 12b) a neskôr začali
704

TgPsJ Ex 12,8 V túto noc štrnásteho nisana do rozdelenia noci; TgO Ex 12,18 V prvom mesiaci nisan;
TgPsJ Ex 13,4 ...ste vyvedený pätnásteho nisana; TgO Nm 9, 5 prvého mesiaca nisan; TgPsJ Nm 9, 12
...budú ho sláviť v pasche nisanu; TgPsJ Nm 28, 16 v prvom mesiaci nisan.
705
Aramejský hagadický „pôstny zvitok“ Megillat Taanit (koniec 1. stor. po Kr.) a traktát Talmudu Taanit
(17b) hľadajú staršie historické udalosti, ktoré podporujú tento slávnostný charakter nisanu. Biblickým
podkladom je príkaz „zachovávaj mesiac aviv“ (Dt 16, 1). Ďalšie argumenty vychádzajú z diskusií medzi
farizejmi a saducejmi, pričom zreteľne zvíťazil farizejský smer. Obdobie medzi prvým a ôsmym nisanom
sa považuje za polosviatok, pretože rabínsky zákon ohľadom dennej obety (tamid) zvíťazil
nad saducejským zvykom. Obdobie medzi ôsmym nisanom a začiatkom pesachu bolo považované
za polosviatok na spomienku víťazstva farizejov nad saducejmi v ustálení dátumu slávenia Šavuot. Obe
víťazstvá sa spätne datujú na 1. stor. pred Kr., kedy saduceji začali strácať svoju moc. Masechet soferim
(8. stor.) zakazuje pôst počas mesiaca nisan, pretože „Mojžiš položil svätostánok prvého tohto mesiaca“.
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dávať prednosť sýrsko-macedónskemu kalendáru. V 1. stor. sa používal lunárne-solárny
kalendár, pričom sanhedrin rozhodoval o vsunutí trinásteho mesiaca – adar šeni (sedem
krát za 19 rokov).
Tóra dáva veľký dôraz na zachovávanie všetkých sviatkov – najmä však Pesachu
„v stanovenom čase

Hd'[]Aml.,

rok čo rok“ (Ex 13, 10; por. Nm 9, 2.13 – tu aj

sankcionované trestom karet). Výraz
ktoré sa majú sláviť

~d'[]AmB..

yde[]Am

v Lv 23, 4 označuje „stanovené sviatky“,

v stanovenom čase. Keďže však dôležitou podmienkou

slávenia je rituálna čistota, podľa „pesachu na púšti“ opísaného v Nm 9, 6-13 pre
nečistotu môžu niektorí sláviť „druhý pesach“ (p. šeni), a to v druhom mesiaci
za súmraku štrnásteho dňa (Nm 9, 11). Targum PsJ ho priamo menuje ako mesiac ijar.
DEŇ slávenia Pesachu konkrétne určuje Lv 23, 5: „V prvom mesiaci, štrnásteho tohto
mesiaca, za súmraku, bude pesach pre JHVH“ (por. Nm 9, 3.5; 28, 16). Na tomto mieste
je stanovený čas zabíjania a obetovania baránka (o presnejšej hodine por. nižšie).
Prinášanie pesachovej obety v 14. nisana sa aj v súčasnosti koná v starobylom
Samaritánskom rituáli. V Nm 28, 16 je stanovený čas slávenia Macot: „A pätnásteho dňa
tohto istého mesiaca bude sviatok Macot pre JHVH, sedem dní budete jesť macot“ (por.
Nm 28, 17, o siedmych dňoch jedenia macot Ex 12, 15; 13, 6; 34, 18). Rozlišovanie
datovania na zabíjanie (obetovanie) baránka a jedenie macot potvrdzuje aj starobylý
Paschálny papyrus z Elefantíny (419 pred Kr.), podľa ktorého sa Pascha slávi 14. nisana
a od 15. nisana do 21. nisana je sedem dní Patyrin (PasElef 4-5). Časovú disharmóniu
však k tomuto vytvára text Exodu, podľa ktorého „v prvom mesiaci od večera štrnásteho
[dňa tohoto mesiaca], budete jesť macot až do večera dvadsiateho prvého dňa“ (Ex 12,
18). O „opravu“ sa pokúsil targum PsJ Ex 12, 18, ktorý na tomto mieste jasnejšie
rozlišuje: „štrnásteho budete zabíjať paschu a večer pätnásteho budete jesť macot...“
Ako sa s touto disharmóniou vyrovnávajú ostatné pramene? Jestvovali rozdiely v rámci
určitých skupín vnútri judaizmu 1. stor.?
Hoci v knihe Jubileí a Qumráne nájdeme odlišný kalendár (por. 1 Hen), dátumy z Tóry
sú prísne zachovávané. Ako sme vyššie spomínali, pre autora Jub a Qumránske
spoločenstvo pri Mŕtvom mori bolo dôležité, aby sa veľké židovské sviatky každý rok
slávili vždy v ten istý deň týždňa. V Jubileách je slávenie v stanovenom čase a príslušnom
dni ústrednou témou celej knihy (Jub 49:7-12.14-16). Jeho nedodržanie je sankcionované
trestom karet a „taký muž sám ponesie svoj hriech“ (Jub 49:9). Naopak zachovávanie
slávenia v príslušnom čase prinesie požehnanie celého roku, pretože „žiadna rana na nich
nedoľahne v tom roku“. Pesach sa podľa esénskeho kalendára má vždy sláviť v tretí deň
po šabate, teda v utorok (4Q329a). Pre Jubileá je 14. nisan nielenže časom exodu
z Egypta, ale aj dňom obetovania a vyslobodenia Izáka (por. Jub 17:15-18:19). Jub 49:1
výslovne rozlišujú zabíjanie pesachu – 14. dňa prvého mesiaca pred večerom (por. aj
11QT XVII, 6) od jedenia pesachu – večer 15. dňa po západe slnka, teda potvrdzuje
rozlišovanie podľa knihy Numeri. Potom sa má sláviť sviatok Macot v príslušných dňoch
(podľa Tóry) sedem dní (Jub 49:22; por. 11QT XVII, 10-16). Pesachová noc nie je len
„počiatkom sviatkov“ (Ex 12, 2), ale aj „počiatkom radosti“ (Jub 49:2).
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Najväčšiu pozornosť vysvetlenia dôvodov datovania pesachovej slávnosti na 14. nisana
venuje Filón vo svojich alegorických interpretáciách. Tento dátum dáva do súvislosti
so splnom mesiaca (VitMos II, XLI.224) a jarnou rovnodennosťou (SpecLeg II,
XXVIII.151), ale predovšetkým so symbolom čísla sedem: „Tento mesiac, ktorý je
siedmym podľa poradia a pokynu, podľa slnovratu je prvým v sile, preto je vo svätých
Písmach nazývaný aj prvým“ (SpecLeg II, XXVIII.150). „...V štrnásty deň mesiaca, ktorý
sa skladá z dvoch periód sedmičky, podľa nariadenia, že nič čo je považované za vhodné
pocty, nemôže byť oddelené od čísla sedem. Toto číslo je začiatkom dokonalosti
a dôstojnosti pre všetko“ (SpecLeg II, XXVII.149; XXVIII.156). Zároveň je to
„...v strede mesiaca, v deň, keď je mesiac plný svetla, dôsledkom prozreteľnosti Boha,
ktorý sa stará, aby nebola žiadna temnota v tento deň“ (SpecLeg II, XXVIII.155).
„Sviatok je slávený sedem dní, kvôli dvojakej úcte tohto čísla, podľa poriadku, že nič čo
sa prikláňa k radosti a vzdávaniu vďaky Bohu, nemôže byť oddelené od posvätného čísla
sedem“ (SpecLeg II, XXVIII.156).
Josephus uvádza tri názvy pre mesiac exodu: „...tento mesiac je nazývaný Egypťanmi
farmuth (Farmouqˆ), Hebrejmi nisan (Nis¦n), ale Macedónčania ho volajú xanthicus
(XanqikÕn) (Ant II, 14.6). On sám uprednostňuje sýrsko-mecedónky názov sviatku a pozná
aj datovanie sviatku Nekvasených chlebov (Azymón) na „štrnásteho dňa mesiaca
xanthica, ktorý bol, ako Židia veria, začiatkom ich vyslobodenia z Egypta“ (Bel V, 3.1).
V mesiaci xanthicus, ktorý je u nás nazývaný nisan a je začiatkom nášho roku, v štrnásty
deň lunárneho mesiaca, keď je slnko v súhvezdí barana... Sviatok nekvasených chlebov
nasleduje po Pasche a pripadá na 15. deň mesiaca a pokračuje sedem dní (Ant III, 10.5;
por. XI, 4.8). Josephus teda pozná obidva spôsoby datovania (prípadne označenia
sviatkov) – presnejší (exaktnejší) v Starožitnostiach a voľnejší (ľudovejší) v Židovskej
vojne.
V Ješuovej dobe bol rozhodujúcim pesachovým dátumom 14. nisan, kedy sa popoludní
zabíjali a obetovali baránky v chráme. Tieto sa jedli potom večer (čo už podľa židovského
počítania bolo 15. nisana), a to spolu s macot a merorim pri pesachovej večeri. Podľa
ľudového označenia býval tento deň Paschy (14. nisan) nazývaný aj dňom Azymón –
Nekvasených chlebov. Časová disharmónia medzi knihami Exodus a Numeri o jedení
macot v štrnásteho (Ex) alebo pätnásteho (Lv) nisana, ako aj nejednoznačné označenie
sviatkov Pesach/Macot (dosvedčené aj u Josepha), ovplyvnila datovanie paschálnych
udalostí u synoptikov. Označenie th/| | h`me,ra| tw/n avzu,mwn v Mk 14, 12, ktoré sleduje aj Mt
26, 17 a do určitej miery aj Lk 22, 7 (tento pridáva sloveso +hlqen nastal (prišiel),
vynecháva prw,th) sleduje skôr chronológiu podľa Exodu. Keďže podľa nej sa v 14. nisan
už jedol macot, bol synoptikmi vnímaný zároveň za prvý deň sviatku Macot (gr. avzu,mwn).
Takéto pomenovanie bolo pre Židov nezvyčajné, G. Dalman k tomu poznamenáva, že len
nežid (pohan) si mohol myslieť, že deň obetovania baránkov a noc pesachového jedla je
prvým dňom sviatku Macot.706 V skutočnosti však má Marek na mysli sviatok Paschy,
pravdepodobne jeho dopoludnie, kedy bol čas prípravy miestnosti na veľkonočnú večeru
706
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(prípadne už v predvečer) – lebo popoludní sa zabíjali baránky, čo explicitne vyjadruje
Mk vysvetlením predmetu sviatočného dňa o[te to. pa,sca e;quon keď zabíjali (obetovali)
paschu (baránka) aj Lukáš ÎevnÐ h-| e;dei qu,esqai to. pa,sca keď bolo treba zabiť (obetovať)
paschu. Pre spomenuté problémy s nazvaním tohto dňa zabíjania baránkov sviatkom
avzu,mwn, niektoré Lk rukopisy priamo nazývajú sviatok tou/. pa,sca (D it sys.c) alebo názov
jednoducho vynechávajú (B C D L Y 892. 1241).
Veľkonočné datovanie udalostí pred pesachovou večerou a Ješuovou smrťou, bolo pre
synoptikov dôležitým prostriedkom pre gradáciu deja. Samotné pašie začína Marek
datovaním Hn de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma meta. du,o h`me,raj, lit. po dvoch dňoch bola
Pascha a [Sviatok] nekvasených chlebov – teda dva dni pred veľkonočnými sviatkami
(14, 1; por. Mt 26, 2). Nasleduje hľadanie príležitosti veľkňazov a zákonníkov ako Ješuu
chytiť (14, 2), Ješuovo pomazanie v Betánii (14, 3-9; por. Jánovo datovanie šesť dní pred
Paschou 12, 1), Judášova zradná dohoda s veľkňazmi (14, 10-11). Nový sled udalostí
potom začína v 14, 3 datovaním na prvý deň [sviatok] nekvasených chlebov. Marek, ktorý
v svojom naratívnom štýle často využíva rytmus času, postupne graduje pašiové
rozprávanie, v ktorom postupne prejde z rytmu dní na konkrétne hodiny až k hodine tretej
– hodine Ješuovej smrti (15, 34). Lukáš uvádza začiatok pašiového rozprávania
všeobecným údajom o blížiacich sa veľkonočných sviatkoch: :Hggizen de. h` e`orth. tw/n
avzu,mwn h` legome,nh pa,sca priblížil sa sviatok Azymov, zvaný Pascha (22, 1). Pašiové
rozprávanie evanjelistov úzko súvisí s veľkonočným – paschálnym datovaním. Práve
úzka etymologická súvislosť medzi gréckym názvom veľkonočného sviatku Pascha
a gréckym výrazom pre utrpenie paschó (por. Lk 22, 15), ktorú rozvinuli patristickí autori
2. stor. (Meliton, Irenej), prispeli aj k označeniu posledných udalostí Ješuovho života
smerujúcich k jeho zatknutiu, odsúdeniu, umučeniu a smrti, ako pašie. Času konania
večere sa budeme venovať nižšie pri pojednávaní o jedení pesachového baránka.

1.6 Slávnostný charakter sviatku
Kedy začínal a čo znamenal slávnostný charakter sviatkov Pesach/Macot? Tóra v Ex
12, 16 prikazuje ohľadom sedemdňového sviatku Macot: „A v prvý deň budete mať sväté
zhromaždenie, aj v siedmy deň [budete mať] sväté zhromaždenie, bude pre vás [dňom,
kedy] nebudete konať žiadnu prácu, ale čo zje každá osoba pre seba, vy môžete konať
(pripraviť).“ Príkaz povinnosti svätého zhromaždenia a zákazu práce !AvarIh' ~AYb; v prvý
deň (15. nisana) sa opakuje aj v Lv 23, 7 a Nm 28, 18 (por. 11QT XVII, 10-11). Príkaz
svätého zhromaždenia a zákazu práce aj v posledný – y[iybiV.h; ~AYb; siedmy deň sviatku
(21. nisana) nájdeme aj v Nm 28, 25 a Dt 16, 8 (por. 11QT XVII, 15-16). Tieto príkazy
zhŕňajú 96.-99. micvot v Mišne Tora). Filón sa snažil vysvetliť, prečo práve tieto dni sú
slávnostnejšie: „Zo siedmych dní Mojžiš vyhlásil dva, prvý a posledný, posvätnými, a dal
im vysoké postavenie tak, ako má v prirodzenosti začiatok a koniec a túžil tak, ako
v prípade hudobných nástrojov, spojiť dve krajnosti do jednoty“ (SpecLeg II,
XXVIII.157).
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Text v knihe Exodus je špecifický svojím zvláštnym (nepresným) datovaním. V Ex 12,
18 sme videli, že datovanie začína od večera štrnásteho dňa... Podľa tohto je
pochopiteľný aj dodatok vo v. 16: „čo zje každá osoba pre seba, vy môžete konať
(pripraviť),“ ktorý LXX a targumy prekladajú výkladom: „okrem toho, čo má byť
pripravené [na slávnosť] pre každú osobu, len toto pripravíte.“ Príprava jedla je
pochopiteľná len v prípade, keď sa jednalo o deň 14. nisana (čo je pochopiteľné
z praktického hľadiska, lebo v predvečer 15. nisana muselo už byť jedlo pripravené
k jedeniu ako aj z náboženského, lebo v tento deň platil absolútny zákaz práce, tak ako
v šabat). 14. nisan bol potom slávnostným dňom, kedy bolo možné pripravovať pokrmy.
Podobné rozlíšenie nájdeme aj v Mišne, kde sa odlišuje šabat od slávnostného dňa tým, že
v slávnostnom dni je možné pripraviť jedlo (por. m Bejc 5:2; m Meg 12:16; por. aj midráš
Mechil 12:16 /Pischa 9:53-67/). Mišna okrem toho však opisuje aj stav po zničení
chrámu, keď sa píše aj o zákaze pracovať v 14. nisana ako miestnom zvyku (zvlášť
v Galilei), ktorý treba rešpektovať (m Pes 4:1.4-6, por. aj t Pes 3:14-18). Mišna zachytáva
všeobecnú mienku mudrcov: „Tri druhy remeselníkov môžu pracovať v predvečer
Pesachu až do poludnia, a sú to títo: krajčír, kaderník a práč. Rabi Jose ben rabi Jehuda
hovorí: Aj obuvník“ (m Pes 4:6). Aká bola prax v Jeruzaleme pred zničením chrámu je
ťažko zistiť, ale pravdepodobne popoludní 14. nisana bola vykonávaná len práca
súvisiaca s prípravou pesachového baránka. Ostatné práce boli ukončené predtým
(dopoludnia). Mimo tohto textu v knihe Exodus, ostatné pasáže Tóry rozumejú pod prvým
dňom 15. nisan – teda prvý deň sviatku Macot. O dôležitosti zákazu práce počas dvoch
dní sviatku Macot – 15. nisana a 21. nisana svedčí aj Paschálny papyrus z Elefantíny
už v 5. stor. pred Kr. (PasElef 6-7).
Slávnostný charakter počas dvoch slávnostných dní Macot určuje zákaz: hf,['yE-al{

hk'al'm.-lK'

žiadnu prácu nebudete konať. Hebrejský výraz

hk'al'm.

označuje prácu

(pracovnú aktivitu, či výsledky práce; opracovávanie kameňa, dreva Ex 35, 33; práca
s kožou Lv 13, 48; na poli 1Krn 27, 26; na stavbe Prís 24, 27 atď.) aj zamestnanie (napr.
správcu Gn 39, 11). Iným hebrejským výrazom pre prácu je hd'bo[] označujúca službu
(vojenskú Ez 29, 18); rôzne druhy práce (na poli Ex 1, 14; konštruovanie Ex 35, 24;
rekonštruovanie 2Krn 34, 13), ale používa sa aj na označenie „služby Bohu“ –
bohoslužby, zvyčajne pod vedením kňazov a levitov (Nm 4, 19; 7, 9; Joz 22, 27; 2Krn 8,
14). Medzi melacha a avoda jestvuje u Židov určité rozlíšenie, podľa ktorého v prípade
melachy ide aj o duševnú činnosť, kým avoda predstavuje fyzickú prácu bez tvorivého
aspektu.707 Spojením oboch výrazov v Lv 23, 7 a Nm 28, 18 vznikol v kňazskom slovníku
pojem hd'bo[]

tk,al,m.

služobná práca. Sviatočné dni sú týmto zákazom na úrovni šabatu

– siedmeho dňa stvorenia, ktorý Boh požehnal, posvätil, lebo v ňom

tb;v'

odpočíval

od ATk.al;m.-lK'mi všetkej svojej (stvoriteľskej) práce (por. Gn 2, 3; Mechil 31,14).
Izraelitom ho prikázal sláviť a zakázal im v ňom konať akúkoľvek prácu (Ex 20, 10;
Lv 23, 3; Dt 5, 13-14; RH 32a). Filón tento príkaz vysvetľuje: „Keď pracuje moje telo, je
707
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moja duša v odpočinku a keď sa moje telo teší odpočinku, moja duša môže pracovať.“708
Neskôr farizeji konkrétne stanovili 39 druhov hlavných prác zakázaných v šabat (m Šab
7:2; z nich 11 sa týka prípravy jedla; por. m Chag 1:8; Šab 49b; BK 2a; Mechil 35,1).
Namiesto služobnej práce mala byť naplnením sviatočného dňa Pesachu hd'bo[]h'
vo význame bohoslužby (Ex 12, 25.26; 13, 5; 2Krn 35, 10.16). Špecifickému prípadu
ohľadom zákazu práce v šabat, keď tento pripadne na 14. nisan – čas zabíjania baránka,
sa venuje Mišna v 6. kapitole (mišny 1-2), ktorá uzatvára pravidlom rabi Akivu: „Všetka
práca, ktorá môže byť vykonaná v predvečer šabatu, neruší šabat. Zabíjanie, ktoré
nemôže byť vykonávané v predvečer šabatu, ruší šabat“ (m Pes 6:2). Každý Pesach (prvý
aj následné) „má prednosť pred šabatom“ (m Pes 9:3). Do konfrontácie zákazu práce
v sviatočný deň sa dostal aj príkaz ohľadom „pálenia zvyškov baránka“ v Ex 12, 10:
„A nič nenecháte z neho do rána a čo by z neho [zostalo] do rána, spálite na ohni“ (por.
Nm 9, 12 o druhom pesachu). Ide o 117. negatívnu micvu Tóry (417. micvu v Mišne
tora). V rabínskej dobe (otázkou je či už v čase chrámu, teda aj v 1. stor.) sa toto
spaľovanie presúvalo až na 16. nisana, aby sa ním nerušila micva sviatočného odpočinku.
Potvrdzuje to Mišna: „Kosti, šľachy a zvyšky musia byť spálené v šestnásteho.
Ak šestnásteho pripadne na šabat, potom musia byť spálené v sedemnásteho, pretože oni
nemôžu porušiť šabat alebo sviatok“ (m Pes 7:10) a Targum: „Čo by z neho zostalo do
rána máte prikryť a za brieždenia šestnásteho dňa spáliť v ohni, lebo nesmiete páliť
zostatky svätej obety vo sviatočný deň“ (TgPsJ Ex 12, 10).
Pre prvý a posledný (siedmy) deň Macot má byť súčasťou bohoslužby aj konanie
vd,qo-ar'q.mi svätého zhromaždenia (tak prekladajú aj učenci Nachmanides a Soforno).
Dt 16, 8 namiesto toho používa výraz

^yh,l{a/ hw"hyl; tr,c,[]

zhromaždenie pre JHVH,

tvojho Boha. Náplňou slávnostných dní sviatku Macot, okrem jedenia nekvasených
chlebov a prinášania obetí (viď III.2.3-4), bolo slávnostné zhromaždenie izraelského ľudu
na jednom spoločnom mieste slávenia (Gilgal za Jozueho Joz 5, 10), ktoré bolo od čias
kráľa Šalamúna v Jeruzalemskom chráme (2Kr 23, 23; 2Krn 30, 1.5.8 atď.). Jeho náplňou
okrem prinášania obiet (Jub 49: 22; 11QT XVII, 12-15) bolo prednášanie modlitieb
a spievanie hymnov, žalmov a chvál. Typickým znakom sviatočného dňa a odpoveďou na
Božie konanie sa stala RADOSŤ. V Ezd 6, 22 sa píše, že Izraeliti slávili „sviatok Macot,
sedem dní v radosti, lebo JHVH ich obdaroval radosťou“ (por. Jub 49:2.22, t Pes 10:4).
Podobne podľa 2Krn Izraeliti slávili za kráľa Chizkijáša sedem dní sviatku Macot hl'Adg>

hx'm.fiB.

s veľkou radosťou (30, 21.23.25-26), pričom

yhel{a/ hw"hyl; ~yDIw:t.miW

chválili

JHVH, svojho Boha (30, 22). Podobne dosvedčuje aj Filón o Pesachu/Macot: „A tí, ktorí
sa zhromaždili, aby mali účasť na sviatku..., aby napĺňali svoje obyčaje otcov modlitbami
a chválami“ /eÙcîn te kaˆ Ûmnwn/ (SpecLeg II, XXVII.148; por. XXVIII.156). Takúto
atmosféru spomína aj kniha Jubileí, keď píše o Pesachu: „Celý Izrael prebýval v pokoji,
keď jedli pesachového baránka, pili víno, chválili a velebili JHVH, Boha svojich otcov,
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ďakovali mu...“ (49:6). Po zničení chrámu hlavnou náplňou posvätného dňa bolo najmä
štúdium Tóry (por. PsR 23) a miestami zhromaždenia sa stali miestne synagógy.
Na tomto mieste spomenieme čo nasledovalo po prvom dni Macot. Večer po ukončení
tohto slávnostného dňa začína príprava pre prinesenie omeru v nasledujúci deň –
16. nisan. Takýto zvyk je podľa názoru farizejov, ktorí vykladajú príkaz počítania omeru
„od zajtrajšku po dni šabatu (odpočinku)...“ (Lv 23, 15) tak, že výrazu tB'V;h; tr;x\M'mi
rozumejú „po prvom dni pesachu“ – teda pod šabatom rozumejú sviatočný pesachový
deň (15. nisan). Saduceji tento verš vykladali odlišne, keď pod šabatom rozumeli
doslovne „(siedmy) deň odpočinku“. Počítať omer začali vždy v prvý deň (nedeľu)
po prvom šabate počas sviatkov Macot (por. m Men 10:3; b Men 65b-66a). Potom, čo bol
v tento večer zožatý jačmeň, bol daný do košov a prinesený do chrámového nádvoria.
Z neho bola pripravená jemná múka a nasledujúci deň bola zmiešaná s olejom
a kadidlom. Časť z neho bola slúžiacim kňazom spálená na oltári a zvyšok bol zjedený
kňazmi. Čoskoro sa po obetovaní omeru naplnil Jeruzalem množstvom jedla a obilia
z novej úrody, hoci to mudrci neschvaľovali (por. m Men 10:4-5). Pred obetovaním
omeru bol zákaz žatvy a jedenia z novej úrody (por. m Chal 1:1).
Dôležitosť Pesachu pre každého Žida vyjadruje aj veľkosť sankcií, ktoré majú podľa
Tóry nasledovať za jeho nezachovávanie, prípadne porušenie niektorého z podstatných
príkazov. Zanedbanie prinášania pesachovej obety bez náležitého dôvodu v stanovenom
čase alebo jedenie chamecu v Pesach, bolo trestané karetom (vyhubením), doslova „bude
odstránená jeho duša (osoba) z Jisraela“ (Ex 12, 15. 19; Nm 9, 13; por. Jub 49:9; m Pes
3:5; 9:1). Neskôr dôvody k trestu karet rozvíja Mišna: „Ak niekto zabíja tak, že nemôže
jesť z neho alebo nie je obsiahnuté množstvo k jedeniu z neho alebo nie je obrezaný alebo
ide o nečisté osoby“ (m Pes 6:6). Rovnaký trest je podľa Tóry aj v prípade, že niekto
bude konať nejakú prácu v deň šabatu (por. Ex 31, 14). Trest je v Tóre chápaný ako
nesenie následkov svojho hriechu (Nm 9, 13). V Tóre je trestom za pomerne veľké
množstvo úmyselne spáchaných hriechov akými bola modloslužba, znesvätenie šabatu,
incest, cudzoložstvo, jedenie niektorých zakázaných jedál atď. Mišna ich vymenováva 36
druhov (Ker 1:1). Halacha vysvetľuje význam slova karet ako predčasnú smrť (Sifra
/Emor/ 14:4), amoraim ako smrť vo veku 50 rokov (b MK 28a; j Bik 2:1, 64b), prípadne
smrť medzi 50 a 60 rokmi. Karet na počiatku 1. stor. symbolizoval „odstránenie
z koreňov Božieho ľudu“ (por. b Ker 2a), ale je ťažko určiť ako sa viditeľne vykonával.
Išlo o určité vylúčenie – exkomunikáciu z náboženského života. Rabíni uvádzajú, že hoci
bol karet hlavným Božím súdom, ale prostredníctvom ľudí sa vykonával bičovaním (Sanh
19:1; b Mak 13a-b). Neskôr sa tento trest aplikoval ako vylúčenie zo synagógy.
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2. Obetovanie v chráme
Podobne ako pri všetkých obetách v Jeruzalemskom chráme, prinášanie pesachovej
obety muselo byť v stave rituálnej čistoty. Pri prvom (egyptskom) pesachu boli
požiadavky čistoty viac na baránka, ktorý musel byť bezchybný (Ex 12, 5); na dom, kde
sa baránok jedol, a v ktorom sa nesmel nachádzať chamec (Ex 12, 15.19-20) a na čistotu
od prítomnosti cudzinca na jedení baránka (Ex 12, 43) – dôležitá bola obriezka (Ex 12,
44.48). Až kniha Numeri prináša doplňujúce predpisy k sviatku Pesach s dôrazom na
rituálnu čistotu celebranta – toho, kto prinášal pesachovú obetu.

2.1 Rituálne očisťovanie
Dôraz na rituálnu čistotu úzko súvisel s centralizáciou kultu a posvätnosťou
Jeruzalemského chrámu, ktorú priniesla deuteronomická reforma (Dt 16, 5-7). V Nm 9, 614 sa píše o „pesachu na púšti“, keď došlo k poškvrneniu mužov stykom s ľudskou
mŕtvolou, čoho dôsledkom bolo, že ako „nečistí neboli spôsobilí sláviť pesach v tomto
dni“ (v. 6). Potom čo sa Mojžiš dopytoval Pána, prišla odpoveď s novým nariadením,
ktoré sa tradične nazýva slávenie pesachu šeni (druhého pesachu, podľa v. 11

ynIVeh;

vd,xoB); . Halacha slávenia druhého pesachu sa týka tých, čo sú nečistí stykom s mŕtvolou
alebo ak sú na ďalekej ceste (v. 10) – teda nemajú fyzickú možnosť v stanovenom čase
priniesť pesachovú obetu na náležitom mieste (v chráme). Títo potom budú sláviť
v náhradnom termíne – „ v druhom mesiaci, za súmraku štrnásteho dňa...“ (v. 11). Zmení
sa len mesiac, deň v mesiaci a čas sa musí zachovať. Targum PsJ priamo mesiac menuje
ako ijar (v starohebrejčine mesiac ziv). Nariadenie Numeri v praxi znamenalo,
že pesachoví pútnici po svojom príchode do Jeruzalema museli mať istotu, že sú rituálne
čistí, alebo mali urobiť kroky, aby sa nimi stali očistením podľa príslušných predpisov
Tóry.
O dôležitosti (rituálnej) čistoty a bdelosti počas sviatku Paschy a nekvasených chlebov
už v 5. stor. pred Kr. svedčí starobylý Paschálny papyrus z Elefantíny (PasElef 6). Veľký
dôraz na rituálnu čistotu v 2. stor. nájdeme v knihe Jubileí (Jub 49:9) a najmä
v qumránskom jachad. Jedenie pesachovej obety je sústredené do chrámu – chrámového
nádvoria (Jub 49:16.20) a je limitované na mužov od dvadsať rokov vyššie (Jub 49:17),
a to nielen jeho príprava a obetovanie (11QT XVII, 8), ale mladému mužovi a žene nie je
dovolené jesť pesach (4Q265; k tejto téme viď III.3).
Filón dáva dôraz na to, že muži mali účasť na sviatku Pesach, náležite očistení
posvätným umývaním (SpecLeg II, XXVII.148), čo znamená obdržať rituálnu čistotu bez
popola červenej kravy. Ešte väčší dôraz na rituálnu čistotu pesachového slávenia dáva
Josephus, pričom na očisťovaní nemajú účasť len muži, ktorí prinášajú obety, ale aj ženy
a deti, teda tí, ktorí z obiet jedia (Bel VI, 9.3; Ant XI, 4.8). Zvláštny prípad útoku
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na rituálnu čistotu slávenia pesachu v Jeruzalemskom chráme zo strany Samaritánov,
opisuje Josephus za vlády Coponia (6-9 po Kr.): „Keď brány (chrámu) boli otvorené,
niekoľko Samaritánov súkromne prišlo do Jeruzalema, a vhodilo niekoľko mŕtvych
ľudských tiel do vnútra...“ (Ant XVIII, 2.2), čím narušili rituálnu čistotu posvätného
miesta.
Pramene z 1. stor. svedčia o veľkom dôraze na rituálnu čistotu počas Pesachu.
Rabínske pramene a židovskí historici vychádzajúc z Tóry spomínajú okrem
neobrezanosti prípady nečistoty, kvôli ktorým je obeť neplatnou (m Pes 5:4). V podstate
ide o halachické spresnenie čo sa vzťahuje na výraz

vp,n<l' amej'-hy<h.yI-yKi vyai

v Nm 9,

10:
• muž, ktorý sa znečistil kontaktom s mŕtvolou (t Pes 7:11; 8:1); resp. muž, mladý či
starý poškvrnením sa od smrti (TgPsJ Nm 9,10). V Tóre sa o takomto znečistení píše
v Nm 19, 6-7.10). V tomto prípade išlo o priamy kontakt s mŕtvolou.
• muži, ktorí mali sexuálny styk so ženami v menštruácii (t Pes 8:1; por. aj Bel V, 9.3).
Tóra o tomto píše v Lv 15, 19-24. Menštruačná krv predstavovala smrť (ženské
pohlavné bunky v nej boli mŕtve);
• ten, kto trpí /samovoľným/ výronom semena (m Pes 8:5; t Pes 7:11; 8:1; TgPsJ Nm
9,10; Bel VI, 9.3). O tomto Tóra píše v Lv 15, 1–5. Obdobne ako v predchádzajúcom
prípade, aj tu išlo o smrť (mužských pohlavných buniek);
• malomocní (TgPsJ Nm 9,10; Bel VI, 9.3), o ktorých sa podrobne pojednáva v Lv 1314. Malomocenstvo bolo ľudovo vnímané ako „umieranie zaživa“. Malomocní nemali
prístup do qumránskej komunity, ale Ješua sa im nevyhýbal. Práve naopak, známe je
jeho uzdravenie, a tým aj očistenie malomocného (Mk 1, 40-45; Mt 8, 1-4; Lk 5, 1214, dokonca aj Samaritána Lk 17, 11-19). Zaujímavý je v tomto kontexte údaj, že
Ješua bol pred sviatkom Pesach v dome istého Šimona tou/ leprou/ (Mk 14, 3; Mt 26,
6). Čo znamená toto označenie? Išlo o človeka, ktorého Ješua uzdravil
z malomocenstva? Išlo o prorocké vyjadrenie Ješuovho odlišného postoja
k malomocným, ktorí boli vylučovaní z účasti na slávení Pesachu?
• pútnici sa mohli stať nečistými na ceste kontaktom s neveriacimi, s ktorými
by zdieľali príbytok (m Oh 18:7; t Oh 18:11). O pohanoch sa verilo, že pochovávajú
svoje nedonosené deti v svojich domoch, takto sa mala preniesť nečistota z mŕtvoly na
nájomníkov (por. 11QT 48). Jánovo evanjelium svedčí o tejto praxi: „Židia nevošli
do vládnej budovy (k Pilátovi), aby sa nepoškvrnili“ (Jn 18, 28).
Mišna sa zaoberá aj otázkou, čo sa myslí vzdialenou cestou

hq'xor> %r,d,b.? (Nm 9, 10).

Z viacerých výkladov sa ujal názor Rabi Akivu: od Modin (Modein, rodné mesto
Hasmodejovcov, súčasný El-Midyah; od Jeruzalema vzdialený asi 20 míľ; por. 1Mak
2, 1) a na druhú stranu a v tejto vzdialenosti na všetky smery (m Pes 9:2). Dedinka
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Betánia, vzdialená 2,7 km od Jeruzalema, ktorá podľa svedectva evanjelistov (okrem Lk)
bola miestom Ješuovho pobytu pred sviatkom Paschy, do tejto vzdialenosti nepatrila.
Ak v neobrezanosti alebo nečistom stave je prinášaná obeta, jej prinášanie podlieha
trestu karet. Pesachová obeta, ktorá bola prinesená v nečistom stave, nesmie byť jedená.
Targum PsJ Nm 9:12 poškvrneným mužom nedovoľuje sláviť Paschu, ale môžu jesť
patyrin – nekvasené chleby. Zaujímavý však je text v 2Krn 30, 18-20. V ňom sa spomína
slávenie Pesachu za kráľa Chizkijáša (Ezechiáša), keď mnohí z Efraima, Manassesa,
Isachara a Zabulona, neboli očistení a jedli veľkonočného baránka nie tak, ako bolo
predpísané. Sám kráľ Chizkijáš sa za ich uzmierenie prihováral u Boha odvolávajúc sa na
ich oddané srdce hľadajúce Boha.
Mnohí z pútnikov prichádzali do Jeruzalema najmenej týždeň pred sviatkom Pesach
za účelom vlastného očistenia z nečistoty, ktorú mohli získať na svojej ceste. Tento zvyk
dosvedčuje v NZ Jánovo evanjelium. Jn 11, 55 uvádza správu o vystupovaní mnohých
pútnikov do Jeruzalema v čase blízko Paschy Židov, za účelom, i[na a`gni,swsin e`autou,j
aby sa očistili. Účelové súvetie uvedené spojkou i`na uvádza sloveso v aoriste a`gnizw. Ide
o pomerne staré sloveso709 používané v LXX označujúce rituálne očisťovanie, ktorého
cieľom je stav čistoty (a`gnoj). Podobne Josephus spomína v Bel VI, 5.3, že už 8. nisana
boli pútnici v Jeruzaleme.

2.2 Sviatok Židov a (ne)účasť cudzincov na Pesachu
Pesach predstavuje výrazne národný sviatok, pri ktorom sa prehlbuje a formuje
chápanie židovstva (zvlášť v porovnaní s univerzálnym sviatkom Sukot).710 Už prvý
príkaz Tóry v Ex 12, 2 určil adresátov pesachových predpisov: Tento mesiac [bude]

~k,l'

pre vás... – čím myslí exkluzívne na celé spoločenstvo Jisraela (v. 3). Midráš stredného
obdobia Exodus raba 15 interpretuje, že určité príkazy boli darované výlučne Izraelu
a tieto sú známe uvedením slova

~kl

(vám) a medzi ne patrí aj dodržiavanie Pesachu

v mesiaci nisan (Ex 12); potom prinášanie obiet (Ex 20), zachovávanie sviatkov (Lv 23)
atď. Pesach bol podľa všetkých hebrejských prameňov predovšetkým slávnosťou laer'f.yI-

lK'

celého Izraela, teda národa Hebrejov (`Ebra…wn gšnouj),711 ktorého slávenie

posilňovalo židovskú náboženskú a národnostnú identitu. Až helenistický spisovateľ
1. stor. Filón sa odvážil nazvať Paschu „univerzálnym sviatkom všetkého ľudu“
(gr. parashm»nasqai tÁj pand»mou eÙwc…aj SpecLeg II, XXVII.149; VitMos II, XLI.224).
Zásadné pravidlo k jedeniu pesachového baránka je v Ex 12, 48: „Žiadny neobrezaný
nemôže z neho jesť!“ Čo to konkrétne znamená? Mohli mať na Pesachu účasť aj

709

Neskôr sa používalo sloveso kaqari,zw.
Por. DIVECKÝ, J.: Židovské svátky, p3k, Praha 2005, s. 16.
711
Por. Ezechielovo Exagogé in Eusebius PE IX, 29.
710
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CUDZINCI712? Ak áno, za akých podmienok? V starobylom Izraeli boli známe dva typy
cudzincov: prisťahovalci (cudzinci, ktorí sa usadili, hebr.

~yrIg)E a vlastní cudzinci, ktorí

pobývali v krajine ako hostia alebo dočasní usadlíci na kratší alebo dlhší čas, prípadne

~yrIz" zarim (zvlášť u prorokov Iz
1, 7; 25, 2.5; Jer 5, 19; Ez 11, 9; Oz 7, 9 atď.) alebo ~yrik.n' nochrim (sg. yrIk.n" Gn 31, 15;

krajinou prechádzali. Tí druhí cudzinci sú nazývaní

Ex 2, 22; 12, 43; Dt 14, 21; 15, 3; 17, 15 atď.). Tieto výrazy sú všeobecne používané na
niekoho, kto pochádza zvonku okruhu či územia tých, o ktorých autor píše. Oni
si ponechali putá k pôvodnému domovu a chcú si zachovať svoj politický a sociálny
status. Príležitostne prichádzajú ako votrelci (2Sam 22, 45-46; Abd 11). Častejšie však
cestovali za obchodným cieľom. Zvyčajné zákony na nich neboli aplikované a bývali
chránení miestnymi zvykmi ohľadom cudzincov (Job 31, 32), prípadne špeciálnymi
zmluvnými dohodami ustanovenými medzi Izraelitmi a ich susedmi (1Kr 20, 34). Podľa
legislatívy Deuteronómia, Izraelita môže cudzincovi požičiavať na úrok, čo však nemôže
robiť svojmu bratovi (Dt 23, 21). Následne môže na neho naliehať ohľadom vrátenia,
ale bratovi sa má dlh každý siedmy rok odpustiť (Dt 15, 3). Na cudzinca neplatili rituálne
zákony a bolo mu dovolené predať zviera, ktoré zomrelo prirodzenou smrťou (Dt 14, 21).
Deuteronómium uvádza aj zákaz cudzincovi zasadnúť na trón (Dt 17, 15; 1Kr 8, 41).
Medzi takýchto cudzincov môže patriť aj

rykif'

sachir nádenník alebo

bv'AT

(dočasný)

usadlík, hoci obe skupiny mohli v podstate patriť aj do druhej skupiny (Dt 24, 14; 29, 10;
Lv 22, 10; 25, 40).
Pre pesachové predpisy Tóry je dôležité, že jestvujú dve skupiny výpovedí. Najprv Ex

AB lk;ayO-al{ rk'nE-!B,-lK' žiadny cudzinec (lit. syn cudzinca)
z neho nebude jesť. Potom Ex 12, 45 konkrétnejšie menuje: Dočasný usadlík (bv'AT) ani
nádenník (rykif)' nebudú z neho jesť. Targum pri druhom z nich upresňuje, že ide
12, 43 všeobecne stanovuje

o nádenníka narodeného z národov (TgPsJ Ex 12, 45). Aktuálnosť tohto predpisu
o vylúčení účasti cudzincov na slávení Paschy v 1. stor. pripomína aj Josephus, zvlášť
kvôli rituálnej nečistote (Bel VI, 9.3). Zásadné pravidlo k jedeniu pesachového baránka je
v Ex 12, 48: Žiadny neobrezaný nemôže z neho jesť. Pri Pesachu je obriezka podmienkou
sine qua non. TgPsJ pridáva, že nutnosť obriezky sa týka aj synov Jisraela. Ohľadom
neobrezaných jestvujú osobitné micvot, ktoré sa viac-menej týkajú situácie ich
prebývania v erec Jisrael.
Dve skupiny ľudí budú môcť jesť z baránka, samozrejme až po obriezke. Ex 12, 44
spomína služobníka (db,[), , čo je muž kúpený za peniaze (teda otrok), ktorý býva v dome
Žida. Tento bude môcť jesť z baránka a vytvoriť spoločenstvo, ale predtým bude
obrezaný. Dokonca Onkelov targum nabáda, aby Židia podľa možnosti všetkých otrokov
712

EICHHORN, D. M.: Proselytes; FRIEDMAN, T.: Gentile; LIEBER, D. L.: Strangers and Gentiles
in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition.
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mužského rodu kúpili za striebro a ponáhľali sa obrezať ich, aby mohli jesť paschu
s nimi. Druhou skupinou je prisťahovalec (rGE). Ak by on chcel konať pesach pre JHVH,
nech je obrezaný každý muž a potom môže pristúpiť (Ex 12, 48).
ָ ִ ?)גNa rozdiel od zarim a nochrim, označujúce výraz ger
Kto je to rGE ger (aram. יוֹרא
cudzinca, ktorý žije dlhšie či kratšie v krajine, ktorú si zvolil s úmyslom zotrvať v nej.
Preto ho môžeme nazvať prisťahovalcom. Takýto sa stal „chráneným cudzincom“,
pretože bol totálne závislým na podpore domácich, pôvodných obyvateľov (xr'z>a), .
V dekalógu boli prisťahovalci nazývaní aj gercha

^r>gE „vaši cudzinci“ (Ex 20, 10; Dt 5,

14). Pred exodom z Egypta nebola skupina prisťahovalcov známa v Izraeli. Naopak,
práve Izraeliti boli v Egypte

~yrIgE (prisťahovanými) cudzincami (Ex 22, 20; Gn 15, 13).

V čase, keď Zasľúbená zem patrila Izraelitom, JHVH im pripomínal: „Zem je moja, vy ste
u mňa len prisťahovalcami a dočasnými usadlíkmi“

~ybiv'Atw> ~yrIgE

(Lv 25, 23).

V Izraelskej spoločnosti mali prisťahovalci nižšie postavenie. Hoci niektorí získali
bohatstvo (Lv 25, 47), väčšina z nich boli chudobní. Preto im boli určené zvyšky z viniča
(Lv 19, 10), okraje polí po žatve (Lv 23, 22), desiatok tretieho roku (Dt 14, 29) a úroda
šabatného roku (Lv 25, 6). Izraeliti boli v „zákone svätosti“ (Lv 17-26) povzbudzovaní
k starostlivosti o gerim, aby sa s nimi spriatelili a aby v ich utrpení videli svoj vlastný
osud, aký zažili v Egypte: „Ako domáceho uznáte medzi vami prisťahovalca (ger), ktorý
bude prebývať (ha-gar) s vami a budete ho milovať ako seba, lebo [aj vy] ste boli
cudzincami (gerim) v egyptskej zemi, ja som JHVH, váš Boh“ (Lv 19, 34; por. Dt 10, 19).
Pánova svätosť, ktorá chce prúdiť do celého sveta, sa nemôže obmedziť na Izrael.713
V priebehu izraelských dejín boli viacerí gerim asimilovaní kultúrne aj nábožensky
(v protiklade s nochrim). Začali sa riadiť rituálnymi predpismi ako rodení Izraeliti, čo
navonok vyjadrili aj obriezkou. Tak sa stali subjektami zákonov o rituálnej čistote (Nm
19, 2-10), inceste (Lv 18, 26) a zákaze jedál (Lv 17, 10-16, por. Dt 14, 21). Očakávalo sa,
že budú sláviť šabat (Ex 20, 10; Dt 5, 14) a mať účasť na sviatkoch. Za určitých
podmienok mohli aj oni sláviť Pesach a obetovať baránka. Tóra túto podmienku
stanovuje v Ex 12, 48 a je ňou práve obriezka – podmienka, ktorá platí aj pre rodeného
Izraelitu. Ona je dôležitým viditeľným znakom pre príslušnosť k Božiemu ľudu. Grécka
LXX väčšinou ger prekladá ako prosh,lutoj prozelyta (Ex 12, 48.49; Nm 9, 14;
výnimkou je Ex 12, 19 geiw,raj, čo je prepisom aramejského tvaru). Predpokladá sa,
že v 1. stor. po Kr. bolo viacero takých, ktorí boli prisťahovalcami, ale konverziu
a obriezku neprijali. Takýto muž sa v hebrejčine nazýval ger tošav (prísediaci prozelyta),
v gréčtine bol známy ako fobou,menoj (bohabojný, por. Sk 10, 2; 13, 16 atď.). Títo
bohabojní prijali niektoré, ale nie všetky príkazy Tóry, preto mohli zotrvať v erec Jisrael
713

ZENGER, E.: Am Fuss des Sinaj, Patmos, Düsseldorf, čes. Na úpatí Sinaje, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 1996, s. 142.
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a požívať určité občianske privilégia. Ten, ktorý prijal aj obriezku sa nazýval ger cedek
(spravodlivý prozelyta). Tento odmietol modloslužbu a prijal celú Tóru aj s predpismi
ohľadom stravy (AZ 64b). Dôležité je pritom aj jeho slobodné rozhodnutie
z presvedčenia, na rozdiel od ger ’arajot – prozelytu zo strachu alebo donútenia
(lit. „pomocou levov“). Účasť na Pesachu mohol mať z nich len ger cedek, teda
spravodlivý prozelyta. Počas Pesachu sa potom nesmie robiť rozdiel medzi domorodým
obyvateľom a prisťahovalcom, budú mať rovnaké práva i povinnosti. Vo všeobecnosti
potom pre oboch platia tie isté pesachové micvot. „Jedna tóra bude pre domorodého
obyvateľa (’ezrach) aj prisťahovalca (ger) prebývajúceho uprostred vás“ (Ex 12, 49; por.
Lv 9, 14). Aj ger bude dodržiavať ustanovenia (chuqat) a predpisy (mišpat) Pesachu (Nm
9, 14), tak ako domáci. Zvlášť sa pripomína micva ohľadom chamec, ktorý nesmie byť
nájdený a jedený počas sviatkov ani u prisťahovalca (por. Ex 12, 19).
Počas mladšieho obdobia Druhého chrámu prišlo v Izraeli k ostrému odlíšeniu
a vytváraniu bariér medzi Židmi a pohanmi, zvlášť čo sa týkalo nie jednotlivcov, ale
skupiny pohanov, národa, ľudu, čiže gojim ~yIAg. Označenie yAG sa všeobecne vzťahuje na
národ, ľud (teritoriálna, etnická či politická skupina bez špecifického náboženského
určenia, por. Gn 10, 5; Job 12, 23). Môže označovať konkrétny národ (Amalekitov Nm 24,
20; Aramejcov 2Kr 6, 18; vrátane ľudu Izraela Gn 46, 3; Ex 9, 24; 33, 13, Dt 4, 6; Joz 3,
17). Toto označenie sa najskôr v Biblii vzťahovalo aj na Abrahámových potomkov (Gn
12, 2; 17, 4-6), Izrael a Júda boli nazývané ako dva národy. Neskôr v poexilovej dobe sa
čoraz častejšie tento pojem začal používať na ne-židovský ľud, „pranárody“ (v pl.),
pohanov – ktorí boli nepriateľmi Izraela, zvlášť v boji o Zasľúbenú zem (Dt 4, 38). Izrael

vAdq' yAg (Ex 19, 6), takže Mojžiš sa môže odvolávať na
to, že „tento národ je tvojím ľudom“ hZ<h; yAGh; ^M.[; yKi (Ex 33, 13), s ktorým JHVH
je oproti nim svätým národom

uzavrel zmluvu (Ex 34, 10; Lv 26, 45). Jej vonkajším znakom je obriezka. Od ostatných
národov je Izrael potom oddelený (Nm 23, 9). Tieto národy boli potom Božím zásahom
vyháňané zo Zasľúbenej zeme (Ex 34, 24), a to pre ich zlobu (Dt 9, 4), nečistotu (Lv 18,
24), ohavnosť (Dt 18, 9; 2Krn 33, 2), zhotovovanie si vlastných bôžikov (2Kr 17, 29),
smilstvo (1Kr 14, 24), počúvanie čarodejníkov a veštcov (Dt 18, 14). Zákaz zmiešaného
manželstva, ktoré Tóra obmedzila na sedem kanaánskych

~yIAg

pra-národov (Dt 7, 1-4),

zákonník Ezdráš rozšíril na všetkých ne-židov (Ezd 9-10). K jedeniu veľkonočného
baránka v období po návrate z babylonského exilu, je dôležité podľa Ezdráša, aby sa
všetci tí, ktorí z neho jedia,

#r,a'h'-yEAG ta;m.Jumi lD'b.NIh; oddelili od nečistoty pohanov tej

krajiny (Ezd 6, 21). Život medzi národmi predstavoval pre Izrael latentné nebezpečenstvo
modlárstva, čoho následkom bude pre oboch rovnaký Boží súd (Dt 32, 28; Iz 1, 4; Mal
3, 9). Často boli utláčateľmi izraelského ľudu (Ž 59, 8) – v čom proroci spoznávali súd
nad hriechom Izraela (Iz 10, 7; Jer 4, 7; Hab 1, 5; por. Lv 26, 33; Dt 4, 27; 8, 20; 28, 49;
2Kr 17, 33). Kvôli nebezpečenstvu modlárstva, poškvrnenia, negatívnemu sociálnemu
200

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

a morálnemu vplyvu sa zbožní Židia v Ješuovej dobe (zvlášť eséni, farizeji)
s neobrezanými pohanmi ani nestýkali. Len ak bude Izrael verný zmluve s JHVH, svojmu
Bohu a nebude slúžiť iným bôžikom, bude požehnaním aj pre všetky ostatné národy (Gn
12, 1-3; 26, 4). Proroci uvádzajú víziu ~ymiY"h;

tyrIx]a;B. posledných dní (podľa Bubera na
sklonku dní), keď budú všetky národy ~yIAGh;-lK' putovať na Sion (Mich 4, 1-5; Iz 2, 1-5;
Zach 8, 22-23; 14, 16-18). Vtedy ~l'iv'Wrymi hw"hy>-rb;d>W hr'At aceTe !AYCimi zo Siona vzíde
Tóra a slovo JHVH z Jeruzalema (Iz 2, 3). Na Ješuovej poslednej večeri nemali účasť
žiadni neobrezaní pohania – v tomto bol Majster verný biblickým predpisom, ani žiadni
prozelyti (hoci to mali Zákonom dovolené). Všetci účastníci boli podľa svedectiev
evanjelií obrezaní židovskí muži. Práve oni vytvorili spoločenstvo okolo baránka. Boli
však aj Ješuove nové výkladové slová určené len im? Pri čítaní výkladových slov nad
chlebom, podľa 1Kor/Lk Ješua hovoril, že ide o jeho telo to. u`pe.r u`mw/n [ktoré je] kvôli
vám (1Kor 11, 24), respektíve to. u`pe.r u`mw/n dido,menon714 odovzdávané kvôli vám (Lk 22,
19). Týmto by boli myslení predovšetkým alebo výhradne Dvanásti učeníci ako
eschatologický symbol nového (mesiánskeho) Izraela (viď III.3).
Na druhej strane Mk/Mt poznajú viac univerzalistickú tradíciu pri výkladových slovách
nad kalichom o krvi zmluvy. Podľa ich podania je táto jeho krv zmluvy to. evkcunno,menon
u`pe.r pollw/n (Mk 14, 24/Mt 26, 28; Lk 22, 20 ponecháva podobne ako pri chlebe to. u`pe.r
u`mw/n evkcunno,menon vylievaná kvôli vám), čo vzhľadom na hebrejčinu aramejčinu
znamená

~yBir: d[;B. %WpV'h;

vylievaná za všetkých (kvôli všetkým). Spojka u`pe.r býva

interpretovaná na tomto mieste vo význame pre: „aby ste žili“715 alebo
pravdepodobnejšie za (zástupne: namiesto; por. Ant XIII, 1.1), kvôli (v prospech; por. Bel
II, 10.5). Grécke polloi mnohí, početní pochádza z hebrejského slovesa bbr byť početný,
mať hojnosť, rozmnožiť sa, od ktorého je odvodené aj adjektívum bir; bezpočetný, početný,
objemný, nesmierny, značný, obrovský. Zatiaľ čo v gréčtine sa slovo polloi mnohí
odlišuje od pa,ntej všetci tým, že vyjadruje protiklad k menšine, má teda vylučujúci
význam (mnohí, ale nie všetci), príslušný hebrejský ekvivalent

~yBir;

má inkluzívny,

v sebe zahŕňajúci význam: nespočitateľne mnohí, veľký zástup, všetci. To isté platí
aj o gréckom výraze polloi v židovsko-gréckych spisoch. Tento inkluzívny úzus je
následok toho, že hebrejčina a aramejčina nemá explicitný výraz pre „všetci“.716 V NZ
sa o,i polloi používa exkluzívne (vo význame „väčšina“) len v Mt 24, 12 a 2Kor 2, 17.
Všade inde sa používa vo význame všetci. Použitie slova polloi pri Poslednej večeri je
podmienené navyše pozadím Iz 53, 11-12 myšlienkou zástupného utrpenia Syna človeka
(por. Mk 10, 45/Mt 20, 28): „Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní

714

Rukopis D a starolatické preklady túto časť vynechávajú.
LÉON-DUFOUR, L.: Abendmahl, s. 32.
716
Por. JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 179.
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~yBir;l'

všetkých (mnohých) a on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel

všetkých (mnohých) a

~ymiWc[]

~yBir;b'

početných dostane za korisť za to, že vydal sám seba na

~yBir; všetkých (mnohých), Boh
ho postihol namiesto neverných.“ Zmysel hebrejského ~yBir; tu nie je obmedzovací, ale
smrť a bol počítaný medzi neverníkov. On niesol hriechy

práve naopak zdôrazňuje, že účasť na účinku odčiňujúcej smrti Pánovho služobníka bude
mať nespočetný zástup. Aj židovské komentáre dosvedčujú, že

~yBir;

v Iz 53, 11

sa vzťahovalo na pohanov. Ješua ako Pánov služobník dobrovoľne zomrie za polloi, teda
za všetkých. Ješuova smrť ako výkupné za všetkých /mnohých/ (Mk 10, 45) v čase
židovskej Paschy a pamiatka na jeho krv vylievanú za všetkých /mnohých/, ktorú Majster
zveril svojim Dvanástim pri Poslednej paschálnej večeri, naplnili podľa proroctiev Písma
univerzálny význam Pesachu pre všetkých ľudí z Izraela i národov sveta. Evanjelista
Matúš tento univerzálny rozmer po skončení Ješuovej paschálnej cesty explicitne
vyjadruje „misijným poverením“ učeníkov: „Choďte teda, robte učeníkmi všetky národy
(pa,nta ta. e;qnh)...“ (28, 19-20).

2.3 Chagiga – „sviatočná obeta“
Exegetický problém v pesachových textoch predstavuje Dt 16, 2, kde je zmienka
o dobytku: „A obetuješ pesach pre JHVH, svojho Boha z [čriedy] oviec a dobytka (rq'b'W

!aco; gr. pro,bata

kai. bo,aj).“ Podobne to robí aj 2Krn 35, 12. Zmienku preberá v 2. stor.

aj helenistický židovský spisovateľ Ezechiel vo svojej dráme Exagogé (ovce a mladé
býčky z hovädzieho dobytka, gr. prÒbata kaˆ mÒscouj boîn, por. PE IX, 29). Dobytok však
nie je dovolený ako pesachová obeta (por. Ex 12, 5). Podľa midrášov Sifrej Dt 16:2
a Mechil 12:5 /Pischa 4:11-56/ sa pesach v tomto verši vzťahuje aj na „sviatočnú obetu“
(hg'ygix] chagiga). Inými slovami výraz !aco (črieda) oviec sa vzťahuje na pesachovú obetu
a rq'B' dobytok na slávnostnú obetu, ktorá sa prináša v sviatočný deň. Deuteronómium
uvádza potom aktuálnu prax v Jeruzalemskom chráme, že na sviatok Pesach sa zabíjala
aj sviatočná obeta – chagiga. Nakúpenie, zabíjanie a jedenie chagigy bolo teda spoločnou
praxou v Jeruzaleme na slávnostiach v období druhého chrámu. Podľa Mišny sa chagiga
„používa z oviec, volov, baránkov alebo kôz, či už samcov alebo samičiek a môže sa jesť
počas dvoch dní a jednej noci“ (m Pes 6:4). Na rozdiel od pesachovej obety sa chagiga
varila717. Podľa Tosefty obetovaním a jedením slávnostnej obety sa naplní povinnosť
radovať sa počas sviatku (t Pes 5:3). Podľa raných rabínskych prameňov chagiga bola
dostupná z peňazí druhého desiatku v obchodoch spojených s chrámom (por. m Šek 7:2).
Chagiga sa vždy jedla ako prvá, až po nej sa jedla pesachová obeta, teda „v stave
nasýtenia“ (por. Mechil 12:8 /Pischa 6:62-64/). Súhrnom môžeme povedať, že v 1. stor.

717

Por. BEN ZVI, E.: Revisiting Boiling in Fire in 2Chr 35:15, The Samuel Rosenthal Jewish Studies
Center, Cleveland 2004, s. 1-14.
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zabíjaniu a jedeniu pesachovej obety predchádzalo zabíjanie a jedenie slávnostnej obety,
ako jej doplnok – ale nešlo o stále pravidlo.

2.4 Korban pesach – zabíjanie a obetovanie baránka
Podľa židovských historikov Filóna i Josepha bolo prinášanie obetí ústrednou
udalosťou slávnosti Pesachu v období (druhého) chrámu, teda aj v 1. stor. (por. Filón:
VitMos II, XLII.228; XLIII.233; All III, XXX.94; LVII.165; SpecLeg II, XXVII.145-6;
Josephus: Bel II, 1.3; VI, 9.3; Ant X, 4.5; XVII, 9.3). Podobne tomu bola a je dodnes
u Samaritánov – živých svedkov starobylého pesachového rituálu. Konkrétny opis
prinášania pesachových obiet v chráme nájdeme okrem týchto dvoch historikov, najmä
v Mišne a Tosefte – čiže v rabínskych textoch redigovaných koncom 2. stor. Napriek
časovému odstupu sú tieto pramene veľmi precízne a z ústneho podania odrážajú ideálnu
rituálnu prax Jeruzalemského chrámu.
Na otázku AKÉ zviera bolo ústrednou obetou v pesachovú slávnosť odpovedá samotná
Tóra. V Ex 12, 3-4 sa hovorí všeobecne o hf, baránkovi, ale v Ex 12, 5 je bližšie
špecifikovaný: „Baránok [má byť] bezchybný samček, „syn roka“ (ročný), ktorého
vezmete z oviec alebo z kôz.“ Prečo práve z týchto zvierat? Midráš Mechilta 12:6
poukazuje na to, že práve tieto zvieratá boli objektom uctievania a bohoslužby v Egypte,
preto ich obetovanie bolo zakázané (por. Ex 8, 22). Nebojácnym zabitím a obetovaním
(posvätných egyptských) baránkov sa Izraeliti celkom vzdialili od egyptskej
modloslužobnej praxe a priblížili sa k duchu slobody. Z tohto dôvodu bola na konci
5. stor. prenasledovaná židovská kolónia v egyptskej Elefantíne a jej chrám bol zničený.
Baránok hf, je bližšie určený v Tóre zdravotným stavom, vekom a pohlavím. Musí byť

~ymiT,'

čo znamená bez akéhokoľvek defektu, teda bezchybný (por. Lv 22, 17-25);

rk'z"

mužského rodu – samček (na rozdiel od hb'qen> ženského rodu, samice, por. Gn 1, 27; 5, 2;
6, 19);

hn"v'-!B,

„syn roka“, čiže ročný. Dovolené je, aby bol z fb,K, oviec alebo

čomu zodpovedá aj výraz v Dt 16, 2

!aco

z[e

kôz,

čriedao. Mišna upresňuje, čo sa týka omylu

pri jeho pohlaví alebo veku: „Ak niekto odloží samicu pre svoju pesachovú obetu alebo
samca dva roky starého, musí byť poslaný na pastvu predtým než sa stane zneschopneným
a potom je predaný a peniaze z neho musia ísť na dobrovoľnú obetu /nedava/“ (m Pes
9:7). Tento baránok s požadovanými vlastnosťami vybraný ako pesachová obeta
sa v hebrejskom texte označuje ako xs;P'h; ha-pasach, čím sa prekrýva názov samotného
sviatku Pesach s označením baránka (pesach = baránok).
Podľa egyptského pesachu, mal byť tento baránok vzatý desiateho dňa mesiaca /nisan/
(Ex 12, 3, por. Filón Congr XIX.106; Josephus Ant II, 14.6) a mal byť „vo vašej
starostlivosti až do štrnásteho dňa tohto mesiaca“ (Ex 12, 6). Hebrejské sloveso tr,m,v.mi
vyjadruje, že baránok bol doslova strážený, držaný alebo uchovávaný človekom, ktorý
ho predtým starostlivo vybral (por. m Pes 9:8-11), aby nedošlo medzitým k žiadnemu
defektu alebo zámene. Targum PseudoJonatan prekladá zviazaný a rezervovaný pre teba.
V midráši Mechilta Ex 12:6 je podľa Rabi Matja ben Chereša dôvodom príkazu
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„angažovanie sa Izraelitov na svojej záchrane, keďže ešte nemali v rukách micvot
(príkazy). Preto Svätý, nech je požehnaný, im dal dva príkazy, príkaz o pesachovom
baránkovi a príkaz o obriezke, aby sa angažovali do záchrany.“ Tento príkaz sa však
nebral záväzne pre pesach nasledujúcich generácií (pesach dorot), čo explicitne vyjadruje
Targum frázou „ktorého čas je stanovený pre tento čas, ale nie pre nasledujúce
generácie“ (TgPsJ Ex 12, 3; por. m Pes 9:5). Rabi Jišmael podobne v midráši
argumentuje, že ukazovacie adjektívum tohto v spojení desiaty deň tohto mesiaca,
obmedzuje prax zaobstarania si pesachovej obety len na desiaty deň toho mesiaca,
v ktorom Izraeliti vyšli z Egypta, nie však na dni jeho spomienky (Mechil 12:3 /Pischa
3:45/). Takže nariadenie zaobstarania si pesachového baránka 10. nisana bolo
interpretované v 1. stor. ako vzťahujúce sa len na prvý – egyptský pesach. Pesachový
pútnici si preto mohli kúpiť v Jeruzaleme svoju pesachovú obetu v akomkoľvek čase pred
popoludním 14. nisana, a to zo zvierat predávaných na trhoch spojených s chrámom
(por. m Šek 7:2). Trh s obetnými zvieratami sa nachádzal vonku, pred jednou
z jeruzalemských brán (nie v chráme). Pre vzdialenejších pútnikov bolo ťažké a riskantné
priniesť si vlastné obetné zvieratá do Jeruzalema, lebo sa mohli na ceste zraniť
a poškodiť. Za všetkých členov chavury mohol robiť nákup jeden člen (por. Mechil 12:3
/Pischa 3:45-47/), lebo tu platí pravidlo o posloch (šaliach): „Zástupca človeka je ako on
sám“, hebr. šeluho šel ’adam kemoto (por. m Ber 5, 5; b Kid 41b). Pri nákupe bol
dôležitý úmysel kúpiť pesachovú obetu.
KEDY bol baránok zabíjaný? Podľa Ex 12, 6 má byť zabíjaný ~yIB'r>[;h' !yBe, čo doslova
znamená „medzi večermi“, voľnejšie preložené za súmraku (por. Lv 23, 5; Nm 9,3.5.11;
Jub 49:10.12). Hebrejský zvrat označuje časový interval stmievania, teda medzi
počiatkom západu slnka a úplnou tmou, keď je ešte šero. Tomu zodpovedá aj aramejský
ekvivalent ay'v;m.vi !ybe „medzi slnkami“, ktorý uvádzajú targumy. Dt 16, 6 používa časové
určenie pre zabíjanie pesachového baránka spojenie

vm,V,h; aAbK. br,['B'

večer pri

západe slnka, pričom historizuje tento časový údaj na čas tvojho východu z Egypta. Tento
časový údaj sa týka skôr samotnej pesachovej slávnosti ako celku, čo potvrdzuje aj
Targum PsJ, keď stanovuje konečnú časovú hranicu až do polnoci. Kniha Jubileí dôsledne
rozlišuje čas zabíjania pesachu – štrnásteho dňa než nastane večer, nie však v dobe svetla
a jeho jedenie – v noci, večer pätnásteho dňa, keď zapadne slnko (por. Jub 49:1.12.19).
Kedy presnejšie – v KTORÉ HODINY, sa v chráme obetovali pesachové baránky?
Podľa čítania rabi Šimona ben Jochaja a rabi Nátana, čas medzi večermi v Ex 12, 6 začal
po šiestej hodine vtedajšieho židovského času (12,00 hod. SEČ). Podobne ako Izraeliti
veria, že ich exodus z Egypta začal o šiestej hodine (por. Ex 12, 41). Rabi Nátan k tomu
našiel aj prorocký text Jer 6, 4, kde stojí: „...deň ustupuje a večerné tiene sa predlžujú.“
Podľa toho už popoludní, keď tiene začínajú rásť, môže sa povedať, že začína večer
(Mechil 12:6 /Pischa 5:113-129/). Konkrétna hodina zabíjania baránkov súvisela podľa
Mišny a Tosefty s časom zabíjania zvyčajnej dennej obety (tamid). Táto bola zabíjaná
o pol deviatej (14, 30 hod.) a jej obetovanie bolo o pol desiatej (15,30 hod.). V predvečer
pesachu bola posunutá tamid o hodinu skôr a pesachová obeť nasledovala po nej, teda

204

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

bola prinášaná v čase od 14,30 hod. Výnimka bola, ak predvečer Pesachu padol na šabat,
tam sa všetko posúvalo ešte o hodinu skôr (por. m Pes 5:1; t Pes 4:10; 10:1). Najskôr
sa však mohla prinášať pesachová obeť, aby bola ešte platná od šiestej hodiny (od 12,00
hod.; por. m Pes 5:3). Josephus uvádza, že sa počas Pesachu „konajú obete od deviatej
do jedenástej hodiny“ – čo označuje časový úsek 15,00 hod. – 17,00 hod. (Bel VI, 9.3
kde opisuje sviatok za vlády prokurátora Cestia, okolo r. 65 po Kr.). Jubileá špecifikujú
čas „od tretej časti dňa až po tretiu časť noci, lebo dve časti dňa patria svetlu a tretia
časť večeru“ (Jub 49:10.19). Podobne zaznamenáva aj Chrámový zvitok, ktorý je však
na tomto mieste porušený: „Štrnásteho dňa prvého mesiaca [za súmraku, nech zabijú
pesach pre JHVH]. Budú obetovať pesachovú obetu prv ako večernú obetu, obetujú ju
[v tretej časti dňa]“ (11QT XVII, 6-7). Tretia časť dňa začínala od 15,00 hod. Filón
udáva len vo všeobecnosti, že sa počas Pesachu „prináša obeť, začínajúc popoludní,
pokračujúc až do večera“ (SpecLeg II, XXVII.145). Raz spomína tých, „ktorí neskoro
obetovali sviatok Pesach so zvyškom národa z dôvodov nejakých neočakávaných
okolností...“ (VitMos II, XLIII.233). Podľa všetkých uvedených zdrojov nemožno
celkom presne povedať, v ktorú hodinu, či skôr v ktoré hodiny, sa prinášala obeť
pesachových baránkov v Ješuovej dobe. Približná časová hranica je 14,30 – 17,00 hod.
KÝM bol pesachový baránok zabíjaný a AKO prebiehalo zabíjanie v chráme? Mišna
obsahuje niekoľko predpisov týkajúcich sa rituálnej čistoty a náležitosti prinášania
pesachovej obety v chráme. Pri prinášaní obety pesachového baránka sú vylúčení pod
trestom karet neobrezaní a nečistí; vo vzťahu k jedeniu baránka tí, ktorí z neho nemôžu
jesť alebo ak nie je potrebné množstvo na jeho zjedenie (m Pes 5:3; 6:6). Okrem toho
„sa prehreší proti príkazu, ak niekto zabíja baránka, ale vlastní chamec“ (m Pes 5:4).
Zabíjanie baránka v stave rituálnej čistoty súvisí teda primárne s jeho jedením. Mišna
obšírnejšie opisuje rituál jeho zabíjania a obetovania celého zhromaždenia spoločenstva
Jisraela (laer'f.yI-td;[]

lh;q. lKo

Ex 12, 6; por.

laer'f.yI td;[]-lK'

Ex 12, 3), a to tromi

skupinami, ktoré predstavujú tri výrazy vyskytujúce sa v zmienenej pasáži Tóry –
zhromaždenie (lh'q)' , obec (hd'[e), Izrael (laer'f.y)I : „Keď prvá skupina vstúpila, nádvorie
sa zaplnilo, zatvorili brány nádvoria a zazneli: taqíá héríú a toqú (ide o zvuk šófaru).
Kňazi sa postavili rad za radom a v ich rukách boli strieborné a zlaté misky. Celý jeden
rad mal strieborné misky a všetci v druhom rade mali zlaté, neboli premiešané
a umývadlá boli bez okrajov aby v nich krv nestuhla“ (m Pes 5:5; por. t Pes 4:10).
Podobne aj Filón zdôrazňuje, že „celý národ je posvätený a prináša obete“ (VitMos II,
XLI.224; SpecLeg II, XXVII.145). Predtým než kňaz prijal od predstaviteľa chavury
obeť, výslovne sa opýtal na úmysel, pre ktorý má byť baránok zabitý (por. m Pes 5:2,
t Pes 4:4; Mechil 12:21 /Pischa 11:20-25/, Sifrej Dt 16:1-2). „[Človek z] Jisraela
ho mohol zabíjať a kňaz ju prijímal a podával ju svojmu druhovi, a tento ďalšiemu. On
zobral plnú a vrátil prázdnu. Kňaz najbližšie k oltáru, postriekal jedným razom jeho
podstavec“ (m Pes 5:6, por. t Pes 4:10-12; 8:14; Jub 49:20). Podľa Tóry (Ex 12, 21;
por. 2Krn 35, 12) a Mišny baránka mali zabíjať izraelskí muži z ľudu. V protiklade
k tomu prináša Ezdráš záznam o tom, že aj zabíjanie pesachu (xs;P,h; jx;v)' vykonávali
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~ynIh]Koh;

kňazi (Ezd 6, 20) – mohlo však ísť o jedinečný prípad. To dosvedčuje aj 2Krn

30, 17, kde sa píše, že leviti zabíjali baránkov v osobitných prípadoch pre takých
(mužov), ktorí neboli posvätení (očistení).
Tóra zakazovala styk krvi pesachovej obety s chamecom – kysnutým (Ex 23, 18; 34,
25), takže nato museli kňazi v rituáli dávať pozor. Prenesenie pesachovej slávnosti do
chrámu znamenalo ukončenie „rituálu krvi“ opísaného v Ex 12, 7.13.22 – tento potom
platil len pre pesach micrajim, ale nebol záväzný pre pesach dorot (por. m Pes 9:5). Krv
paschálneho baránka bola, podobne ako krv ostatných obetí, kňazmi vylievaná na spodnú
časť oltára (por. 2Krn 30, 16). Oddelenie krvi bolo veľmi dôležitým predpisom Tóry:

rf'B'h; vp,n<) a ja som vám ju dal pre oltár na zmierenie
(rPek;l.) vašich životov. Lebo je to krv, ktorá [sprostredkuje] zmierenie (rPek;y>) za život“
„Veď život tela je v krvi (~D'B;

(Lv 17, 11). Takýmto spôsobom sa zabíjali a obetovali baránky v troch skupinách, keď
jedna skupina skončila, pristúpila druhá. Pri zabíjaní a obetovaní baránkov leviti spievali
halel (Ž 113-118; por. m Pes 5:7, t Pes 4:11), ktorý sa opakoval, ak ešte daná skupina
neskončila. Nikdy sa však nestalo, že by sa musel opakovať tretí raz (por. m Pes 5:7; t Pes
4:11). Táto posledná tretia skupina bola už maličká a keďže prichádzala nakoniec,
hovorilo sa jej „záhaľčivá skupina“ (t Pes 4:10). Mišna detailne uvádza aj to, kam
sa predchádzajúce skupiny usadili po odchode z chrámu, keď Pesach pripadol na šabat,
aby tu čakali do západu slnka než budú môcť piecť: „Prvá skupina vyšla von a postavila
sa na Chrámovej hore, druhá skupina na hradbe a tretia skupina zostala na svojom
mieste /čiže v chráme/“ (m Pes 5:10; t Pes 4:12).
V qumránskych spisoch sa venuje veľká pozornosť presnému poradiu kňazských tried,
ktorým sa pesachom začína služba v chráme (por. 4Q329), čomu zodpovedá aj
usporiadanie kohanim za kráľa Josiáša katV evfhmeri,aj v 3Ezd 1, 2.10. Počas zabíjania
pesachových baránkov bolo v službe prítomných všetkých dvadsaťštyri kňazských tried,
hoci normálne bola v službe len jedna trieda. 2Krn 35, 11 uvádza pri zabíjaní aj službu
levitov, ktorou bolo sťahovanie kože baránka. Kňazi vrátili baránka po pokropení oltára
jeho krvou obetníkovi. Keď ho niekto otvoril, vybral von jeho tuk (por. Lv 8, 3-4), položil
ho na tácku a obetoval ho na oltári (m Pes 5:10, por. t Pes 4:10; 8:14; Jub 49:20). Tóra
výslovne zakazuje, aby zostal tuk z pesachovej obety alebo slávnostnej obety do rána
(por. Ex 34, 25; 23, 18). Kňazi preto boli pri obetovaní celopalov a tuku až do noci
(hl'y>l'-d[; 2Krn 35, 14), respektíve až do neskorého času (e[wj avwri,aj 3Ezd 1, 14).
Podrobne je v Mišne opísaný aj spôsob jeho zavesenia a stiahnutie z kože: „Železné háky
boli upevnené na steny a piliere, na ktoré boli oni (baránky) zavesené a stiahnuté. A ak
pre niekoho tam nebolo dostatok miesta pre zavesenie a stiahnutie, boli tam tenké
ošúpané palice, ktoré si zavesili na svoje plecia a plecia svojho druha a tak ho zavesili
a stiahli. Rabi Eliezer hovorí: Ak sa stalo, že štrnásteho pripadlo na šabat, oni položili
svoju ruku na rameno svojho druha a ruka druha spočívala na ich ramene a takto to
nahradili a stiahli ho“ (m Pes 5:9). Tým bol baránok pripravený na pečenie. Pred
odchodom z chrámu si obetník či obetníci zavesili baránka zavinutého v jeho koži cez
rameno (por. Pes 65b), aby ho priniesli na miesto jeho pečenia.
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Pri obetovaní baránka všeobecne vládla ATMOSFÉRA radosti. Svedčí o tom spievanie
radostných halelových žalmov (m Pes 5:7). O radostnú atmosféru sa starali najmä leviti
a kňazi, ktorí deň čo deň chválili JHVH na zvučných nástrojoch (2Krn 30, 21; 35, 15;
por. 3Ezd 1, 15). Vzorom radostného slávenia Pesachu je kráľ Dávid (2Krn 23, 18).
Takisto Jubileá dávajú dôraz na radosť, lebo „táto noc je počiatkom sviatkov i počiatkom
radosti“ (Jub 49:2, por. v. 22). Filón uvádza, že medzi pesachové obyčaje patrili aj piesne
a chvály (SpecLeg II, XXVII.148). Dodnes túto radosť pri prinášaní pesachových obetí
možno zažiť pri Pesachu Samaritánov. Podľa orientálnych zvykov si samaritánski muži
počas zabíjania baránkov v radostnej atmosfére dávajú pozdravy a vzájomne si vymieňajú
bozky na obe líca.
Na otázku KOĽKO baránkov sa obetovalo v chráme počas Pesachu v 1. stor., prináša
zaujímavé správy Josephus. Vo všeobecnosti platí, že „sa vyžaduje priniesť väčšie
množstvo obetí než na iné sviatky“ (Ant XVII, 9.3; por. Bel II. 1.3 za vlády Archelaa,
4 pred Kr. – 6 po Kr.). Počet sčítaných 256.500 obetí za vlády prokurátora Cestia (okolo
r. 65; Bel VI, 9.3) je pomerne nadnesené číslo. Určite však išlo o niekoľko tisíc obetných
zvierat. Zaujímavosťou je, že podľa midráša Mechilta 12:6 povinnosť obetovania baránka
sa splní aj jedným baránkom: „Rabi Eliezer hovorí: Odkiaľ vyvodíš, že celý Izrael má
len jedného pesachového baránka, takže všetci môžu splniť s ním povinnosť? Písmo
hovorí: „Celé spoločenstvo má ho zabíjať...“ (Ex 12, 6; por. aj 2Krn 35, 6).
A KOSŤ MU NEZLOMÍTE. Ide o príkaz Tóry v Ex 12, 46 Ab-WrB.v.ti al{ ~c,[,w>
(por. aj Nm 9, 12; LXX aj v Ex 12, 10; m Pes 7:11; t Pes 6:8; Jub 49:13-14). Aký je
dôvod tohto neobyčajného príkazu, ktorí Židia starostlivo dodržiavali? Jestvujú rôzne
vysvetlenia. Kniha Jubileá vykladá: „...lebo nemá byť zlomená žiadna kosť detí Jisraela“
(Jub 49:13). Český starozákonník Jan Heller vo svojom preklade Jub v poznámke
vysvetľuje, že „pesachový baránok zastupuje prvorodených, zlomenie niektorej jeho kosti
by sa mohlo podľa pravidla imitatívnej mágie preniesť na toho, koho baránok
zastupuje.“718 Tento dôvod je možný vzhľadom na egyptský pesach, ale text Jubileí skôr
vytvára paralelu medzi celistvou pesachovou obetou a záchranou všetkých prvorodených
synov Izraela, ktorým sa počas desiatej rany nič neprihodilo, na rozdiel od egyptských
prvorodených, ktorí boli usmrtení (Ex 12, 29). Targum priamo v texte uvádza vysvetlenie:
„z dôvodov jedenia toto, čo je v jej vnútri“ (TgPsJ Ex 12, 46).
PEČENIE baránka je prikázané podľa Ex 12, 8 výrazom
(por. Jub 49:20). Substantívum

ylic'

od slovesa

hlc

vae-ylic.

upečeného na ohni

piecť sa v SZ vyskytuje len trikrát

(okrem týchto dvoch veršov Ex 12 ešte Iz 44, 16). Oveľa bežnejšie bolo mäso variť (lvB
por. Ex 29, 31; Lv 8, 31; lvB však používa aj Dt 16, 7 v rozpore s Ex 12, 9, čo by mohlo
znamenať, že

lvB

môže mať význam aj piecť). V Ex 12, 9 je podrobnejšie vysvetlené

toto pečenie. Najprv je vylúčené jedenie surového alebo vareného mäsa (por. Jub 49:13).
Targum PsJ Ex 12, 9 upresňuje, že mäso nesmie byť varené na víne, oleji alebo v inej
tekutine. Mišna je ešte konkrétnejšia: „Nesmú variť pesachového baránka v tekutine
718

KTM II, s. 150.
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alebo ovocnej šťave, ale môžu ho obliať alebo ponoriť“ (m Pes 2:8; por. t Pes 5:8-9;
Mechil 12:9 /Pischa 6:66-70/). V druhej polovici verša Ex 12, 9 je uvedený spôsob
pečenia baránka: „jeho hlavu s nožičkami a vnútornosťami“. Pesachový baránok bol teda
pečený celý, vrátane hlavy, nožičiek a vnútorností. Jeho celistvosť asi súvisela
so symbolom záchrany prvorodených. Mišna upresňuje, že „priniesli ražeň
z granátovníka, zarazili ho od jeho úst k zadnici a dali ho na kolená a jeho vnútornosti
boli vnútri. Toto je mienka rabi Joseho z Galiley. Rabi Akiva hovorí: Toto je forma
varenia, skôr ho zavesili zvonku“ (m Pes 7, 1). Ďalším detailom bolo, že „oni nemohli
piecť baránka na ražni z kovu alebo na rošte“ (m Pes 7, 2; Mechil 12:9 /Pischa 6:91/),
preto sa používal rošt drevený. Zaujímavým spôsobom prebieha pečenie pesachových
baránkov u Samaritánov (viď I.5). Vo všeobecnosti pečenie baránka trvalo niekoľko
hodín a konalo sa zvyčajne pred domami alebo v nádvoriach tých domov v Jeruzaleme,
kde bol baránok aj jedený (por. m Pes 5:10, 7:12).
Už sme vyššie spomínali nepresné „ľudové“ datovanie Mk 14, 12/Lk 22, 7, pri ktorom

tACM;h; gx;) bolo to. pa,sca e;quon – čo je grécky
ekvivalent (por. 3Ezd 1, 1.6; 7, 12) k hebrejskému výrazu xs;P'h; xb;z< (Ex 12, 27; Dt 16,
2.5.6), respektíve xs;P,h; jx;v' (Ex 12, 21) . Sloveso xb;z" označuje zabíjanie zvierat
je hlavným obsahom tw/n avzu,mwn (čiže

pre obety, teda aj jeho obetovanie. Od tohto výrazu sa rozlišuje výraz v otázke učeníkov
Mk 14, 12b (por. Mt 26, 17): e`toima,swmen i[na fa,gh|j to. pa,sca pripraviť k jedeniu
paschu – čo v hebrejčine znie xs;P'h;-ta,

lkoa/l, ^l. !ykih'l.; respektíve príkazu Ješuu v Lk

22, 8 e`toima,sate h`mi/n to. pa,sca i[na fa,gwmen pripravte nám paschu, aby sme jedli! –
v hebrejčine: hl'keanow> xs;P'h;-ta, Wnl' Wnykih.' Sloveso „prípravy“ !wK je v pesachových
textoch Tanachu použité o príprave pesachu levitmi (~h,l'

Wnykihe

2Krn 35, 14-15).

U všetkých synoptikov je pascha spojená s jedením – čiže ide o širší význam, nielen
o prípravu baránka, ale celej pesachovej večere. Z evanjeliového textu sa nedá jasne
rozlíšiť, či dvaja poverení učeníci (Mk), podľa Lk konkrétne Peter a Ján, boli jedinými
zástupcami ich trinásťčlennej chavury pri zabíjaní a obetovaní baránka v chráme. Ak áno,
ich úlohou bolo najprv tohto jednoročného bezchybného baránka kúpiť na trhu, potom ho
v náležitom čase priviesť do chrámu v jednej z troch skupín. Jeden z nich baránka zabil.
Jeho krv zachytili kňazi. Pri sťahovaní kože im mohli pomôcť leviti. Mŕtve telo baránka
rozrezali, aby z neho dali von tuk, ktorý takisto odovzdali kňazom. Pritom museli dávať
pozor, aby mu nebola zlomená kosť. Mäso s vnútornosťami odniesli potom na miesto
pečenia v blízkosti domu, kde už bola prestretá miestnosť. Ich úlohou bolo potom aj jeho
upečenie na ohni pomocou dreveného ražňa. Po upečení ho preniesli na miesto večere,
do hornej miestnosti domu Jeruzalemčana, ktorý ich prichýlil. Keďže zabíjanie
a obetovanie baránka pre chavuru prostredníctvom jej vyslancov dosvedčuje aj Mišna
(m Pes 8:2-4), môžeme predpokladať, že túto službu vykonali spomínaní dvaja poverení
talmidim. Nie je však z textu vylúčené, že úlohou týchto dvoch učeníkov bolo
predovšetkým pripraviť miestnosť k pesachovej večeri a obetovania baránka sa mohla
zúčastniť aj celá chavura na čele s Ješuom.
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2.5 Vykupiteľská hodnota baránka
Mala pesachová obeta hodnotu VYKUPITEĽSKEJ OBETY? Pesachový baránok
v Ježišovej dobe nebol primárne chápaný ako prostriedok odčinenia, zmierenia
a odpustenia hriechov. Na túto úlohu slúžili v Izraeli iné obety: ha'j'x] obeta za hriech
(Lv 4, 1 – 5, 13; 6, 24-30),

~v;a'

obeta za vinu (Lv 5, 14-19; 6, 1-7; Nm 5, 5-8). Obeta

za hriech bola prinášaná za hriech, keď sa niekto neúmyselne prehreší proti
ktorémukoľvek príkazu JHVH (por. Lv 4, 2). Táto obeť mala za účel odstrániť hriech
a priestupky, ktorých sa hriešnik dopustil z nevedomosti, nedopatrenia, aby obdržal
odpustenie: „kňaz [urobí] zmierenie za jeho hriech a odpustí sa mu“ (Lv 4, 26b; por.
v. 35). Zmierenie, odčinenie či náhradu vyjadruje hebrejské sloveso rP,ki (piel od rpK),
predmetom zmierenia je hriech (taJ'x;), ktorého sa dopustil – ktorým zhrešil (aj'x'-rv,a]),
subjektom vykonávajúcim zmierenie je kňaz (!heKoh;) a dôsledkom zmierenia je odpustenie
(xl;s.nI nifal od

xls).

Pri obete ha-chata’ Tóra rozlišuje kto zhrešil a podľa toho je

prinášané konkrétne obetné zviera. V prípade hriechu pomazaného kňaza (x;yviM'h;

!heKoh);

td;[]-lK'), je to rP; /mladý/ býček (por. Ex 12,
3.47); ak išlo o knieža, vodcu, predáka (ayfin)" , bol to rk'z" ~yZI[i samec kozy, čiže cap
(por. Ex 12, 5); v prípade niekoho (obyčajného) [človeka] z ľudu zeme (#r,a'h' ~[;m)e , bola
obetným darom hb'qen> ~yZI[i samica kozy. Druhá skupina zmiernych obetí boli ~v;a' obete
a celého spoločenstva Jisraela (laer'f.yI

za vinu. Táto obeť bola trojakého druhu: 1) hriechy proti svätým veciam JHVH (Lv
5, 15); 2) previnenia proti všetkým JHVH micvot (Lv 5, 17); 3) previnenia voči blížnemu
(Lv 6, 2). Postavenie vinníka tu ustupuje do úzadia, pozornosť je sústredená na dôsledok
hriechu – krivdu, ktoré je spôsobená. Vo všetkých troch prípadoch bol obetným
zvieraťom bezchybný baran zo stáda (!aCoh;-!mi

~ymiT' lyIa;;

Lv 5, 15.18.25). Na rozdiel

od pesachového baránka, ktorý síce bol tiež zo stáda (por. Ex 12, 21.32.38), išlo v tomto
prípade o dospelé zviera barana, čo hebrejčina vyjadruje označením

lyIa;

na rozdiel

od mladého baránka či jahňaťa hf, (Ex 12, 3-5; ktorý však môže označovať mláďa ovce
i kozy; Ex 12, 5), prípadne

fb,K,

– priame označenie mladého baránka ovce (Ex 12, 5;

Nm 28, 21). Často sa pri týchto obidvoch skupinách obiet zdôrazňovalo, že musia byť
obetné zvieratá bezchybné (~ymiT'; por. Lv 4, 3.23.28.32; 5, 15.18), podobne ako
pesachový baránok (Ex 12, 5) alebo obetné zvieratá počas sviatku Macot (Nm 28, 19).
Na rozdiel od pesachovej obety, však z obiet za hriech a vinu nemali obetníci žiadny
podiel, teda ani účasť na obetnej hostine.
Okrem obiet za hriech a za viny, mali Izraeliti jeden zvláštny pôstny deň určený
na zmierenie – Jom kipur alebo Jom ha-kipurím (deň zmierovania), ktorý sa slávi 10. tišri
(siedmy mesiac). Pričom podľa Mišny platí zásada: „Jom kipur zaisťuje odpustenie len
pre priestupky, ktoré sú medzi človekom a Bohom, ale pre priestupky, ktoré sú medzi
človekom a človekom, zaisťuje Jom kipur odpustenie len vtedy, ak sa najprv človek
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so svojím bratom zmieril“ (m Jom 8:9). Chrámovú činnosť na Jom kipur popisuje Lv 16.
Všetky úkony spojené s týmto dňom mohol vykonávať len kohen gadol – veľkňaz. On
sprostredkoval odpustenie v svätyni svätých (kodeš kodašim). Špeciálnou obetou v tento
deň boli dva capy na obetu za hriech (Lv 16, 5) – jeden (ako zápalná obeta) určený pre
JHVH, druhý (ako obeta za hriech) lzEaz"[]l; pre Azazela (v. 8), čo môže byť označenie
„zlého ducha“ či „zlej moci“ (por. 2Krn 11, 15; Iz 34, 14; Zjv 18, 2; Hen 8, 1; 10, 4).
Podľa iného čítania pre tvrdosť vrchov (TgPsJ Lv 16, 3; Sifra Acherej /mot/ 2:8; b Jom
63b). Rabíni vysvetľovali, že išlo o miesto v púšti, kde bol cap poslaný (por. m Jom 4:12). Interpretácia je nejednotná, ale v každom prípadne tento cap je poslaný na púšť, mimo
tábor (v. 10). Podobne v prípade obiet za hriech pomazaného kňaza a celého spoločenstva
Jisraela – pre ich mimoriadnu veľkosť, museli byť celé býčky po zabití a obrade s krvou
spálené mimo tábora (hn<x]M;l; #Wxmi-la, Lv 4, 12.21; podobne aj obete na Jom Kipur Lv
16, 27). Tento príkaz bol kvôli svätosti tábora – neskôr chrámu a mesta Jeruzalema.
Božia svätosť nedovoľovala hriechu a nečistote byť vnútri tábora. Preto boli mimo tábora
aj pochovávaní mŕtvi (Lv 10, 4-5), vyhnaní malomocní (Lv 13, 46; Nm 5, 2-4), potrestaní
zločinci – rúhači, narušitelia šabatu (Lv 24, 14. 23; Nm 15, 36). V tejto línii spoznáva aj
Nový zákon, že Ješuu ukrižovali „ako zločinca“ – rúhača mimo tábora. Ale v skutočnosti
jeho obeť bola obeťou za hriechy. On svojou vlastnou krvou posvätil ľud, keď trpel
vonku za bránou. LXX prekladá hebrejský výraz „mimo tábora“ spojením e;xw th/j
parembolh/j, ktorým epištola Hebrejom pripomína, že „telá zvierat, ktorých krv vnáša
veľkňaz do svätyne ako obeť za hriech, spaľujú sa vonku z tábora“ (e;xw th/j parembolh/j)
a pokračuje kristologickou interpretáciou: „Preto aj Ješua trpel vonku za bránou (e;xw th/j
pu,lhj), aby posvätil ľud svojou vlastnou krvou“. Nakoniec pridáva parenézu pre veriacich
– nasledovníkov Ješuu: „Vyjdime teda s ním von z tábora (e;xw th/j parembolh/j) nesúc
jeho potupu“ (Hebr 13, 11-13).
Mišna klasifikovala ha-pesach do kategórie obiet „nižšej kvality“ (m Zeva 5:6-8;
por. aj Mechil 12:46 /Pischa 15:76-82/). Táto skupina menších obiet nemala odčiňujúci
zámer. Podľa Tóry pesachová obeť vedie predovšetkým k záchrane a vykúpeniu. „A krv
na vašich domoch, kde sa budete zdržovať, bude pre vás znamením, a ja uvidím tú krv
a preskočím vás a nepostihne vás žiadna ničivá rana, keď budem udierať (usmrcovať)
v zemi micrajim“ (Ex 12, 13). Pesachová obeta v Egypte pritom bola obetou jedinečnou
a nemôže byť zaraďovaná do systému posvätných obiet po exode. Pôvodná pesachová
obeta baránkov v Egypte bola kvalitatívne odlišná od pesachových obiet nasledujúcich
generácií. Každá nasledujúca obeť bola spomienkou pôvodných obiet baránkov zabitých
v Egypte, ktorých krv zachránila židovských prvorodených pred smrťou (Ex 12,
7.13.22.27; por. Ant II, 14.6; III, 10.5). Kniha Jubileí takisto nezobrazuje pesachového
baránka ako obeť odčinenia, ale ako obeť ľúbeznej vône (takto v Tóre nikdy nie sú
nazvané obety za hriech a vinu; Jub 49, 6), aby v tomto roku na nich nedoľahla žiadna
rana a nepostihla ich smrť (Jub 49, 15). Jej úloha je podľa Jubileí skôr „ochranná“.
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Vykupiteľská hodnota pesachových baránkov – zvlášť ich krvi – bolo ďalej
rozpracovaná až v postbiblickom období. Dôležitými biblickými textami sa pritom stali
dve prorocké pasáže. Prvou z nich je Zachariáš 9, 11:

AB ~yIm; !yae rABmi %yIr;ysia] yTix.L;vi %teyrIB.-~d;B. T.a;-~G:
„Pre krv tvojej zmluvy, ja pošlem preč (prepustím) zajatcov z cisterny, v ktorej nie je
vody.“
Pôvodne proroctvo myslí na babylonských zajatcov, ale Targum Zach 9, 11 spája krv
zmluvy, pomocou ktorej má byť Izrael vyslobodený z „prázdnej cisterny“, so záchranou
z egyptského otroctva. Výraz cisterna bez vody je interpretovaný ako otroctvo v micrajim.
Krv pesachového baránka je potom krvou zmluvy, čo môže byť krv, ktorá spôsobila aj
naplnenie zmluvných prisľúbení daných Abrahámovi. Takisto midráš Mechilta k Ex 12:6
spája Zach 9:11 s exodom. Symbol cisterny bez vody interpretuje rovnako ako targum
a krv tvojej zmluvy vykladá ako krv obriezky a zároveň krv pesachového baránka. Krv
baránka a zmluva boli vo vzájomnom vzťahu. Obriezka spolu s povinnosťou zaobstarania
a zabíjania baránka patrili k dvom príkazom daným Izraelitom, aby za zaangažovali
v procese naplnenia zmluvných prísľubov daných Abrahámovi. Druhou prorockou staťou
je citát z knihy proroka Ezechiela 16, 6:

yyIx] %yIm;d'B. %l' rm;aow" yyIx] %yIm'd'B. %l' rm;aow" %yIm'd'B. ts,s,ABt.mi %aer>a,w" %yIl;[' rbo[/a,w"
„Šiel som okolo teba a uvidel som ťa ako sa váľaš vo svojej krvi a povedal som ti, [keď
si ležala] v svojej krvi: ži! [áno] povedal som ti [keď si ležala] v svojej krvi: ži!“
Rané rabínske tradície dávali tento text do vzťahu k prelievaniu krvi pri obriezke a pri
zabíjaní pesachových baránkov. Nie je náhodou, že v texte je zdvojenie (čo nerešpektuje
množstvo prekladov). Pre rabínsku exegézu to znamenalo „dvojitú krv“ – teda dve
udalosti, pri ktorých je prelievaná krv smerujúca k životu. Midráš Mechilta túto „dvojitú
krv“ spája s krvou obriezky a krvou pesachového baránka ako dve micvot –
o pesachovom baránkovi a obriezke. Pred nimi bol Izrael „nahý ako žena“ Midráš cituje
rabi Matja ben Chereša: Viďte, čo Písmo hovorí: ,Prešiel som popri tebe a videl som ťa
a hľa, tvoj čas bol časom lásky‘ (Ez 16, 8). Prišiel čas, aby [sa naplnil] prísľub, ktorým
sa zaviazal Svätý, nech je požehnaný, Abrahámovi, nášmu otcovi, ktorým chcel zachrániť
jeho deti. Ešte nemali v svojich rukách micvot (príkazy), ktorými by sa zaangažovali
na svojej záchrane, preto je povedané: ,Tvoje prsia sa stali pevnými, narástli ti vlásky,
bola si však ešte nahá a holá‘ (Ez 16, 7). Nahá od všetkých micvot. Preto Svätý, nech je
požehnaný, im dal dva príkazy, príkaz o pesachovom baránkovi a príkaz o obriezke, aby
sa zaangažovali do záchrany“ (Mechil 12:6 /Pischa 5:1-14/). Podobne aj Targum
Jerušalmi na Ex 12, 13 spája krv baránka výslovne s obriezkou: „A krv obety paschy
na vašich domoch, podobne ako obriezka, bude pre vás znamením a ja uvidím tú krv
a preskočím vás a nepostihne vás žiadna ničivá rana, uvoľním vás a anjel smrti, ktorému
je daná moc ničiť, nebude mať vládu nad vami.“
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Midráš Šemot raba cituje tanaitu 3. generácie rabi Meira719, ktorý učil, že záchranný
účinok krvi obetovaných baránkov pri prvom pesachu bolo odčinenie zla (ExR 12:1).
Podľa neho prvý mesiac bol časom záchrany, kedy Boh zhliadol na krv pesachových
baránkov a urobil zmierenie za Izraelitov. Podobné je aj podobenstvo, takisto pripisované
rabi Meirovi, v ktorom vysvetľuje význam zabíjania pesachových baránkov: „Je to ako,
keď kráľ povedal svojim synom: ,Vedz že ja súdim osoby za ťažké viny a odsúdim ich,
ponúkni mi preto dary, takže v prípade, keď by ťa priviedli pred môj súd, ja môžem
zmierniť tvoj rozsudok na iný.‘ Tak Boh povedal Izraelu: ,Ja som teraz zaneprázdnený
súdením duší a poviem ti teraz ako budem mať s tebou súcit, skrze krv pesachového
baránka a krv obriezky, a ja ti odpustím.‘“ Odpustenie bolo získané skrze krv
pesachového baránka. To, že krv pesachovej obety odčinila hriechy Izraelitov, môžeme
implicitne nájsť aj v Josephom prerozprávaní príbehu exodu v jeho Starožitnostiach: Keď
prišiel štrnásty deň a všetci boli pripravení na odchod, priniesli obeť a očistili (¼gnizon)
svoje domy krvou s yzopovými vetvičkami (Ant II, 14.6). Josephus používa sloveso ag` niz, w
čistiť, ktoré v LXX označuje rituálne očisťovanie (Ex 19, 10; Nm 8, 21; 11, 18 atď.).
Podobne Mechilta cituje rabi Jišmaela ako vyučuje, že predkovia v Egypte mali tri oltáre:
dve zárubne a vrchný rám, čo je náznakom, že krv pesachového baránka bola považovaná
za obetnú (Mechil 12:7 /Pischa 6:16-21/).
Súhrnom môžeme povedať, že obeta ha-pesach bola v 1. storočí primárne zameraná
podľa Tóry na spomienku záchrany židovských prvorodených synov a vyslobodenie
z (egyptského) otroctva, prípadne Božiu ochranu Izraela v prítomnosti (Jubileá), ale nie
na odčinenie, zmierenie a odpustenie hriechov. V postbiblickom judaizme bola postupne
krv pesachového baránka prostredníctvom prorockých textov Zach 9, 11 a Ez 16, 6
spájaná s krvou obriezky (Targumy, Mechilta), cez zdôraznenie jej účinku v záchrane
z egyptského otroctva až po jej (rituálne) očisťujúci účinok (implicitne Josephus,
explicitnejšie rabi Meir v citátoch neskorších midrášov). Rabi Ješua z Nazaretu v tomto
kontexte priniesol ešte pred rabi Meirom jedinečné spojenie účinku krvi paschálneho
baránka s odpustením hriechov, ktoré prinášali podľa Tóry obety za hriechy a viny.
V jeho osobe a jeho krvi sú spojené účinky obetí pesachových baránkov aj obetí (medzi
nimi aj baránkov) za hriechy a viny.

2.6 Pesachová obeta a akeda Jicchak720
V židovskej agadickej tradícii má qx'c.yI

hd'q,[]

akeda Jicchak, čiže udalosť „zviazania

Izáka“ (podľa dqo[]Y:w: v Gn 22, 9, nie presne sa v kresťanstve zvyčajne používa označenie
„obetovanie Izáka“) veľký význam (por. Ant I, 13; 4Mak 13:12; 16, 20) a postupne
719

Rabi Meir žil v 2. storočí, bol žiakom rabi Jišmaela a rabi Akivu. Bol vodcom generácie učencov po Bar
Kochbovom povstaní. Mimo iného počas pesachu dával dôraz na rituálnu čistotu chavurot.
720
DAVIES, P. R.: Passover and the Dating of the Aqedah, JJS 30 (1979), s. 59-67; CHILTON, B.: The
Aqedah: A Revised Tradition History, CBQ 40 (1978), s. 514-546; FITZMYER, J. A.: The sacrifice of Isaac
in Qumran literature, Biblica 83 (2002), s. 211-229; VANDERKAM, J. C.: The Aqedah, Jubilees, and
Pseudo-Jubilees, in EVANS, C. A., TALMON. S. (edts.): The Quest for Context and Meaning. Studies
in Biblical Intertextuality in Honor of James A. Sanders, BIS 28; Brill, Leiden 1997, s. 241-261.
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prichádzalo k jej spájaniu s Pesachom. Účinnosť krvi pesachovej obety bola zobrazovaná
ako dôsledok predošlej Abrahámovej ochoty obetovať Izáka a Izákovej ochoty byť
obetovaný, jeden aby spútal a druhý, aby bol spútaný – ze laakod ve-ze leaked (por. Sifrej
Dt 6:5). Obidvaja idú spolu – jachdav (wD'x.y,: Gn 22, 6.8). Spoločne sú obeťou, spolu nesú
oheň, drevo, spolu budujú oltár. Zviazanie Izáka sa čoraz častejšie v židovskej tradícii
datovalo na pesachovú noc. Kniha Jubileí spája spomienku na akedu Jicchak
so sedemdňovým radostným „sviatkom Božím“, ktorým sa implicitne rozumie sviatok
Pesach/Macot (por. Jub 18:18-19, datovanie por. Jub 17:15; 18:3). Podobne toto spojenie
rozvíja neskôr aj midráš (ExR 15:11).
Aramejský Fragmentárny targum ako aj Targum Pseudo-Jonatan na Gn 22 obsahujú
nasledujúcu modlitbu Abraháma potom, čo obetoval baránka, ktorý bol zachytený
v kroví: „A teraz sa modlím o zľutovanie pred tebou, ó Pane Bože, keď deti Izáka budú
obetovať v hodine svojej núdze, spomeň si na zviazanie Izáka jeho otcom kvôli tebe, odlož
a odpusť im hriechy a osloboď ich z každej núdze.“ „Hodina núdze“ tu pravdepodobne
označuje otroctvo v micrajim. Podobne midráš Mechilta interpretuje výraz v Ex 12, 13
„ja uvidím tú krv“ ako „ja uvidím krv Izáka“ (Mechil 12:13 /Pischa 7:78-82/). Aj na inom
mieste je interpretovaná krv v spojení „a uvidím tú krv“ (Ex 12, 23) ako označenie krvi
Izáka, a síce keď Abrahám pomenoval to miesto, kde zviazal a bol ochotný obetovať
Izáka označením „Pán zhliadol“, čo podľa rabi Jišmaela znamená, že „Boh bude vidieť
krv Izáka, keď anjel smrti prejde ponad domy Izraelitov“ (Mechil 12:23 /Pischa 11:9296/). Podľa Mechilty bola Izákova krv skutočne prelievaná pred krvou baránka, s čím
nesúhlasí midráš Genesis raba. Podľa neho Izákova krv nebola prelievaná, ale bola to jeho
ochota byť obetovaný, ktorá bola chvályhodná (GnR 22:12). Prinajmenšom Izákova
pohotovosť byť obetovaný bola základom pre záchrannú hodnotu pesachového baránka.
Podobne aj mladší midráš Šemot raba cituje staršie vyučovanie rabi Meira, ktorý spája Gn
22, 8 (Boh sám zaobstará baránka k obeti) s Ex 12, 5 (baránok má byť bezchybný ročný
samček) – v oboch prípadoch ide o hf,, ktorý nahrádza smrť (Izáka a Izraela). Podľa rabi
Meira pesachový baránok, ktorý spôsobuje zmierenie za Izrael, je predĺžením Izákovej
obeti (ExR 17:3). Podľa neho pri striekaní baránkovou krvou dvoch zárubní dverí,
pôsobili účinok zásluhy Izáka a Jakuba. Bolo to kvôli nim, že Boh nedovolil ničiteľovi
vstúpiť (ExR 12:22). Zásluhou Izáka bolo predovšetkým jeho dobrovoľné zviazanie.
Krajina a vrch hY"rIAm Moria (Gn 22, 2), miesto na ktorom Abrahám vzal Izáka, aby tu
bol obetovaný, bol identifikovaný v postbiblickej tradícii s miestom, ktoré Dávid kúpil
na stavbu chrámu (o mieste por. 2Sam 24, 18; 1Krn 21, 22 – 22, 1) a kde ho Šalamún
aj postavil (hY"rIAMh; rh;B. ~l;iv'WryBi hw"hy>-tyBe-ta, tAnb.li hmol{v 2Krn 3, 1). Josephus
o tom píše v Starožitnostiach (Ant I, 13.1; VII, 13.4), Jubileá takisto identifikujú Božiu
horu, na ktorej Abrahám zviazal Izáka s miestom, na ktorom bol neskôr postavený chrám
– teda s horou Sion (Jub 18:13). Miesto zviazania Izáka je historicky spojené s kultovým
miestom, kde budú obetované zvieratá na zmierenie. Podobné spojenie medzi vrchom
Moria a chrámovým vrchom robia aj Targumy Neofiti a Pseudo-Jonatan na Gn 22,
pričom k tomuto miestu pridáva aj postavenie oltára Adamom a Noemom.
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3. Spoločenstvo okolo baránka
Vytvorenie spoločenstva okolo veľkonočného baránka upresňuje Tóra v Ex 12, 2-3.46.
Exodus 12, 3 uvádza pokyn, že každý muž zoberie tyIB'l;

hf, tboa'-tybel. hf,

baránka pre

„otcov dom“, baránka pre dom. Významu tohto spojenia nie je ľahké porozumieť.
Dôležité je pritom uvedomiť si, že izraelské rodiny nežili individualisticky, oddelene od
svojich príbuzných, ale v ich tesnej blízkosti, podľa vtedajšej patriarchálnej štruktúry.
Toto širšie príbuzenstvo sa môže v širšom význame stotožniť s (rodinným) kmeňom,
čo pravdepodobne označuje hebrejský výraz tAba' tyBe bejt avot. Príslušníci bejt avot
bývali blízko seba v jednotlivých domoch

tyIB;,

zvyčajne vo väčšom množstve, teda

viacero rodín pospolu. Úlohou mužov – každého jedného zvlášť a všetkých spoločne, –
bolo zabezpečiť baránka pre svoj dom v rámci širšieho príbuzenstva či kmeňa. Tento
baránok potom patril v prvom rade k širšiemu spoločenstvu bejt avot a potom
ku konkrétnemu domu (presne naopak ako je to v našej Západnej kultúre). Takýto výklad
potvrdzuje aj aramejský Tg PsJ, ktorý prekladá: „... baránka pre dom otcov a keď ich je
mnoho, pre dom“. Ex 12, 4 zasa vychádza z opačného prípadu – ak je rodina malá,
potom je treba vziať svojho suseda. Sused !kev' je bližšie určený ako ten, ktorý býva blízko
pri jeho dome. V tomto prípade východiskom nie sú príbuzenské vzťahy (pre nedostatok
príbuzných?), ale fyzická blízkosť ďalších Židov. Tóra neudáva žiadne konkrétne počty,
čo to znamená „malá rodina“, rozhodnutie záviselo od vzájomnej dohody mužov
a aktuálnej situácie, teda „podľa toho, koľko každý zje“. Dom, v ktorom sa bude jesť
pečený baránok sa počas jedenia neopúšťa, jeho mäso sa nesmie vynášať z tohto domu
(por. Ex 12, 46). Všetko toto sa však týka len synov Izraela – židovských obrezaných
mužov, prípadne obrezaných prisťahovalcov (viď III.2.2).
Deuteronomická reforma s centralizáciou kultu do Jeruzalemského chrámu, priniesla
nové nariadenie ohľadom jedenia pesachovej obety: „Zješ ho na tom mieste, ktoré si
vyvolí JHVH, tvoj Boh; ráno sa môžeš obrátiť a odísť do svojich stanov“ (Dt 16, 7).
K otázke: „Čo sa v 1. stor. rozumelo pod oným ~Aqm' miestom?“, a vrátime neskôr. Pred
centralizáciou kultu sa podľa egyptského pesachu jedol baránok v rodinnom
spoločenstve, v dome. Na rodinný charakter upozorňuje aj Ex 12, 26-27 (otázka synov).
Rodinná slávnosť sa stala základným modelom slávenia Pesachu aj po zničení chrámu.
Domáce prostredie slávenia pesachu v tanaitských prameňoch, pravdepodobne reflektuje
prax po zničení chrámu (por. m Pes 10; t Pes 10, Mechil 12:3 /Pischa 3:50-54/). Ako
tomu však bolo v 1. stor. pred zničením, keď väčšina pútnikov bola mimo svojich domov
sústredených v jednom meste – Jeruzaleme? Targumy a rabínska literatúra rozlišuje prvý
pesach (p. micrajim) a pesach nasledujúcich generácií (p. dorot). Hoci prvý pesach bol
slávený v rodinnom spoločenstve, nasledujúce pesachy slávené v Jeruzaleme až do
zničenia chrámu, priniesli nový sociologický celok zhromaždený okolo baránka nazývaný
CHAVURA, ktorý do určitej miery nahradil rodinu (por. b Pes 89b; 102a; 103b, 108a).
Hebrejské slovo hrwbx chavura označuje vo všeobecnosti „spoločenstvo“, konkrétnejšie
malú skupinu Židov, ktorí sa spojili kvôli spoločnému štúdiu Tóry či slávenia sviatkov.
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Targumy a rabínska literatúra majú sklon k presnejšiemu upresňovaniu POČTU OSÔB
okolo baránka. Spojenie „malá rodina“ v Ex 12, 14 vysvetľuje TgPsJ: „Ak je mužov
v dome menej ako desať“. Podobne aj Tosefta uvádza: „nie menej ako desať ľudí, môže
patriť do pesachovej chaburah“ (t Pes 4:15). Toto dosvedčuje aj Josephus: „Okolo každej
obeti sa vytvára spoločenstvo (fatri,a) nie menej ako desiatich, lebo nie je dovolené
sláviť človeku samotnému, a mnohí sa schádzajú aj dvadsiati“ (Bel VI, 9.3; por. Ant III,
10.5). Podľa rabi Jehudu v m Pes 8:7 a Sifrej Dt 16:5, pesachová obeta nemôže byť
zabíjaná len pre jednu osobu. Pútnici si teda ešte pred zabíjaním baránka museli zaistiť, že
patria ku konkrétnej chavure. Podľa čoho sa chavura utvorila a kto do nej mohol byť
počítaný? Podľa raných rabínskych prameňov, bolo potrebné formálne prihlásenie do
chavury ako podmienka pre náležité slávenie slávnosti (m Pes 8; t Pes 7:3-17).
V Mechilte je spojenie „podľa množstva duší“ interpretované tak, že baránok má byť
zabitý len pre tých, ktorí sa prihlásia ako partneri na jeho zabíjaní a jedení (Mechil 12:4
/Pischa 3:68/). Hoci členovia chavury mohli byť pozmenení až do zabíjania baránka,
podľa m Pes 8:3 bolo potrebné formálne prihlásenie do chavury, pričom sa zmluvne
dohodlo, že konečná chavura musí mať najmenej jedného z pôvodných členov (por.
aj t Pes 7:7). Podľa rabi Šimona po zabití veľkonočných baránkov až do času „kým jeho
(baránkova) krv je striekaná“ (m Pes 8:3), ak sa niekto nepripojil ku konkrétnej chavure,
musí byť vylúčený zo slávenia Pesachu a musí čakať do druhého pesachu, aby si splnil
svoju náboženskú povinnosť. Táto jeho prísna požiadavka však bola učencami
odmietnutá. Otázkou je, čo malo byť oným formálnym zápisom – pripojením sa k obeti?
Či všetci Židia boli takto prísni sa z prameňov takisto nedá zistiť. Prihlásenie sa do
pesachovej chavury stálo ich členov určité množstvo peňazí, závislé od množstva
a kvality jedla a nápoja, ktoré spolu konzumovali. Okrem povinného minima (vo veľkosti
olivy, por. b Ber 37b), chavura bola slobodná pridať si na svoje slávenie dovolené
pesachové pokrmy. Keď osoba bola vyňatá z chavury pred zabíjaním baránka, t Pes 7:8
dovoľuje, aby bol tejto osobe vrátený (finančný) príspevok na jedlo.
Tak ako sa povinnosť putovania trikrát v roku na veľké sviatky do Jeruzalema týkalo
len každého mužského rodu (Ex 23, 17; 34, 23; m Chag 1:1), boli vo všeobecnosti
do spoločenstva okolo baránka počítaní len muži. Mišna pesachim uvádza niektoré
dôvody, kvôli ktorým niekto môže alebo nemôže byť počítaný do chavury. Minimálne
množstvo k jedeniu je podľa mišny Pes 8:7 veľkosť olivy (por. aj b Ber 37b). Preto aj
Mechilta vylučuje z členstva v chavure chorých a nedospelých, ktorí nie sú schopní jesť
vyžadované množstvo jedla (Mechil 12:4 /Pischa 3:69-71/). Podľa rabi Joseho sa „nesmie
zabíjať hoci aj pre chavura stovky, ak nie sú títo schopní jesť vo veľkosti olivy“. Okrem
toho „nesmú pripravovať (len) pre skupinu žien alebo otrokov a malých“ (m Pes 8:7; por.
t Pes 7:6). Čo bolo potom so ženami a deťmi pri slávnosti? Nepredpokladá, že by ženy
s deťmi vždy sprevádzali mužov pri ich putovaní na Pesach do Jeruzalema. Ak sa
spomína putovanie manželov, či celej rodiny, išlo o prípady zbožných Židov. Ak sa žena
nachádzala na slávnosti spolu so svojím manželom (do chavurového počtu sa nepočítala),
jedla zvyčajne baránka spolu s ním, až na výnimku prvého pesachu po jej vstupe
do manželstva, ktorý mohla na jeho želanie stráviť s otcom (m Pes 8:1). Jediným
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kritériom pre ňu podľa Josepha bola aktuálna rituálna čistota (Bel VI.9.3). Deti sa
v židovskej rodine nachádzajú vždy pri svojich rodičoch (dcéra pri matke, syn pri otcovi
alebo matke). Na otázku koho možno považovať za DIEŤA (lit. maličkého), odpovedá
Mišna dvomi mienkami: Podľa Šamajovej školy je to „každý, kto sa ešte nemôže nosiť
na otcových pleciach a vystúpiť z Jeruzalema na chrámovú horu“. Podľa Hilelovej školy
je to „každý, kto nie je schopný chytiť sa otcovej ruky a kráčať z Jeruzalema na chrámovú
horu“ (m Chag 1:1). Nedospelí muži – už nie deti, ale ešte pred bar micva – mohli mať
účasť na jedle. Oni boli dokonca podľa t Pes 7:4 zapísaní, spolu so svojím otcom,
dokonca sa nevyžadoval ich súhlas alebo pozvanie k zápisu. Mišna myslí aj na nedospelé
siroty, ktoré majú slobodu jesť na ktoromkoľvek mieste ako chcú (m Pes 8:1). Títo sa však
nepočítajú do chavury, podobne ako ostatné nedospelé deti. Len dospelý muž sa mohol
počítať za plnoprávneho člena pesachovej chavury. Prísnejšie kritériá obsahuje kniha
Jubileí a Qumránske spoločenstvo (jachad), ktoré sa v mnohom s učením Jubileí zhoduje.
Podľa Jub 49, 17 je stanovený minimálny vek tých, ktorí môžu jesť pesachovú obeť
(implicitne sa myslí na mužov). Tento je od dvadsať rokov vyššie. Dôvodom stanovenia
tohto veku – pravdepodobne podľa Ex 30, 14 – bola skutočnosť, že obeť sa podľa Jubileí
má jesť v chráme (takto vykladajú ~Aqm' v Dt 16, 7). Najprísnejšiu pozíciu predstavuje
Qumránske spoločenstvo (viď I.8). Chrámový zvitok potvrdzuje minimálny vek dvadsať
rokov (11QT VII.8) a podľa fragmentu 4Q265 sú výslovne vylúčení z jedenia pesachu
mladí muži a ženy. Dôvod vylúčenia žien nie je dostatočne vysvetlený, ale istotne to
súviselo s prísnymi pravidlami qumránskych jachad ohľadom rituálnej čistoty. Zaujímavá
je v tejto súvislosti aj starobylá prax Samaritánov, u ktorých obetovanie baránka a jeho
pečenie vykonávajú len muži, kým ženy sú v stanoch. Potom okolo upečených baránkov
muži utvoria skupinky, jedia z baránka a časť z neho potom prinesú aj ženám a deťom do
stanov. Otázka, ktorú si tu môžeme položiť je, či boli pri Poslednej večeri prítomné aj
ženy sprevádzajúce Ješuu a učeníkov na jeho ceste a prítomné počas sviatkov
v Jeruzaleme (por. Lk 8, 1-3)? Bola prítomná pri večeri aj Ješuova matka, s ktorou
tradične slávieval Pesach ako dieťa? Mlčia evanjeliá o ich neprítomnosti úmyselne, lebo
tam jednoducho neboli, alebo len preto, že ich prítomnosť pri večeri je samozrejmá
a nezasluhovala si výslovnú zmienku? Ak sa Ješua rozhodol sláviť poslednú veľkonočnú
večeru bez nich (hoci boli prítomné v Jeruzaleme), akú mal k tomu motiváciu? Na tieto
otázky nie je ľahké dať uspokojivé odpovede, ale môžeme sa o to pokúsiť.
Podľa Lukášovho evanjelia v správach o Ješuovom detstve nájdeme zmienku,
že „Ješuovi rodičia putovali každý rok do Jeruzalema na sviatok Pesach“ (Lk 2, 41), čiže
jednalo sa o rodinu zbožných Židov. Jozef bol zbožným a spravodlivým Židom
(por. di,kaioj Mt 1, 19), ktorý navštevoval na sviatok Pesach každý rok Jeruzalem, hoci
nešlo o záväzný príkaz. Podobne aj Mária (hebr. Miriam) bola zbožnou ženou, keď
sprevádzala svojho manžela, hoci ako žena nemala povinnosť sláviť sviatky
v Jeruzaleme. Neskôr sa výslovne spomína prítomnosť dvanásťročného Ješuu na
sviatkoch v Jeruzaleme (v. 42). Ješua ako dieťa slávil pravdepodobne Pesach so svojimi
rodičmi a vytváral s nimi spoločenstvo pri jedení baránka. Ako dvanásťročný sa už mohol
počítať do chavury. Ješua mal teda osobnú skúsenosť rodinného slávenia Pesachu
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v Jeruzaleme. Zaujímavé je, že sa vo vyššie uvedených textoch o vytvorení chavury pri
jeruzalemskom chrámovom slávení Pesachu nič nehovorilo o obmedzeniach chavury
na rodinných členov. Chavura a rodina sa modli prekrývať, ale chavuru vytváral aj učiteľ
(rabi) so svojimi učeníkmi. Podľa výslovných svedectiev všetkých štyroch evanjelií
sa Ješua pri Poslednej (pesachovej) večery rozhodol jesť baránka len s izraelskými
mužmi, so svojimi dvanástimi učeníkmi a vytvoril chavuru práve s nimi (Mk 14, 17; Mt
26, 20; Lk 6, 13; viď III.3). Svedčí o tom zvlášť Lukáš, ktorého jedným z teologických
dôrazov je úloha žien v kresťanskom spoločenstve.721 Máriu a iné ženy uvádza pomerne
často. Zvlášť v Sk 1, 13-14, keď sú jedenásti znovu zhromaždení v „hornej miestnosti“,
sú výslovne uvedené ženy a zvlášť aj Mária, Ješuova matka. Lukášovo mlčanie
v správach o poslednej večeri (22, 7-38), keď sú pri Majstrovi prítomní len dvanásti
učeníci – apoštoli, môže byť argumentom Ješuovho vedomého rozhodnutia sláviť
Poslednú pesachovú večeru výlučne so svojimi blízkymi učeníkmi, teda bez
prítomnosti žien. Nemôžeme sa vo všeobecnosti prikloniť na stranu hypotéz, že by sa
Ješua v tomto prikláňal zvyklostiam qumráncov, ktorí vylučovali ženy zo spoločného
jedenia baránka, a už vonkoncom nie k ich (rituálnym) motívom. Svedčí o tom
aj skutočnosť, že Ješua nejedol baránka v chráme, ale v dome – v hornej miestnosti, ako aj
jeho bežné stretnutia s takými ženami, s ktorými by žiadny obyvateľ Qumránu nechcel
mať nič spoločne (zvlášť žena chorá na krvotok v Lk 8, 43 – 48; hriešnica, ktorej odpúšťa
hriechy v Lk 7, 36 – 50). Na druhej strane nie je nepodstatný detail, že horná miestnosť,
v ktorej Ješua s učeníkmi jedli pesachovú večeru, patrila pravdepodobne príslušníkovi
esénskej skupiny. Svedčí o tom detail v Mk 14, 13/Lk 22, 10), podľa ktorého znamením
pre dvoch učeníkov, ktorých Ješua poslal nájsť miestnosť, bol a;nqrwpoj kera,mion u[datoj
basta,zwn človek (muž) nesúci džbán vody. Nosenie vody bola v tom čase výlučne
ženskou prácou (Gn 24, 13). Výnimku tvorili eséni, do príbytkov ktorých nesmela vojsť
žiadna žena, zvlášť v čase prinášania dôležitých chrámových obetí, ku ktorým Pesach
prirodzene patril. Zaujímavá – hoci nie dostatočne vedecky doložená – je aj skutočnosť,
že pútnické miesto v Jeruzaleme, ktoré sa tradične považuje za miesto slávenia Poslednej
večere sa nachádza v esénskej štvrti.722 Ješua mohol prijať pohostenie v dome eséna,
keďže sa rozhodol sláviť svoju poslednú večeru bez žien len v prítomnosti svojich
dvanástich talmidim. Takto by v tomto konkrétnom prípade rešpektoval jeho svedomie
a esénsku prax, hoci sa v mnohom s nimi rozchádzal. Títo trinásti dospelí židovskí muži
vytvorili pesachovú chavuru „učeníckeho“, nie rodinného typu. Ješua ako majster bol
„otcom rodiny“ učeníkov.

721

MÁTEL, A.: Učeníctvo v synoptických evanjeliách, s. 139-143.
Táto lokalizácia je však neistá, lebo pochádza až z 5. stor. po Kr. Tradícia sa odvoláva na lepšie
dosvedčenú tradíciu, ktorá lokalizovala na vrch Sion zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov na šavout
(napr. Cyril Jeruzalemský, pred r. 348). Keďže podľa Sk 1, 13; 2, 1 apoštoli očakávali zoslanie Ducha
v hornej miestnosti, prirodzene sa predpokladalo, že ide o tú istú miestnosť ako pri Poslednej večeri.
Por. MURPHY-O.CONNOR, J.: The Holy Land, University Press, Oxford 1998, s. 106.
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3.1 Účastníci Poslednej večere – dvanásti apoštoli
S KÝM JEŠUA STOLOVAL počas svojej poslednej večere? Podľa svedectiev
synoptických evanjelií vytvoril Ješua spoločenstvo s dvanástimi izraelskými mužmi, ktorí
patrili do jeho užšieho učeníckeho okruhu. Na začiatku večere uvádzajú jednotliví
synoptici:
Mk 14, 17: e;rcetai meta. tw/n dw,deka
prišiel s dvanástimi
Mt 26, 20: avne,keito meta. tw/n dw,deka
uložil sa s dvanástimi [učeníkmi]723
Lk 22, 14: avne,pesen kai. oi` avpo,stoloi su.n auvtw/|
uložil sa (usadil sa) a [dvanásti]724 apoštoli s ním
Kto sú títo DVANÁSTI?725 V prvom rade išlo o Ješuových UČENÍKOV. Ješua mal
okolo seba okrem širšieho zástupu poslucháčov aj svojich maqhtai. učeníkov (hebr.

~ydIymil.T;),

ktorí sa k nemu pripojili ako svojmu učiteľovi (dida,skaloj) a majstrovi

(evpista,thj). Veľmi zaujímavé je, že v synoptickej tradícii mathétes nikdy neoznačuje
konkrétneho jedného učeníka (teda nie je v tvare singuláru; jednotné číslo je použité len
v náučných výrokoch), ale vždy ide o spoločenstvo učeníkov okolo Ješuu (pri
individuálnom označení sa používa vlastné meno učeníka, alebo výraz „jeden z jeho
učeníkov“). Týchto učeníkov Ješua jedinečne povolal (por. povolanie rybárov Mk 1, 1620par; povolanie mýtnika Mk 2, 13-17par.), pričom vyžadoval ich radikálne rozhodnutia
(por. neprijatie pozvania bohatým mladíkom Mt 19, 16–22par.; stručné príbehy
o nasledovaní Mt 8, 19-22; Lk 9, 57-62). Historickými Ješuovými talmidim boli židovskí
muži, pravdepodobne všetci Galilejčania. Učeníci boli od počiatku jeho verejnej činnosti
integrálnou súčasťou ohlasovania basilei,a tou/ qeou/ Božieho kráľovstva (hwhy tWkl.m); ,
respektíve u Mt basilei,a tw/n ouvranw/n nebeského kráľovstva. Učeníctvo predstavovalo
model odpovede na prichádzajúce Kráľovstvo (por. Mk 1, 14–20). Oni sú skutočnou
„Ješuovou rodinou“, ako povedal sám Majster: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí,
ktorí Božie slovo počúvajú a uskutočňujú“ (Lk 8, 21par). Učeníkom zvlášť v súkromí
vysvetľoval svoje vyučovania a podobenstvá (Mk 4, 34; 7, 17; Mt 13, 36). Oni boli
svedkami jeho kontroverzií s vtedajšími učiteľmi zákona, farizejmi (spor o pôste Mk 2,
18-22par; spor o šabate 2, 23-28par.; spor o čistote Mk 7, 1-23). R`abbi, (ybr) Ješua hanocri nezakladal svoju učiteľskú autoritu na dôkazoch z rozličných častí Písma,
neodvolával sa na „svojich učiteľov“, ani na dlhú reťaz tradície, tak ako židovskí rabíni
jeho doby. V ňom prišlo nové učenie s mocou (Mk 1, 27; Mt 7, 28-29; Lk 4, 32). Učeníci
723

Niektoré dôležité rukopisy pridávajú maqhtw/n a A L W D Q 33 157 892 1071 1241 1424 lat syh samss
mae bo, Basil; respektíve niekoľké maqhtw/n auvtou/ fragment 074(=064) 0281 it vgc1 syp. Kratšie čítanie je
dosvedčené v papyrusoch p37 p45, majuskulách B D K G, minuskulách cézarejského textu f1.13 28 565 700
1010 samss sys Euzébius. Pravdepodobne ide o dopĺňanie učeníkov z 11, 1 alebo 20, 17.
724
Kratší text bez dw,deka zvlášť v alexandr. typoch textu p75, a* B, ale aj D it samss. Čítanie dw,deka
avpo,stoloi a2 A C R W Q Y 063.0135 f1.13 lat syp.h bo Marcion a Epiphanius. Malé množstvo rukopisov
má čítanie len s dw,deka bez avpo,stoloi a1 L 1241 sa – čo je najskôr oprava vzhľadom na Mk.
725
V nasledujúcom pojednávaní budem čerpať zo svojej licenciátnej práce Učeníctvo v synoptických
evanjeliách, CMTF UP Olomouc 2003. Údaje jazykovej analýzy „učeníckeho slovníka evanjelistov“ s. 39; pojednávanie o Dvanástich s. 35-44.
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boli priamymi svedkami mnohých zázračných uzdravení (Šimonova svokra Mk 1, 2930par; slepý Bartimej Mk 10, 46-52par), exorcizmov (posadnutý chlapec Mk 9, 1429par), prírodných zázrakov (utíšenie búrky Mk 4, 35-41par; nasýtenia zástupov Mk 6,
30-44par; 8,1-10par), oživení mŕtvych (Jairova dcéra Mk 5, 21-24.35-43par). Podobne
ako slúžili talmidim svojmu Majstrovi (rabi), aj učeníci pomáhali Ješuovi praktickou
službou. Vidíme ich napríklad, keď pomáhajú priniesť chleby a ryby (Mk 6, 38 par), či
priviesť osliatko (Mk 11, 3 par). Do takejto služby patrí aj príprava veľkonočnej večere
ako o nej čítame u synoptikov (Mk 14, 12-16, Mt 26, 17-19; Lk 22, 7-13). U Mk/Mt sú to
práve učeníci, ktorí sa iniciatívne svojho Majstra pýtajú: „Kde chceš, aby sme šli
pripraviť k jedeniu paschu?“ (Mk 14, 12b). U Lukáša preberá iniciatívu hneď sám Ješua,
ktorý vybraných učeníkov poslal s presnými pokynmi (v. 8). Priamo v pokynoch je znovu
potvrdený Ješuov úmysel jesť paschu so svojimi učeníkmi (Mk 14, 14; Lk 22, 12; Mt 26,
18). Matúš na konci perikopy najvýstižnejšie vyjadril poslušnosť učeníkov k Majstrovi
v tejto praktickej službe: „Učeníci urobili ako im Ješua nariadil a pripravili paschu“ (26,
19; por. Mk 14, 16; Lk 22, 13).
Na otázku KOĽKO mal Ješua učeníkov, nevieme presne odpovedať. Lukáš svedčí
explicitne o väčšom množstve učeníkov spojeniami o;cloj polu.j maqhtw/n auvtou/ veľký
zástup jeho učeníkov (Lk 6, 17); plh/qoj tw/n maqhtw/n množstve či zástupe učeníkov (Lk
19, 37), implicitne aj vyvolením dvanástich z učeníkov (Lk 6, 13) a vyslaním „iných
sedemdesiatich dvoch“ (por. Lk 10). Spomedzi učeníkov má však dôležitú úlohu užšia
skupiny dvanástich, ktorých si Ješua zvláštnym spôsobom vyvolil (Mk 3, 13-19; Mt 10,
1-4; Lk 6, 12-16). Na ich vyvolenie sa dôkladne pripravil celonočnou modlitbou na hore
(Lk 6, 12). Túto skupinu Ješua priam utvoril (evpoi,hsen dw,deka Mk 3, 14), a to slobodným
rozhodnutím z tých, ktorých on sám chcel (Mk 3, 13). Dvanásti sa stali ustálenou
Ješuovou skupinou (preto „Dvanásti“ s veľkým „D“), o čom svedčí aj špecifické
používanie gréckych výrazov:
1. Matúšovo spojenie dw,deka maqhtai. Dvanásti učeníci (Mt 10, 1; 11, 1; 20, 17);
2. dw,deka u všetkých synoptikov v tom istom význame, ale bez uvedenia učeníci (Mk
3, 14. 18; 4, 10; 6, 7; 9, 35; 10, 32; 11, 11; 14, 17; Mt 10, 2.5; 26, 20; Lk 6, 13; 8, 1;
9, 1. 12; 18, 31);
3. výraz ei-j tw/n dw,deka – jeden z Dvanástich (Mk 14, 10.20.43; Mt 26, 14.42; Lk 22,
3. 47) - označuje vždy Judáša.
Prečo si Ješua vyvolil PRÁVE DVANÁSTICH? V Izraeli toto číslo bolo symbolickým
a posvätným. Dvanástka bola uzatvoreným celkom a znamením jednoty. Základnú
národnú štruktúru Izraela tvorí dvanásť kmeňov, ktoré niesli mená dvanástich Jakubových
synov. Predpokladá sa, že dvanásť kmeňov Izraela bolo vo vzťahu ku kultovej službe
v spoločnej svätyni počas dvanástich mesiacov. Dvanástka bola číslom jednotného
Božieho ľudu – Izraela. Spoločenstvo Dvanástich nebolo elitou medzi učeníkmi,
ale reprezentovali celú učenícku komunitu. Oni trávili najviac času v „Ješuovej škole“.
Základom ich existencie bolo
i[na w=sin metV auvtou/ aby boli sním (Mk 3, 14), čiže životné spoločenstvo so svojím
Majstrom a s tým súvisiace pokračovanie v jeho činnosti. Historická skupina Dvanástich
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bola v eschatologickom duchu interpretovaná aj ako prorocké znamenie mesiánskeho
Božieho ľudu; zárodkom mesiánskeho Izraela tvoreného dvanástimi kmeňmi a symbolom
Ješuovho nároku na „celý Izrael“. Oni budú predstavovať eschatologických sudcov
dvanástich kmeňov Izraela (Mt 19, 28; Lk 22, 30). Po veľkonočných skúsenostiach oni
budú tvoriť kontinuálnu niť medzi Ješuom a „novými učeníkmi“. Predtým však práve oni
boli hlbšie zasväcovaní do Ješuových paschálnych udalostí. Na jej začiatku stojí
pesachová večera, ktorú sa Majster rozhodol stráviť práve s nimi. Verše Mk 14, 17 a Mt
26, 20, ktorými evanjelisti zahajujú Poslednú večeru, výslovne spomínajú prítomnosť
dw,deka. Podobne to robia viaceré kódexy Lukášovho evanjelia, hoci staršie čítanie je len
s oi` avpo,stoloi – čo však u tohto evanjelistu je synonymné pomenovanie k dw,deka. Práve
tento evanjelista ešte raz spomína učeníkov na konci správy o Poslednej večery spojením:
hvkolou,qhsan de. auvtw/| kai. oi` maqhtai, nasledovali ho aj jeho učeníci. Použitím
„učeníckeho slovesa“ avkolouqe,w Lk vyjadruje spojenie medzi účasťou dvanástich
učeníkov na pesachovej večeri a Ješuovej paschálnej ceste. Dvanásti ako účastníci
Poslednej (pesachovej) večere sú znamením účasti celého učeníckeho spoločenstva a
mesiánskeho Božieho ľudu na udalosti Kristovej paschy, ktorá podľa paradigmy
egyptského pesachu takisto začala večerou.
Dvanásti vytvárali s Ješuom dôverné spoločenstvo života a boli účastní jeho vlastnej
služby, aby sa postupne mohli stať jeho vyslancami, čiže apoštolmi. V synoptických
evanjeliách sa pojmy Dvanásti a apoštoli miestami prekrývajú. Svedčí o tom zvlášť
evanjelista Lukáš, a to v perikope o vyvolení dw,deka Dvanástich, ktorých wvno,masen
avposto,louj nazval apoštolmi (Lk 6, 13; por. aj 9, 10; 17, 5; 22, 14; 24, 10). Podobne
uvádzajú aj v Markovom evanjeliu niektoré rukopisy,726 ale ide o druhotné čítanie
prevzaté pravdepodobne podľa Lukášovho znenia. Okrem tohto textového variantu
je označenie apoštoli u najstaršieho evanjelistu len v Mk 6, 30. U Matúša nájdeme aj
výraz dw,deka avposto,lwn Dvanásť apoštolov (Mt 10, 2). Podľa Lukášovskej tradície
(Lk/Sk) je apoštol funkčným označením Dvanástich, špecifickým označením ich misijnej
funkcie. I keď toto poslanie pochádza už z predveľkonočného obdobia, titul apoštol je
s veľkou pravdepodobnosťou poveľkonočným označením kresťanských vyslancov, medzi
ktorých zvlášť patrili Dvanásti. Oni sa stali svedkami a poslami veľkonočnej zvesti,
reprezentačnou skupinou Ješuovho zmŕtvychvstania, ktorá sa preto musela doplniť
po smrti Judáša (Sk 1, 15–26). Obe označenia – Dvanásti a apoštoli, sú niekedy, ale nie
vždy, v Novom zákone synonymami (apoštolmi sú označení aj Jakub, Pánov brat v Gal
1, 19; 2, 9; Barnabáš a Pavol v Sk 14, 14, ale jasné rozlíšenie medzi dvanástimi a všetkými
apoštolmi je v jednom z najstarších vyznaní viery 1Kor 15, 5). Dvanástich môžeme vždy
nazvať apoštolmi, ale nie všetci tí, ktorí sú nazývaní apoštolmi, patria medzi Dvanástich.
V synoptických evanjeliách ide väčšinou o synonymá. Etymologicky je podstatné meno
avpo,stoloj odvodené od slovesa avposte,llw a znamená posol, vyslanec. Hebrejský
ekvivalent je x;Wlv' šaluach (pl. ~yxiyliV.h;; od slovesa xlv poslať, vyslať, odoslať), hoci
sa v LXX vyskytuje len raz (1Kr 14, 6). „Inštitúcia apoštolov“ bola podobná inštitúcii
726

A C2 /D/ L 0133 f1 a niektoré preklady lat sy sams.
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v palestínskom židovstve nazvanej šeluhím alebo šelihin. Išlo o poslov vyslaných
synedriom alebo rabínmi, ktorí ich mali reprezentovať a konať v ich mene s autoritou
v kalendárnych, finančných alebo zákonných veciach. Pritom platilo pravidlo: „Zástupca
človeka je ako on sám“ (šeluho šel ’adam kemoto; por. m Ber 5:5; b Kid 41b). ČO bolo
úlohou Dvanástich vyslancov – apoštolov okrem toho, že sprevádzali svojho Majstra
počas jeho vlastnej služby? Ješua ich ustanovil avposte,llh| auvtou.j khru,ssein aby ich
posielal ohlasovať (Mk 3, 14); e;cein evxousi,an evkba,llein ta. daimo,nia aby mali moc
vyháňať démonov (Mk 3, 15; por. Mt 10, 1); qerapeu,ein pa/san no,son kai. pa/san
malaki,an uzdravovať každú chorobu a každý neduh (Mt 10, 1). Ješua svojich Dvanástich
vysielal už počas svojej vlastnej služby (Mk 6, 7-11.30-31; Mt 10, 5-14; Lk 9, 1-6.10a),
nielen po zmŕtvychvstaní. K tomu ich vystrojil du,namin kai. evxousi,an silou a mocou
(autoritou) nad démonmi a uzdravovať chorých (Lk 9, 1; por. Mt 10, 1), aby ohlasovali
jeho evanjelium „po dvoch“ (Mk 6, 7). Autorita apoštolov nikdy nebola ich vlastnou
autoritou, ale vždy mocou Ješuovou, na ktorej mali učeníci účasť, keď kázali, vyháňali
démonov a uzdravovali v „Ješuovom mene“. Oni zastupovali na svojej misii nie seba, ale
svojho Majstra, z čoho vyplývala aj ich dôstojnosť. Matúš uvádza výrok ich dôstojnosti
podľa princípu šaluach: „Kto prijíma vás, mňa prijíma a kto prijíma mňa, prijíma toho,
ktorý ma poslal“ (Mt 10, 40). Podobne Lukáš: „Kto vás počúva, mňa počúva, kto vás
odmieta, mňa odmieta, a kto odmieta mňa, odmieta toho, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16).
Dvanásti učeníci ako priami účastníci Poslednej večere, hostiny Ješuovej paschy, boli na
nej zároveň aj ako apoštoli – čo Lk výslovne uvádza. Ich poslanie nepriamo uvádza
apoštol Pavol (hoci on sám sa stretol až so vzkrieseným Pánom): „Ja som však prijal od
Pána, čo som vám aj odovzdal...“ (1Kor 11, 23a). Dvanásti (Jedenásti bez Júdu
Iškariotského) ako priami účastníci Ješuovej pesachovej večere po Zmŕtvychvstaní
odovzdávali ostatným učeníkom to, čo videli a počuli pri Poslednej večeri. Priamo
v texte, ako priamy Ješuov príkaz odovzdávať posolstvo a skúsenosť z tejto večere, to
vyjadrujú slová u Lukáša: tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin „toto konajte na moju
pamiatku!“ (22, 19; por. dva krát v 1Kor 11, 24-25). Ale aj bez tohto výslovne
vyjadreného poverenia (Mk/Mt), Dvanásti svoju skúsenosť z Poslednej večere pochopili
v rámci svojho poslania vyslancov (apoštolov) a Ješuove nové gestá a slová nad chlebom
a kalichom odovzdávali ďalším učeníkom ako novú mesiánsku skúsenosť paschálnej
večere.
Na otázku KONKRÉTNE KTORÝCH MUŽOV Ješua povolal do svojho kruhu
Dvanástich, aké kritérium si zvolil, synoptické evanjeliá odpovedajú, že dôvodom
oslovenia konkrétneho človeka nebolo vzdelanie, zamestnanie, sociálne, spoločenské či
náboženské postavenie. Jeho učenícky kruh bol v zásade otvorený aj pre jednoduchých,
chudobných ľudí (rybárov), dokonca aj pre tých, ktorí boli v náboženskom spoločenstve
odsúvaní na okraj (mýtnik). V tom bolo Ješuovo konanie v protiklade ku qumránskemu
ezoterickému spoločenstvu, ako aj k mysleniu vtedajších náboženských autorít. Žiaľ,
z novozákonných textov nevieme príliš mnoho o všetkých konkrétnych členoch
spoločenstva dvanástich, niekedy poznáme len meno. Zoznam (listinu) Dvanástich
nájdeme na štyroch miestach: Mk 3, 16-19; Mt 10, 3-4; Lk 6, 14-16; Sk 1, 13 (tu len
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„Jedenásti“). Pritom listina je špecifickým literárnym druhom, známym zo SZ a rabínskej
literatúry (por. listina piatich žiakov rabína Jochanana ben Zakaj727), v ktorej je bežná
„fluktuácia osôb“ (por. zoznam 12 kmeňov v Gn 49; Dt 33 a Sdc 5). Primárnym dôvodom
pre uvádzanie menných listín je určité úsilie sprostredkovať dojem historickosti.
Zo zoznamov je však nemožné presne identifikovať a spoznať všetkých členov tejto
skupiny. Niektoré konkrétne mená sú známe vďaka tomu, že hrajú určitú úlohu
v evanjeliových príbehoch, i preto, že sa o nich zmieňuje iná literatúra raného
kresťanstva: Šimon Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Júda. Ďalší zostávajú
neznámi a zdá sa, že sú v súpisoch zameniteľní. Ich stručné priblíženie nám pomôže
lepšie pochopiť, aké kritéria si zvolil Ješua na ich vyvolenie. Ak rozdelíme súpis
Dvanástich do troch štvoríc, prví zo štvorice sú vo všetkých zoznamoch tí istí, poradie
(niekedy aj mená) ďalších sa menia. V Matúšovom zozname sú mená učeníkov zostavené
v šiestich dvojiciach, pravdepodobne pod vplyvom raného rabínskeho hnutia (por. Avot
1:4-15). U Mt/Sk sú zoznamy uvádzané v nominatíve, u Mk/Lk v akuzatíve. Pri ich
stručnej prezentácii sa budeme snažiť nájsť ich pôvodné aramejské (hebrejské) mená728,
ktoré sú jedným z kľúčov aj ich charakteristiky. Podľa tradície synoptických evanjelií
sa povolanie i vyvolenie Dvanástich uskutočnili v Galilei. Išlo teda o galilejských mužov
(aspoň v zmysle ich „bývania“ v Galilei, nie podľa pôvodu). Galilejčanov charakterizuje
Josephus ako „bojovníkov od detstva a vždy ich bolo mnoho; muži neboli zbabelí...“ (Bel
III, 3.2).
Prvá štvorica učeníkov boli galilejskí rybári. V synoptických evanjeliách nájdeme opis
ich povolania729 (Mk 1, 16-20; Mt 4, 18-22), pričom sa Lukáš zvlášť zameral na osobu
Petra (Lk 5, 1-11). Ješua sa počas svojho galilejského pôsobenia často zdržiaval
v blízkosti Genezaretského jazera (v súčasnosti Jam Kinneret), ktoré je v evanjeliách
nazvané aj Tiberiadským alebo Galilejským morom. Jazero bolo bohaté na ryby, takže
poskytlo obživu mnohým miestnym rybárom (gr. a`lieu,j). Ryby patrili k najlacnejšej
a najbežnejšej strave vtedajších ľudí. I keď rybárske zamestnanie bolo zamestnaním
jednoduchých ľudí, nie je dôvod predpokladať, že by boli negramotní (v zmysle
výpovede odporcov Petra a Jána v Sk 4, 13 a;nqrwpoi avgra,mmatoi).730 Skôr naopak,
neskôr uvidíme ako títo „jednoduchí rybári“ dokážu „inteligentne“ šíriť Ješuovo učenie
a veľkonočnú zvesť. Príbeh povolania rybárov je literárne spracovaný podľa
starozákonnej paradigmy povolania Elizea prorokom Eliášom (1Kr 19, 19-21) a vtedajšej
učeníckej praxe, ale s novými prvkami:
1. Ješua pôsobí s charizmatickou autoritou, nie ako rabíni;
2. dôležité je Ješuovo slovo (nepoužíva prorocké gesto);
727

„Raban Jochanan ben Zakaj mal päť žiakov. Sú to: rabi Eli’ezer ben Horkenos, rabi Jehošu’a ben
Chananja, rabi Jose ha – Kohen, rabi Šim’on ben Netan’el a rabi El’azar ben Arach“ (Avot 2:10).
728
K etymológii mien por. HELLER, J.: Výkladový slovník biblických jmen, Centrum biblických studií,
Praha 2003.
729
GNILKA, J.: Petrus und Rom, Herder, Breisgau 2002, s. 32-39; KLEIN, D.: Die Berufung des Petrus,
ZNW 58 (1967), s. 1-44; LIMBECK, M.: Evangelium sv. Marka, s. 29-31; MANN, C. S.: Mark, s. 208210; MÁTEL, A.: Učeníctvo v synoptických evanjeliách, s. 10-21; POKORNÝ, P.: Výklad evangelia
podle Marka, s. 36-38.
730
HARRINGTON, D. J.: Evangelium podle Matouše, s. 94.
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3. namiesto praxe židovských talmidim, ktorí si sami vyberali svojho rabiho, je to
Ješua, ktorý si vyberá učeníkov;
4. na rozdiel od qumránskych esénov, nevyžadoval od tých, ktorých povolával
k vytvoreniu učeníckeho okruhu, žiadnu špeciálnu dlhoročnú prípravu (por. 1QS
VI, 13-23);
5. odpoveď povolaných je bezodkladná euvqu.j ihneď (Mk 1, 18par), nie je možné
žiadne otáľanie (na rozdiel od Elizea);
6. povolaní zanechali všetko avfe,ntej pa,nta (Lk 5, 11), teda svoje životné istoty –
rybárske siete, otca a hvkolou,qhsan auvtw nasledovali ho (Mk 1, 18par);
7. z rybárov rýb sa stávajú rybári ľudí (Mk 1, 17par).
Zoznamy Dvanástich začína vždy Šimon bar-Jóna zvaný Kéfa /gr. Petros/ (Mk Si,mwni
Pe,tron; Mt Si,mwn o` lego,menoj Pe,troj; Lk Si,mwna o]n kai. wvno,masen Pe,tron;
Sk Pe,troj). Matúš výslovne spomína, že je medzi dvanástimi prw/toj prvý. Prvé meno –
Simwn je najskôr grécke (podobne ako u jeho brata) s hebrejským pôvodom, ktoré
sa používalo v hasmodejovskom období (často sa vyskytuje v 1-4 Mak; Sir 50, 1).
Pôvodným tvarom mohlo byť hebrejské meno !A[m.vi (druhorodený Jakubov syn Gn 29,
33; /Boh/ vypočul) – ktoré však LXX prekladá ako Sumewn alebo ide o menej rozšírený
tvar !Amyvi (1Krn 4, 20) – podľa LXX Semiwn. Meno jeho otca Jona (Jonáš) sa dozvedáme
z Mt 16, 17 Bariwna/, čo je grécka transkripcia aramejského

hn'Ay-rB; (hn'Ay

je rozšírené

hebrejské meno, lit. holubica; por. aj Jn 21, 15-17 Si,mwn VIwa,nnou). Jeho druhé meno
znie v aramejčine ap'K, Kefa’ (v pogréčtenej forme Kéfas Khfa/j Jn 1, 42, Gal 2, 9.11.14;
1Kor 9, 5; 15, 5), čo sa do gréčtiny prekladá Petros Pe,troj. Túto prezývku dostal od
samotného Ješuu (Mk 3, 16; Lk 6, 14) a znamená v aramejčine kameň, drahokam, skalu.
Interpretácia jeho mena v Mt 16, 18 vzhľadom na jeho úlohu v cirkevnom spoločenstve
(evkklhsi,a cirkvi), je podľa všeobecne prijatých výsledkov exegézy až poveľkonočným
výrokom. To však neznamená, že by nevychádzal zo staršej tradície o jeho dôležitom
mieste medzi učeníkmi. Šimon bol ženatým mužom (por. Lk 4, 38-41par) žijúcim
v Kafarnaume, povolaním rybár, ktorý spolu so svojím bratom Andrejom radikálne prijal
Ješuovo nové povolanie (Mk 1, 16-20) s prísľubom: „Odteraz budeš získavať ľudí“ (Lk
5, 10). Predtým podľa Lk tradície Šimon počúval Ješuovo vyučovanie (Lk 5, 3) a mal
osobné skúsenosti s jeho zázračným pôsobením (uzdravenie svokry Lk 4, 38–41
a zázračný rybolov Lk 5, 4-9). V Lukášovom evanjeliu je Peter typom ideálneho učeníka,
preto niektoré rozprávania z Markovej látky, ktoré sú mu menej priaznivé, vedome
vynecháva (Ješuovu výčitku v Mk 8, 32–33; pokarhanie spiaceho Petra v Mk 14, 37).
Zo svojho vlastného prameňa Lk naopak pridáva jeho úlohu pri zázračnom rybolove (5,
4-8); Ješuovu modlitbu za Petra (kvôli jeho dôležitej úlohe posilňovať svojich bratov“ Lk
22, 32) a zmienku o zjavení sa Vzkrieseného Krista 24, 34), podľa ktorej je rozhodujúcim
svedkom Ješuovho vzkriesenia (Sk 2, 14 – 20, por. aj 1Kor 15, 5). Ako prvý z apoštolov
(Sk 2, 14) bude svojím hlásaním a vierou vydávať veľkonočné svedectvo o Ješuovi, čím
sa vyjadruje jeho vodcovská autorita v prvotnej cirkvi. U Matúša Peter ako prvý medzi
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Dvanástimi vystupuje ako ich hovorca (Mt 15; 16, 22; 19, 27); je príklad učiacej sa viery
(Mt 14, 28-33), ktorému Ješua sľubuje v súvislosti s vyznaním jeho mesiášskej identity
(16, 16), dôležitú úlohu v cirkevnom spoločenstve (16, 18-19). Túto službu však môže
zastávať len vo vedomí vlastnej hriešnosti (26, 57-75) a s pohľadom neustále upriameným
na Ješuu (14, 22-33). Peter podľa svedectva Skutkov apoštolov i apoštola Pavla zohrával
ôležitú úlohu v prvotnej cirkvi. Spolu s Jánom a Jakubom („Pánovým bratom“) boli
stĺpmi cirkvi (Gal 2, 9). Aj po veľkonočných udalostiach vystupuje ako hovorca apoštolov
(Sk 1, 15; 2, 14. 38; 3, 6.12; 5, 3-10.29-32; 15, 7), kazateľ naplnený Duchom Svätým
(Sk 2, 14-36; 3, 12-26; 4, 8-12); divotvorca (Sk 3, 1-10; 5, 15; 9, 32-43). Jeho misia
postupne prekračuje Galileu a Jeruzalem (Sk 8, 14-25 v Samárii; 9, 32-35 v Lydde; 9, 3643 v Joppe; 10 v Cézarei /Prímorskej/), aby zvestoval evanjelium Židom (Gal 2, 7-8).
Často vystupoval spolu s Jánom (por. nižšie). Jeho misiu mimo územia Zasľúbenej zeme
dokladá Pavol (Gal 2, 11-14 v Antiochii, podľa 1Kor 1, 12; 3, 22 bol pravdepodobne aj
v Korinte).731 V Lukášovom evanjeliu Šimonovi Petrovi venoval Ješua zvláštnu
pozornosť aj počas Poslednej večere (22, 31-34). Verše 33-34 sú paralelou k Mk 14, 2731/Mt 26, 31-35 – Ješuova predpoveď o zapretí učeníkov, Petrova reakcia a Ješuova
odpoveď. V tomto je Lk znovu blízko Jn tradícii, podľa ktorej bola predpoveď zapretia
takisto počas poslednej večere (13, 36-38) a nie počas cesty na Olivovú horu ako majú
Mk/Mt. Verše 31-32 sú vlastnou Lk látkou, ktorá môže pochádzať zo staršej ústnej
tradície: 31 „[Pán povedal:]732 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial
ako pšenicu733. 32 Ale ja som sa modlil za teba (prosil evdeh,qhn), aby nezlyhala734 tvoja
viera. A ty, keď sa obrátiš, posilňuj (upevňuj sth,rison) svojich bratov!” V Lk diele sa
táto Petrova úloha naplnila, keď sa práve on stal primárnym svedkom vzkriesenia (24,
34), pri iniciovaní rekonštituovania Dvanástich (Sk 1, 15-26), vedením cez sviatok Šavuot
(Sk 2, 14-41) atď. Predtým však muselo nastať jeho obrátenie (evpistre,yaj hebr. ^b.yvih]K;
od bwv), pretože príde čas, keď trikrát zaprie, že ho pozná (v. 34). Po samotnej udalosti
zapretia (22, 54-60) si Peter spomenul na Pánovo slovo (v. 61b) a horko zaplakal (v. 62).
Spolu s Petrom je u Mt/Lk na druhom (u Mk/Sk až na štvrtom) mieste uvedený jeho
rodný brat VAndre,aj /Andrej/. Jeho pôvodom grécke meno znamená statočný, mužný
a bolo používané galilejskými Židmi pravdepodobne v tvare Andraj (yr;D.n.a); . Podobne
ako jeho brat bol rybárom žijúcim v Kafarnaume. Podľa synoptickej tradície
ho k učeníckemu nasledovaniu Ješua povolal spolu s Šimonom (Mk 1, 16-18par). Jánovo
evanjelium pozná tradíciu, podľa ktorej bol spočiatku učeníkom Jána Krstiteľa, ale keď
tento spoznal v Ješuovi Božieho baránka (por. Jn 1, 36), nasledoval Ježiša (v. 37.40).
Podľa Jn evanjelia je to Andrej, ktorý vyhľadal najprv svojho vlastného brata Šimona
a povedal mu: „Našli sme Mesiáša (Messi,an), čo v preklade znamená Kristus (cristo,j).“
731

Podľa tradície dosvedčenej v 1Klem 5, 1-4, zomrel Šimon Peter mučeníckou smrťou v Ríme za Nerovho
povstania (r. 67 po Kr.).
732
Niektoré kódexy pridávajú ei=pen de. o` ku,rioj: a A D W Q Y f1.13 lat syh. Kratšie čítanie je však p75 B L
T sys co.
733
Motív Satana por. Job 2, 1-7; oddelenie pliev od pšenice Am 9, 9; Sir 27, 4.
734
Por. analógiu v LXX Jer 7, 28.
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Okrem toho Ján pozná tradíciu, podľa ktorej (asi rodným) mestom Andreja a Petra je
Betsaida (v. 44, por. nižšie). Jn 12, 21-22 svedčí o tom, že Andrej vedel po grécky, keďže
komunikoval s Grékmi. Podľa Markovho evanjelia patril v určitých situáciách k najužšej
učeníckej skupine – spolu so Šimonom, Jakubom a Jánom (por. Mk 1, 29; 13, 3).
Ak Šimon úplne nezlyhal, nebolo to dôsledkom vypätia jeho síl, ale vďaka Ješuovej
modlitbe za neho.
Tretím učeníkom u Mt/Lk (druhým u Mk) je VIa,kwboj (Jakub), v hebrejčine Jakov
bqo[]y. Mk/Mt ho bližšie označujú podľa otca ako „Zebedeja“ o` tou/ Zebedai,ou
z aramejského

yD;b.z;-rB; na rozlíšenie od iného Jakuba – Alfejovho (por. nižšie „deviaty

učeník“). Jakov je veľmi rozšírené židovské meno odvodené od patriarchu Jakova (lit.
„chytajúci pätu“ Gn 25, 26). Podobne ako Šimon a Andrej, aj on patril medzi galilejských
rybárov, ktorých Ješua povolal (Mk 1, 19-20). Keďže v texte je zmienka, že spolu
s bratom Jánom a otcom (Zavdaj – Zebedej), boli s ním aj nádenníci (misqwtoi, v. 20), ich
rodina patrila k bohatším rybárom. Spolu so Šimonom, (Andrejom) a bratom Jánom patril
k najužšiemu učeníckemu okruhu (Mk 1, 29par svedok uzdravenia Petrovej svokry; Mk 5,
37 svedok oživenia Jairovej dcéry; Mk 9, 2par pri Ješuovom premenení; Mk 14, 33
v Getsemanskej záhrade). V Mk 3, 17 Ješua nazýva Jakuba a jeho brata Jána aramejsky
boanhrge,j o[ evstin ui`oi. bronth/j Boanerges, čo znamená synovia hromu. Hebrejským
ekvivalentom spojenia je

vAgr.-neB. (vWGri

emócie, silné vzrušenie), čo znamená

~[;r'-neB.

(~[;r' hrom). Uvedený výraz mal symbolický význam „ohnivého temperamentu“ (por. Mk

9, 38; Lk 9, 54 – návrh na pomstu samaritánskej obci, ktorá ich neprijala). Evanjeliá takto
odkrývajú prchký temperament týchto popredných učeníkov. V perikope Mk 10, 3545par je zaujímavá tzv. „prosba Zebedejových synov“: „Daj nám, aby sme sedeli v tvojej
sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici,“ ktorá svedčí o ich ambíciách.
Pri stolovaní či určitých spoločenských udalostiach, bola hlavná osoba v strede, druhá
najdôležitejšia na pravej strane vedľa neho a tretia významná osoba na ľavej strane.
Vybavuje sa nám aj židovský apokalyptický obraz eschatologickej hostiny zvlášť typický
pre esénov (por. 1QSa II, 11–21; txt. v „Qumrán a Pesach“). Hierarchický poriadok
zachovávaný pri stolovaní bol chápaný ako predobraz toho, čo nastane príchodom Božej
vlády. Ješuovi učeníci zrejme očakávali, že sa ich Učiteľ ujme vlády a oni budú v tomto
triumfe zastávať najvyššie miesta. Matúš zjemňuje negatívny obraz učeníkov Jakuba
a Jána, preto prosbu vkladá do úst ich matky, pričom otázku dáva do perspektívy
Kráľovstva (20, 20). Ona pozná skryté túžby svojich synov a predkladá ich Učiteľovi.
Ješua však nekomunikuje s matkou, ale odpovedá samotným učeníkom. Pýta sa ich
„či môžu piť kalich, ktorý ja pijem a ponorení (pokrstení) krstom, ktorým je on ponorený
(pokrstený)“ – čo sú symboly utrpenia a smrti (por. aj Lk paralelu v 12, 50). Títo dvaja
učeníci verbálne súhlasia, ale ich sebavedomá odpoveď „môžeme“ je len vyjadrením
nechápavosti o čo v skutočnosti ide. Jakub spomedzi učeníkov prvý napodobnil majstrovu
pašiovú cestu, keď ho podľa Sk 12, 2 dal kráľ Herodes (myslí sa Agrippa I., ktorý vládol
r. 41-44 po Kr.) zabiť mečom. Zaujímavý je aj časový údaj, pretože podľa Sk 12, 3
to bolo práve Îai`Ð h`me,rai tw/n avzu,mwn – čiže v čase sviatku Azymov, hebr.

tACM;h;-gh;.
225

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Jeho skorá smrť je pravdepodobne aj dôvodom, prečo nie je v Jánovom evanjeliu – ktoré
skôr reprezentuje súčasný stav (jánovskej) cirkvi, než ranú tradíciu – ani spomenutý.
Štvrtým učeníkom je podľa Mt/Lk (tretím u Mk, druhým v Sk) Jakubov brat VIwa,nnhj
(Ján), hebrejsky !n'x'Ay Jochanan. Etymologicky jeho meno pravdepodobne znamená
„/JHVH/ sa zmiloval/zmilúva.“ Vo všeobecnosti o ňom platí mnoho z toho, čo bolo
vypovedané o jeho bratovi Jakubovi, pretože v synoptickej tradícii je väčšinou spomenutý
spolu so svojím bratom (akoby v závese za ním). Bol povolaným galilejským rybárom
a jedným z najužšej učeníckej skupiny. Výnimkou je len „horlivé“ informovanie Majstra:
„Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňa démonov a bránili sme mu, veď
nás nenasleduje“ (Mk 9, 38; Lk 9, 49 upravuje: „...veď nenasleduje [ťa] s nami“). Ješua
odpovedal všetkým učeníkom, aby mu nebránili, lebo „nik, kto robí mocný čin v mojom
mene, nebude schopný hneď o mne zle hovoriť“. A pridáva pravidlo: „Kto nie je proti
nám, je za nás“ (Mk 9, 39). Okrem toho podľa Lk 22, 8 práve on spolu s Petrom boli
Majstrom poverení pripraviť pre celé spoločenstvo pesachového baránka (celú večeru).
Peter s Jánom sa stali v ranej cirkvi najdôležitejšími učeníkmi a apoštolmi, v Sk ich
nájdeme často spolu (3, 1-11 v chráme, uzdravenie ochrnutého; 4, 13-20 pred veľradou;
8, 14 u Samaritánov); podľa Pavla v Gal 2, 9 bol s Jakubom (myslí sa Jakub – „Ješuov
brat“ ) a Kéfasom stĺpmi, prípadne piliermi. Zaujímavé je, že v zozname apoštolov podľa
Sk 1, 13 je Ján už na druhom mieste – čo odráža jeho dôležitosť v ranej cirkvi a úzku
spoluprácu s Petrom. Súvisí to aj so skutočnosťou, že v čase písania Sk bol jeho brat
Jakub už mŕtvy (správa o jeho smrti je v Sk 12, 2). Klasickú hypotézu podopretú tradíciou
z 2. stor.735, podľa ktorej autorom štvrtého evanjelia je apoštol Ján, syn Zebedejov –
v diele skrytý pod označením učeník o]n hvga,pa o` VIhsou/j ktorého Ješua miloval (13, 23;
19, 26-27; 21, 7.20.24; por. aj 1, 35-39; 18, 15; 19, 35; 20, 2-10), väčšina exegétov
odmieta (skôr sa hovorí o jánovskej tradícii a škole).736
Piaty učeník uvádzajúci druhú štvoricu je Fi,lippoj Filipos (Filip), ktorý má grécke
meno často používané Židmi (sAPliyPi). Ono doslova znamená „milujúci kone“ (file,w +
i[ppoj). Bližšie sa o ňom dozvieme len z Jánovho prameňa, ktorý uvádza aj jeho povolanie
(Jn 1, 43-49; por. 6, 5-8; 12, 22). Podľa Jána pochádzal avpo. Bhqsai?da,, čiže z galilejského
mestečka Betsaida hd'y.c'-tybe (Jn 1, 44, práve tu spomína, že je to aj Andrejovo a Petrovo
/rodné/ mesto), ktoré sa nachádza na severe v blízkosti ústia rieky Jordán
do Genezaretského jazera (por. Mk 6, 45; 8, 22-26; Mt 11, 21/ Lk 9, 10; Ant XVIII, 28).
Tento údaj je však skôr z obdobia evanjelistu, lebo v Ješuovej dobe nepatrila Betsaida
do Galiley, ale ku Gaulanitide a bola rezidenciou tetrarchu Filipa.737 Filip a Andrej mali
grécke mená a hovorili aj po grécky (Jn 12, 20-22). Filip bol galilejský Žid, ktorý poznal
735

Svedkami tradície sú najmä Irenej (okolo r. 180; Adv. Haer. III,1.1: ”Epeita 'Iw£nnhj, Ð maqht¾j toà
Kur…ou, Ð kaˆ ™pˆ tÕ stÁqoj aÙtoà ¢napesèn, kaˆ aÙtÕj ™xšdwken tÕ eÙaggšlion, ™n 'EfšsJ tÁj
'As…aj diatr…bwn), Papiáš, Polycrates, Polykarp (o nich svedectvá u Euzébia HE III,23.3; 39,1-14;
IV,14.3-8; V,8.4), následne po Irenejovi túto teóriu prijali Tertulián, Klement Alexandrijský, Origenes.
736
Vynikajúce dielo k tejto problematike por. BROWN R. E.: The Comunity of the Beloved Disciple,
Paulist, New York 1979; por. aj jeho An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York,
s. 362-377; FARKAŠ, P.: Vybrané perikopy z evanjelia podľa Jána, Bratislava 2003, s. 10-12.
737
Por. GNILKA, J.: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, Vyšehrad, Praha 2001, s. 166.
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hebrejské Písma – Tóru a prorokov (Jn 1, 45) a hľadal ich mesiánsku interpretáciu. Mal
užší /priateľský/ vzťah s Natanaelom, ktorého priviedol k Ješuovi (Jn 1, 45-46).
Šiestym učeníkom (siedmym v Sk) je podľa synoptikov Barqolomai/oj (Bartolomej),
aramejsky Bar-Talmaj ym;l.T;-rB;. Tento nosí aramejské meno, v podstate patronymikum –
meno po otcovi (či predkovi), doslova syn Talmaiov alebo Tolmaiov (por. gešúrsky kráľ
ym;l.T; svokor kráľa Dávida, 2Sam 3, 3). Podľa určitej tradície je tento apoštol
identifikovaný s Natanaelom (Naqanah,l) v Jánovom evanjeliu (hebr.
Boh“ alebo „darovaný Bohom“ z

la,+!tn).

laen.t;n.

„daroval

V synoptických evanjeliách sú Filip

a Bartolomej vždy uvedení spolu, kým Natanael nie je nikde spomenutý. Na druhej strane
v štvrtom – Jánovom evanjeliu sú Filip a Natanael uvedený spolu v 1. kapitole zameranej
aj na povolávanie učeníkov (Jn 1, 45-50), kým Bartolomej nie je nikdy uvedený. Podľa Jn
Natanael pochádzal avpo. Kana. th/j Galilai,aj z Kány Galilejskej (lyliG'h; #r,a,B. rvea}

hj'Q' por. Jn 2, 1-11; 4, 46-47) a Ješua ho nazval avlhqw/j

VIsrahli,thj evn w-| do,loj ouvk

e;stin pravým Izraelitom, v ktorom niet klamu /podvodu, pokrytectva, lesti/ (Jn 1, 47) –
čo je prekladom hebrejského zvratu hY"mir> AB-!yae (por. Ž 32, 2; Jer 48, 10; Mich 6, 12).
Táto identifikácia nie je dostatočne dosvedčená, z novozákonných svedectiev
to explicitne nevyplýva.
Siedmym učeníkom je podľa Mk/Lk (u Mt/Sk ôsmym) Maqqai/oj (Matúš). Jeho
aramejské meno bolo Mataj

yT'm;

alebo hebrejsky Matitjáh

hy"t.Tim;

– dar JHVH (!T'm; +

hy"/skr.hwhy/), dosť rozšírené medzi Židmi v poexilovom období. Jeden zo synoptických
evanjelistov (neskôr podľa neho nazvaný Matúš) ho výslovne identifikuje s mýtnikom
o` telw,nhj, o ktorého povolaní v blízkosti Kafarnaumu sa píše v Mt 9, 9-13 (por. aj Mk
2, 13-17; Lk 5, 27-32, ale v nich je mýtnik nazvaný Lévi, syn Alfejov Leui, tou/ ~Alfai,ou
yp;l.x;-!b, ywil)e . Stručný opis povolania sleduje literárnu schému predstavenú už pri
povolaní rybárov. O aké povolanie išlo? Mýtnik alebo colník (gr. telw,nhj.) bol vyberačom
daní. Títo vyberači boli zamestnancami súkromných podnikateľov, ktorí mali zmluvu
s Rímskym štátom a pravidelne odvádzali pevne určenú sumu peňazí. Výška cla však
pevne stanovená nebola, záležalo len na ich „šikovnosti“, koľko si nahonobili do vlastnej
kapsy. Židia ich nenávideli nielen preto, že mnohí boli vydieračmi, ale aj z dôvodov
vlasteneckých a náboženských. Slúžili nepriateľským pohanom, čím zrádzali národ, vlasť
i vieru. Stali sa symbolom nepoctivosti, hrabivosti a notorickej hriešnosti. V piatich
veršoch u Mk sa až 3-krát vyskytuje spojenie „mýtnici a hriešnici.“ Hriešnikom
(gr. a`martwlo,j) je označovaný človek, ktorý žije v radikálnom rozpore so Zákonom, buď
svojou nemravnosťou alebo povolaním. Zamestnanie mýtnika je potom jednou
z konkrétnych podôb hriešnosti človeka. Farizeji sa takýmto ľuďom vyhýbali a za
žiadnych okolností by si s nimi nezasadli za jeden stôl. Pre Ješuu sú však títo ľudia
chorými, ktorí súrne potrebujú pomoc. Povolanie mýtnika je preto konkrétnym skutkom
Ješuu, v ktorom sa Božia láska nezastavuje pred nehodnými a spornými: „Lekára
nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2, 17).
Lukáš dodáva „...hriešnikov, aby zmenili zmýšľanie“ (5, 32). Matúš cituje prorockú pasáž:
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„Milosrdenstvo chcem a nie obetu“ (Oz 6, 6), ktorú použil aj rabi Jochanan ben Zakaj,
aby ňou utešoval svojich žiakov po zničení Jeruzalemského chrámu.738 Ješua sa zaujímal
práve o tohto opovrhovaného hriešneho colníka, aktívne ho vyhľadal, navštívil a ponúkol
mu svoje spoločenstvo v osobnom nasledovaní. Povolanie mýtnika podáva historický
obraz učeníctva, v ktorom Ješua vytvára okruh svojich nasledovníkov aj zo skupín ľudí,
ktorí boli medzi veriacimi nábožensky a spoločensky odsúvaní a ponúka obraz cirkvi
napodobňujúcej toto konanie neustálym aktívnym záujmom o takýchto ľudí. Podľa Mt
evanjelia meno mýtnika bolo Maqqai/oj;. Ak by sme mali len Mk a Lk evanjelium,
nemáme žiaden dôvod domnievať sa, že jeden z Dvanástich bol zamestnaním mýtnik.
Matúšova tradícia je jedinečná, keď identifikuje Léviho s mýtnikom Matúšom, ktorý
patril medzi vyvolených Dvanástich. Je stálou, pre exegétov nezodpovedanou otázkou,
či Lévi a Matúš sú tou istou osobou?739 Chcel sa židovský autor evanjelia vyhnúť
identifikácii mýtnika s mužom, ktorý nosil meno vyhradené pre posvätných služobníkov
oltára Lévi? Bola postava Matúša významná v spoločenstve, v ktorom evanjelium
vznikalo? Alebo išlo o formu slovnej hračky, keď meno Maqqai/oj je blízke označeniu
učeníka maqhth,j?740 V každom prípade tento mýtnik oslovený Ješuovým pozvaním,
radikálne odpovedá. Sediaci mýtnik vstal a nasledoval ho (je použité učenícke sloveso
hvkolou,qhsen; Mt 9, 9). Lukáš zosilňuje jeho odpoveď spojením opustil všetko katalipw.n
pa,nta (5, 28). Radikálne odpovedá na ponúknuté pozvanie, vzdáva sa svojej existenčnej
istoty, ktorá bola omnoho väčšia ako u Galilejských rybárov. Vonkajším vyjadrením
nového učeníckeho spoločenstva medzi Ješuom a jeho novým učeníkom bolo spoločné
stolovanie v jeho dome (Mk 2, 15). Môžeme zhrnúť, že podľa svedectva Matúšovho
evanjelia bol jedným z Dvanástich učeníkov mýtnik Matúš z Kafarnaumu.
Ôsmym podľa Mk/Lk (siedmy u Mt; šiesty v Sk) je Qwma/j (Tomáš). Ide o pogréčtené
aramejské meno Tóma

am'AaT.

(hebr. am'AT), čo znamená dvojča. Do gréčtiny sa potom

prekladá Di,dumoj (por. Jn 11, 16). Obidve mená Tóma aj Didymos sú teda skôr prezývky
(podobne ako Kéfa a Peter). Otázkou je, aké bolo potom jeho prvé meno? Apokryfná
tradícia ho nazýva Júda Tomáš /Didyma/ (por. Tomášovo evanjelium). V Jánovom
evanjeliu ho nájdeme aj v známej stati ohľadom poveľkonočného zjavenia (20, 24-28).
Tretiu štvoricu otvára deviaty učeník VIa,kwboj o` tou/ ~Alfai,ou, resp. podľa Lk/Sk
VIa,kwboj ~Alfai,ou (Jakub /syn/ Alfajov), čo je gréckym prepisom hebrejského yp;l.x;-!b,

bqo[]y;

alebo aramejského

yp;l.x;-rB;

Jakov bar-chalfaj. Otcom tohto učeníka je teda

~Alfai,oj. Ide o grécky prepis aramejského

yp;l.x;

(z hebr.

yPil.x;

z koreňa

lpx

meniť,

minúť, prejsť). Tento učeník býval často býval v postbiblickej tradícii identifikovaný
s Jakubom mladším, synom Márie a bratom Jozesa (Mk 15, 40; Mt 27, 56) alebo
s Jakubom, bratom Pána (Gal 1, 19; 1 Kor 15, 6), ale tieto mienky nie sú dostatočne v NZ
podložené.
738

Por. ARN 4; Str-B I 500.
Je teoreticky možné, že by sa mýtnik mohol volať Lévi Matúš, ale už ranokresťanskí spisovatelia
rozlišovali tieto postavy (Por. Klement Alexandrijský, Stromata IV,9; Origenes, Contra Celsum I,62).
740
HARRINGTON, D. J.: Evangelium podle Matouše, s. 151.
739
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Desiaty učeník podľa Lk/Sk (Mk/Mt jedenásty) je ďalší Si,mwn

!A[m.vi.

V Lukášovom

diele je tento Šimon to.n kalou,menon zhlwth.n zvaný horlivcom. Niektorí vykladači sa
preto domnievajú, že patril do skupiny zelótov (radikálnych odporcov proti rímskej
nadvláde), ale označenie mohlo znamenať aj jeho individuálnu náboženskú horlivosť (nie
nábožensko-politickú). V semitských jazykoch jeho prezývka znie aN'Q;h' (aram. an'an'q;) –
horlivý, zapálený, nadšený, čomu zodpovedá aj grécka transkripcia Šimonovho bližšieho
určenia Kananai/oj u Mk/Mt, ktorú Lk vo svojom diele preložil do gréčtiny, prípadne len
nechal známejší grécky tvar. Preto ho oprávnene môžeme nazývať Šimon kanana (Šimon
kananejský).
Jedenásty učeník je rozlične identifikovaný. Ide pravdepodobne o dve nezávislé
tradície. Podľa Lk/Sk je to VIou,daj VIakw,bou (Júda /syn/ Jakubov), čo v hebrejčine znie
Jehuda ben-Jakov

bqo[]y;-!B, hd'Why..

Grécke meno VIou,daj je grécizmus hebrejského

hd'Why. Jehuda (štvrtý syn patriarchu Jakova, podľa Gn 29, 35 chváliaci JHVH; etymol.
z hdy skôr patriaci JHVH). Tento je odlišný od iného Júdu – spomenutého na dvanástom
mieste (por. VIou,daj( ouvc o` VIskariw,thj Júda, nie ten Iškariotský Jn 14, 22). Podľa inej
tradície – predstavenej v Mk/Mt (u nich na desiatom mieste) – je meno tohto učeníka
Qaddai/oj (Tadeáš). Ide o grécky prepis hebrejského yD;T; Tadaj;, prípadne aramejského
tvaru yaD;T;, čo znamená Bohom darovaný. Niektoré rukopisy u Matúša namiesto Tadeáša
uvádzajú Lebbaioj,741 prípadne Lebbaioj o epiklhqeij Qaddai/oj.742 Neskôr sa v cirkevnej
tradícii spojili mená Júda Tadeáš, ale táto konekcia nemá základ v NZ. Skôr išlo o dve
odlišné osoby a dve nezávislé tradície zoznamu Dvanástich.
Posledným z Dvanástich je vždy menovaný Jehuda iš-keriot (zaužívané je Judáš
Iškariotský). Prvé meno VIou,daj

hd'Why.

sme už vyššie spomínali. O jeho druhom mene

sú rôzne dohady, pretože je v textoch nejednoznačné, dokonca aj v jednotlivých kódexoch
sú rôzne varianty. U Mk/Lk ho zväčša nájdeme v semitskej forme bez gréckej koncovky
VIskariw,q,743 u Mt zasa v gréckom prepise o` VIskariw,thj.744 V Bézovom kódexe (D),
ktorý predstavuje západný typ textu, nájdeme tvar Skariw,thj.745 Podľa Jánovej tradície je
známe aj meno jeho otca a označenie ako Júda (syn) Šimona Iškariotského VIou,daj

tAYriq. vai !A[m.vi !B, hd'Why. (Jn 6, 71; 13, 2.26). Vo všeobecnosti
ide pravdepodobne o grécku transkripciu hebrejského tAYriq. vai „muža z Keriot“.746
Z Joz 15, 25 vieme, že !Arc.x, tAYrIq. Kerijot – Checron bola dedinka južne od Hebronu
Si,mwnoj VIskariw,tou

741

D k m Origenes.
C2 L W Q f1 sy.
743
U Mt je táto forma v Efremovom sýrskom kódexe (C) a minuskule 1424.
744
Por. však Lk 22, 3; niektoré rukopisy Mk 3, 19 A (W) 0134 f1.13 a niektoré txt. typy vg, sy, co; Mk 14, 10
aj C2 sa; Lk 6, 16 aj a2 Q Q Y.
745
Por. aj Scariotis v raných latinských prekladoch. V Mt 26, 14 Skariw,thj aj kódex Coridenthianus (Q c).
746
Tento výklad priamo podporujú niektoré kódexy v Jn 6, 71 avpo. Karuwtou a Q f13 syh m g; v Jn 13, 2
rukopis D. Ďalšie hypotetické, ale nepravdepodobné výklady mena por. BROWN, R. E.: The Death of the
Messiah: From Gethsemane to Grave, Doubleday, New York 1994, s. 1413-1416; FITZMYER, J.: The
Gospel according to Luke X-XXIV, Doubleday, New York 1983, s. 1374.
742
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v severnej Júdei (súčasná dedinka Al-Karjatain). Ak by bol správny tento výklad, mohlo
by to znamenať, že tento učeník (alebo len jeho otec) nepochádzal z Galiley, ale z Júdei.
To však ešte neznamená, že nežil v Galilei. Mohlo ísť o miesto jeho (otcovho) narodenia
(podobne ako Jn uvádza Betsaidu za Andrejovo a Petrovo mesto). Z evanjelií sa nič
bližšie nedozvieme o jeho pôvode, rodine alebo okolnostiach jeho povolania. Židovský
bádateľ Pinchas Lapide predpokladá, že „zrejme požíval dôveru všetkých učeníkov,
pretože mal u seba glwsso,komon pokladnicu (por. Jn 13, 29).“747 Tomu však na druhej
strane odporuje priame hodnotenie toho istého evanjelistu, ktorý píše, že „bol zlodej, mal
na starosti pokladňu, ale bral z toho, čo sa do nej dávalo“ (Jn 12, 6). Pri príliš rýchlom
hodnotení Júdu Iškariotského nesmieme zabúdať, že sám Ješua si ho vyvolil medzi svoj
užší učenícky kruh (Mk 3, 13par), odovzdal mu moc nad nečistými duchmi a uzdravovať
každú chorobu a každý neduh (Mt 10, 1par) atď. Z tohto dôvodu sa v práci budeme
vyhýbať „hanlivému“ označeniu „Judáš“.
Júda Iškariotský je u synoptikov už od začiatku jeho uvedenia (v zozname Dvanástich)
bližšie určený negatívnou úlohou pri pašiovom rozprávaní. Marek používa pare,dwken
(3, 19), čo je indikatív aoristu od slovesa paradi,dwmi, ktoré sa používa pri pašiách
vo význame vydal, prezradil, ale aj zradil748. Matúš používa to isté slovo, ale vo forme
aktívneho príčastia paradou.j (10, 4; paradidou.j 26, 25; 27, 3; por. aj Jn 18, 5). Lukáš
Judáša označil substantívom prodo,thj zradca (6, 16). Túto tradíciu rozvíja aj Ján, podľa
ktorého Júda (syn) Šimona Iškariotského mal (Ješuu) zradiť (Jn 6, 71; 12, 4).
Čo malo byť MOTÍVOM konania jedného z Dvanástich, ktorý svojho Majstra zradil
(vydal)? Podľa tradície Mk 14, 10-11/ Lk 22, 4-6 je motív jeho konania v podstate
záhadou. Sľúbené (strieborné) peniaze (avrgu,rion) ako dohodnutá odmena sa zdajú byť
skôr iniciatívou veľkňazov (hoci sune,qento v Lk 22, 5 naznačuje predošlé zjednávanie
sa). Matúš však zaháňa všetky pochyby a snaží sa vykresliť ako jeho motív chamtivosť
alebo ziskuchtivosť. O tom svedčí Júdova otázka položená veľkňazom: „Čo my chcete
dať, keď vám ho ja vydám (zradím)“? a odpoveď: „Oni mu určili tridsať strieborných
tria,konta avrgu,ria“ (Mt 26, 15). Túto „cenu zabitého otroka/služobníka
Ex 21, 32 (~yliq'v.

~yvil{v. @s,K,

db,[,“

podľa

tridsať strieborných šekelov) uvádza len Matúš. Ide tu

o matúšovský znovu a znovu sa opakujúci teologický motív naplnenia Písma. Evanjelista
Matúš touto zmienkou zároveň nadväzuje na Zachariášovo proroctvo (Zach 11, 12-13)
o čom svedčí aj neskoršie odhodenie peňazí v chráme (27, 5) a kúpa to.n avgro.n tou/
kerame,wj „hrnčiarovho pola“ (v. 7). V hebrejčine znie toto spojenie rceAYh;
paralela s

rceAYh;-la,

htef.-ta,

čo je

hrnčiarovi v Zach 11, 13 a zároveň slovná hračka s dvomi

rozličnými spôsobmi čítania tohto miesta v jednotlivých hebrejských rukopisoch proroka
Zachariáša: rcwa (’ocar) pokladnica / rcwy (jocar) hrnčiar. Peniaze sa nesmú dať
do chrámovej pokladnice (eivj to.n korbana/n v. 6), ale kúpili zaň hrnčiarovo pole (v. 7).
Podobne ako zmienka o tridsiatich strieborných u Mt 26, 15, ani „označenie zradcu“
747
748

LAPIDE, P.: Kto byl vinen Ježíšovou smrtí?, CDK, Praha 1995, s. 16.
K tomuto významu por. KLASSEN, W.: Judas: Betrayer or Friend of Jesus, SCM, London 1996.
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pri Poslednej večeri a opis Júdovej smrti v Mt 27, 3-10, nemá paralelu u ostatných
synoptikov, okrem spätnej reflexie v Sk 1, 15-20.
Postava učeníka a apoštola Júdu Iškariotského bola v ranej cirkvi stále viac
mytologizovaná, dotváraná cez obrazy zrady z hebrejskej Biblie (Mt a Sk)
a „démonizovaná“ (Lk a Jn). Lukáš priamo pripisuje Ješuovo vydanie Júdom satanovi.
Tento učeník sa podľa Lk stal nástrojom vyššej moci: „Vstúpil satan do Júdu
prezývaného Iškariotský, ktorý bol z počtu Dvanástich“ (Lk 22, 3). Satan – diabol
takýmto spôsobom obnovuje atak na Ješuu, ktorý začal na počiatku jeho vystúpenia,
po skončení ktorého „diabol na čas od neho odišiel“ (por. Lk 4, 13). Podľa Mk/Mt
tradície satan v jednom prípade použil Šimona Petra (Mk 8, 33; Mt 16, 23). Cez Júdu
Iškariotského, ktorý mu otvoril dvere srdca, mohol satan na Ješuu pôsobiť znovu (por. aj
Jn 13, 27). V „démonizácii“ Júdu Iškariotského zachádza ešte ďalej než Lk, Jánovo
evanjelium. V Jánovej tradícii on predstavuje model „neveriaceho učeníka“ (por.
6, 64.66). Podľa Jn 6, 70-71 mal Ješua o ňom povedať: evx u`mw/n ei-j dia,bolo,j evstin
„jeden z vás (dvanástich) je diabol“, akoby bol už predisponovaný k zlu ešte pred
aktuálnym prijatím jeho zlého vplyvu pri Poslednej večeri. V jemnejšej podobe to Ján
rozvíja práve v stati o tejto večeri. Keď začala večera, diabol (mu) už vložil do srdca, aby
ho zradil (Jn 13, 2, por. v. 27). Satan mal od tejto chvíle otvorené srdce Júdu, jedného
z Dvanástich, ktorý s ním stoloval. Nech evanjelisti Lukáš a Ján (niekoľko rokov po
Ješuovej smrti) idú v „démonizácii“ Júdu akokoľvek ďaleko, skutočnosťou zostáva, že
Ješua ho nikdy zo spoločenstva aktívne nevylúčil. Po geste zrady ho dokonca u Mt
nazýva e`tai/re priateľu (y[ire). Paradoxné je, že aj sám Ješua spolupracuje na svojom
vydaní.
Otázkou je, ČO vlastne bolo predmetom zrady? Bolo to zavedenie dotyčných na
miesto, kde sa zdržiaval? Nič však z evanjelií nenaznačuje, že by sa Ješua v Jeruzaleme
skrýval. Svedčí o tom zvlášť odpoveď samotného Ješuu zástupu: „...denne som sedával
v chráme a učil a nezmocnili (neuväznili) ste sa ma“ (Mt 26, 55). Určitý náznak
odpovede dáva Lk 22, 6: „aby ho vydal, keď bude bez zástupu“ (a;ter o;clou) – čiže im
pomohol nájsť okamih, keď nebude obklopený zástupom, ale bude sám, pretože veľkňazi
a učitelia zákona sa báli ľudu (Lk 22, 3). Júda ukazuje vyslancom židovských autorít
(podľa synoptikov; až Jn pridáva aj rímskych vojakov) miesto jeho pobytu v Jeruzaleme.
Podľa Mt 26, 47 „Prišiel Júda, jeden z dvanástich a s ním početný zástup, ozbrojený
mečmi a palicami [poslaný] od veľkňazov a starších ľudu.“ Mk 14, 43 vkladá medzi
veľkňazov a starších aj zákonníkov749. Jn 18, 3 popri veľkňazoch uvádza farizejov.
Paradoxnú formu zrady (označenie Ješuu) uvádzajú synoptici (Mk 14, 44par) bozkom,
čo má opäť biblický predobraz.750 Ješua sa ho spýta: „Júda, bozkom zrádzaš Syna
človeka?“ (Lk 22, 48). Odhaľuje klamstvo znaku priateľstva, ale nezastavuje ho. Hoci vie
o Júdovej zrade, „spolupracuje“ s jeho konšpiračným plánom.

749

Niektoré rukopisy ich vynechávajú (A W 0112 f1.13 1424), pravdepodobne podľa Mt čítania.
Por. 2Sam 20, 9 – Joab pobozkal Amasa, predtým než ho zabil; por. aj Prís 27, 6 „klamné sú bozky
nenávidiaceho“.
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Paradoxne práve o smrti tohto učeníka z Dvanástich máme v NZ najviac údajov, ktoré
sú však veľmi ovplyvnené spätnými odkazmi na Písmo. Podľa Mt 27, 3 „Keď Júda, ktorý
ho zradil (vydal), videl, že ho odsúdili, pocítil ľútosť (výčitky svedomia,
gr. metamelhqei.j)“. Matúš sa však vedome vyhýba výrazu pre pokánie (metanoe,w). Koniec
jeho života je podľa Mt 27, 5 samovražda obesením.751 Iný výklad pomocou spätnej
reflexie hebrejských Písiem ponúkajú Skutky apoštolov cez Petrovu reč k apoštolom (Sk
1, 16-20). Biblický obraz zákernej smrti Amasa rukou zradného Joaba (Lk 22, 47/2Sam
20, 9), rozvíja Lk týmto aj v druhej knihe. Popis konca zradcovho života v 2Sam 20, 10 je
prevzatý na vykreslenie konca Júdovho života: „...potom sa strmhlav zrútil, jeho telo
sa roztrhlo a všetky jeho vnútornosti sa vyliali“ (Sk 1, 18; por. podobnú smrť Antiocha
IV. Epifanesa v 2Mak 9, 7-10).

4. Príprava (Ješuovej) pesachovej večere
Otázkou širšieho alebo užšieho výkladu spojenia v Lk 22, 8 e`toima,sate h`mi/n to. pa,sca
i[na fa,gwmen „pripravte nám paschu, aby sme jedli!“ (por. Mk 14, 12b; Mt 26, 17b), sme
sa už vyššie venovali (viď III.2.4). Keďže u všetkých synoptikoch je táto príprava spojená
s jedením, pravdepodobnejší je širší výklad, že išlo o prípravu celej pesachovej večere.
Okrem odstránenia všetkého kvaseného (chamecu) a prípravy baránka – najdôležitejšej
súčasti pesachovej večere, táto obsahovala aj ďalšie (symbolické) elementy, ktoré bolo
potrebné pripraviť. Vo všeobecnosti sa používali jedlá zo surovín, ktoré sa pestovali
v zemi Izrael. V Jeruzaleme jestvovali trhy a obchody, kde sa všetky suroviny dali kúpiť.
Mnohí pútnici boli zároveň obchodníkmi, ktorí sa snažili pred sviatkom predať svoj tovar.
Počas významných sviatkov sa okrem toho kupovali aj niektoré dovážané koreniny (por.
t Pes 10:10). V nasledujúcom pojednaní sa preto budeme venovať príprave ostatných
súčastí pesachovej večere (jedál a nápojov). Hoci v talmudskej dobe mal každý účastník
sederu svoj vlastný malý tanier, pri jeruzalemskom slávení kvôli množstvu pútnikov to
nemuselo byť samozrejmosťou. Skôr naopak, predpokladá sa, že jednotliví účastníci
vlastné taniere pred sebou nemali. Mišna svedčí, že rituálne prvky pesachu boli zvyčajne
umiestnené len na malom stolíku pred predsedajúcim. Jedlo bolo pred neho prinesené po
prednesení kiduša (b Pes 100b). V posttalmudskej dobe všetky rituálne jedlá boli
umiestnené na stôl pred samotnou večerou.
Počas slávnosti bývali účastníci OBLEČENÍ do sviatočných bielych šiat, často
ozdobených. V súčasnosti židovskí muži (alebo len predsedajúci) používajú kitl – dlhý
biely plášť (nejde o pohrebný rubáš aj keď navonok môže ísť o podobnosť). Pripomína
oblečenie veľkňaza konajúceho službu v chráme. Biela farba predstavovala slávnostný
rozmer sviatku. Je symbolom čistoty, radosti a slobody. Židovské ženy nosili šaty z bielej
ľanovej látky na rozdiel od babylonských žien, ktoré nosili šaty pestrofarebne zdobené.
Okrem toho ženy počas sederu boli ozdobené šperkami, na pamiatku východu z micrajim,
kedy si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné a zlaté predmety i šatstvo (Ex 12, 35).
O zvláštnom oblečení počas Ješuovej poslednej večere sa synoptici nezmieňujú. Pri
751

Por. smrť Achitofela obesením v 2Sam 17, 23.
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pašiovom procese sa spomína, že ho vojaci vyzliekli a po vysmievaní mu naspäť obliekli
ta. i`ma,tia auvtou/ – čiže jeho vrchný odev alebo jeho plášť, hebr. wyd"g"B. (Mk 15, 20; Mt 27,
31), o ktorý vojaci neskôr losovali (Mk 15, 24; Mt 27, 35; Lk 23, 34; Jn 19, 23). Tento
i`ma,tion (dg<B), ktorý mal podľa Jn 13, 4.12 aj pri Poslednej večeri, mohol byť oným
slávnostným odevom.

4.1 Čas jedenia baránka a pesachovej večere
Vyššie sme spomínali, že približná časová hranica obetovania baránkov
v Jeruzalemskom chráme bolo popoludnie 14. nisana v približnom rozpätí 14,30 – 17,00
hod. Čas jedenia baránka, ktorý je zároveň časom pesachovej večere, určuje Tóra v Ex
12, 8: hZ<h; hl'y>L;B; rf'B'h;-ta, Wlk.a'w> A budú jesť mäso (telo) v túto noc... (ide o 56.
pozitívnu micvu Tóry, resp. 408. v Mišne Tora). Tomuto sa všeobecne rozumelo,
že Pesach mohol byť jedený v ktoromkoľvek čase po západe slnka, viac-menej až do
svitania, ale v žiadnom prípade nesmel byť jedený pred zotmením (m Pes 10:1; t Pes
10:1). Mišna tu používa výraz $v'x.T,v, (z denominatívneho slovesa %v;x,' aram. xv;x], por.
Ex 10, 15), ktorý doslova znamená kým nenastane tma (%v,x)o . Je to JHVH, ktorý %yvix.h,

hl'y>l; ~Ayw>

deň zatmie nocou (Am 5, 8). Implicitne potvrdzuje tento časový údaj

starobylý paschálny papyrus z Elefantíny v súvislosti s jedením nekvasených chlebov:
„od západu slnka pätnásteho dňa“ (PasElef 8). Podľa Jubileí je začiatok jedenia
pesachovej večere určený nasledovne: „...v noci ho budeš jesť, večer pätnásteho dňa
od chvíle, keď zapadne slnko. Lebo noc je počiatkom sviatkov i počiatkom radosti“ (49:12a). Podobne zdôrazňuje aj Chrámový zvitok: „Potom ju (pesachovú obetu) budú jesť
v noci“ (11QT XVII, 8).
Hagada šel pesach obsahuje počas rozprávania (hagady) pasáž „Jochol me-roš
chodeš“, ktorá sa zaoberá tanaitskou diskusiou (na biblický text Ex 13, 8; por. aj Mechil
13:8 /Pischa 17/) ohľadom náležitého času pre hagadu – rozprávanie príbehu exodu, ktorá
sprevádza jeho jedenie: „Námietku, že je možné už od začiatku mesiaca (nisan) rozprávať
o odchode z micrajim, vyvracia text, kde je povedané ,tohto dňa‘ (aWhh;

~AYB;).

A námietku, že je tým myslené ,ešte cez deň‘, vyvracia kontext slovami: ,Keďže toto‘ [mi
vykonal...] a ,toto‘ by nepovedal, keby v tej chvíli [v noci] neboli maca a maror pred
tebou [a nebolo by možné na ne ukázať].” Táto rabínska diskusia dosvedčuje čas hagady
výhradne na pesachovú noc (nie deň zabíjania baránka, ani všeobecne celý mesiac nisan).
Midráš Mechilta 12:6 /Pischa 5/ uvádza v diskusii k Dt 16, 6 nasledujúci výrok
pripisovaný rabi Šimon ben Jochaj: „Tento verš porovnáva prvú s poslednou akciou
a poslednú s prvou. [Porovnáva] čas vášho východu [z Egypta] k času zabíjania
[pesachového baránka]; ,keď slnko zapadá‘ k [času] pečenia [pesachového baránka];
a ,vo večer‘ k jedeniu [pesachového baránka].
Staroveké orientálne národy priznávali noci tajomnú moc. Tajomnosť a strach, ktorý
prináša nočná tma človeku, je veľmi starý obraz nebezpečenstva. Noc sa stala symbolom
hrôzy, nešťastia a smrti. V hebrejskej Biblii a následnej rabínskej tradícii má noc
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zvyčajne negatívne asociácie. Prvotná noc, akási temnota jestvovala ešte pred stvorením
sveta (por. Gn 1, 2). Preto je noc nielen symbolom strachu a nebezpečenstva, ale aj
symbolom smrti a možného návratu do chaosu a temnoty (Ž 91, 5; Pies 3, 8). V rabínskej
literatúre býva hl'y>l; noc personifikovaná a spojená s ženským démonom tyliyli lilit,
kreatúrou s krídlami a dlhými, vejúcimi vlasmi (por. Iz 34, 14; Er 100b; Ned 24b;
Pes 112b; Šab 151b). Na druhej strane práve Izrael je nositeľom zjavenia, kde JHVH je
Pánom nielen nad dňom, ale aj nocou. Deň i noc patria Bohu, ako vyjadruje žalmista:
„Tvoj je deň, tvoja je aj noc, ty si utvoril nebeské svetlá i slnko“ (Ž 74, 16). Boh môže
o sebe povedať: „Formujem svetlo a tvorím tmu“ (Iz 45, 7). Pretože človek je v noci
pasívny, ona sa stáva časom Božieho zjavenia. Podľa aramejských Targumov jestvovala
ústna tradícia o „štyroch veľkých nociach“ v dejinách záchrany Božieho ľudu, kedy
aktívnym záchrancom je sám JHVH: noc stvorenia, noc obetovania Izáka, noc
vyslobodenia zo zeme micrajim a noc príchodu mesiáša (por. Tg PsJ a TgJ Ex 12, 42752).
Kedy presne, o koľkej hodine, začínala v Izraeli noc? Hoci hebrejská Biblia zdôrazňuje
dôležitosť dňa a noci, jasne ich nedefinuje a nerozdeľuje. Noc, hebr.

hl'y>l,; aram. al'yle,

bola stanovená empiricky pozorovateľným (úplným) západom slnka a nastávajúcou tmou.
Na jednotlivých miestach, kde sa nachádzali Židia, bol tento čas variabilný a je tomu tak
dodnes (presný čas určujú rabínske autority, napr. v roku 2006/5766, erev pesach 14.
nisana v Izraeli mohol začať najskôr 18,05 hod, v diaspore 18,55 hod). Podľa vojenského
zvyku sa noc rozdeľovala na tri stráže (bdenia).753 Z nich prvá stráž – tArmuv.a; varo
začiatok strážení (Nár 2, 19), trvala od 18,00 do 22,00 hod. (v prepočte na SEČ). Môžeme
predpokladať, že pesachová večera v Ješuovej dobe istotne nezačala pred 18,00 hod.
Čas začiatku Poslednej večere podľa Mk 14, 17/Mt 26, 50 je uvedený výrazom ovyi,aj
genome,nhj (Mt Voyi,aj de. genome,nhj por. 8, 16; 14, 15.23; 20, 8; 27, 57). V doslovnom
preklade keď nastal večer (por. KMS, NBK, inak SKP, SEP, SEVP keď sa zvečerilo;
niektoré preklady vynechávajú sloveso, uvádzajú len večer – ČEP, ROH). V gréckom
jazyku h` ovyi,a označuje časový úsek večera, ktorý trvá od 18,00 do 21,00 hod.754 Tento
patril podľa grécko-rímskeho rozdelenia noci na štyri stráže, do prvej časti noci. Toto
752

Text TgJ Ex 12, 42: Toto je noc, ktorá má byť zachovávaná a slávená kvôli oslobodeniu pred Pánom,
ktorý vyviedol synov Jisraela, oslobodil ich zo zeme micrajim. O štyroch nociach je písané v knihe
spomienok pred Pánom sveta. Noc prvá - keď Božie slovo bolo zjavené nad svetom a on bol stvorený;
keď svet bol bez podoby a pustý a temnota sa rozprestierala nad tvárou hlbiny a Pánovo slovo zažiarilo
a urobila ho svetlom a bola nazvaná prvou nocou. Druhá noc – keď sa Božie slovo zjavilo Abrahámovi
medzi rozdelené časti [noci], keď mal Abrahám sto rokov a Sára mala deväťdesiat rokov... Nemal náš
otec Jicchak tridsaťsedem rokov, keď bol obetovaný na oltári? Nebesia sa sklonili a znížili a Jicchak
uvidel ich realitu, jeho oči boli oslepené z toho pohľadu a nazval ju druhou nocou. Tretia noc – keď Božie
slovo bolo zjavené v Egypte, medzi rozdelením nocí. Jeho pravá ruka zabíjala prvorodených micrajim
a [súčasne] jeho pravá ruka chránila prvorodených Jisraela, aby sa naplnilo čo hovorí Písmo: „Jisrael je
môj prvorodený syn,“ a on ju nazval treťou nocou. Štvrtá noc – keď sa dosiahne koniec vekov, tak [svet]
môže byť ukončený, skupiny zloby zničené a železné jarmo zlomené. Mojžiš príde zo stredu púšte, ale
kráľ mesiáš [príde] zo stredu Ríma. Oblak bude tomu predchádzať a [iný] oblak pôjde pred ním a Božie
slovo bude kráčať na čele medzi oboma a oni budú postupovať spoločne. Toto je noc paschy pred Pánom,
aby bola dodržiavaná a slávená synmi Jisraela po všetky ich generácie.
753
Por. HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied, s. 1182.
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Por. Ibidem, s. 1183.
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časové obdobie sa vyznačuje, že už zapadlo slnko, ale ešte nebola úplná tma. Mk/Mt
časový údaj v gréckom jazyku ovyi,aj genome,nhj korešponduje s hebrejskou tradíciou
o jedení pesachového baránka „v noci“. Obaja evanjelisti na tomto mieste dosvedčujú,
že Posledná večera začala v regulárnom čase pre pesachovú hostinu – večer, keď začala
noc. J. Jeremias uvádza, že noc bola nezvyčajným časom pre bežnú hostinu, pokiaľ to
nebolo zvlášť vyžadované, tak ako na Pesach.755
Lukáš začína uvedenie Poslednej večere odlišným časovým spojením: Kai. o[te evge,neto
h` w[ra keď nastala tá hodina (por. Jn 13, 1). V Septuaginte je zvyčajne h` w[ra prekladom
t[e čas a v knihe Daniel h['v hodina, krátky čas, moment. V Lukášovej teológii h` w[ra
tá hodina neoznačuje len konkrétny (stanovený) čas (pesachovej) večere – ako u Mk/Mt,
ale dôležitý časový okamih v dejinách spásy. Ona je podľa Lk 22, 53 vládou tmy, pretože
Ješua bude vydaný na smrť. Tu si opäť môžeme pripomenúť, že išlo o noc. Táto hodina je
časom Ješuovho utrpenia (por. Mk 14, 35 – čo Lk však neprevzal, pretože Ješua je tu
v utrpení opísaný „veľmi ľudsky“) a vydanie Syna človeka do rúk hriešnikov (Mt 26, 45).
Teológiu „tej hodiny“ podrobne rozširuje Jn evanjelium (2, 4; 7, 30; 8, 20 atď.), pričom
u neho nejde len o rozmer utrpenia, ale aj oslávenia (17, 1; por. Lk 12, 40). Správny
preklad by mal rešpektovať tento teologický význam, ponechať v preklade aj člen:
tá hodina – takto však len KMS (väčšina angl. prekladov má the hour, nemecké
die Stunde). SEP obdobne oná hodina. Väčšina našich prekladov má len hodina (SKP,
SEVP, ROH, ČEP), podobne VUL hora. NBK prekladá voľnejšie ta chvíle, podobne NJB
the Time (ten čas). KR príliš voľne čas večeře.
Zaujímavý je časový údaj v Jánovom evanjeliu, keď Júda opustil spoločenstvo
uprostred večere: h=n de. nu,x bola noc (Jn 13, 30), čo zodpovedá hebrejskému hl'y>l'

yhiy>w:.

Okrem teologickej Jánovej symboliky medzi nocou a zradou Júdu, jeho údaj môže byť
historickou reminiscenciou o nočnom čase slávenia Ješuovej poslednej večere.
Starobylosť tejto tradície spojenia Poslednej večere s nocou, potvrdzuje aj Pavlova
„eucharistická spáva“ v 1Kor 11, 23-25. Pavol predtým než uvádza Ješuove „slová
ustanovenia“ (v. 23b-25), ktoré prijal od Pána (v. 23a), že ku,rioj VIhsou/j evn th/| nukti. h-|
paredi,deto Pán Ješua v tú noc, keď bol vydaný…(1Kor 11, 23b). Noc, v ktorej Ješua
zveril učeníkom svoje nové slová nad chlebom a kalichom, bola zároveň nocou jeho
vydania (zradenia). Noc Ješuovho vydania sa stala začiatkom nového vyslobodenia,
pretože po noci smrti obetovaného Božieho baránka – Ješuu ha-mašiach, prišlo jeho
vzkriesenie a pre Boží ľud nové vyslobodenie. Hostina poslednej večere, ktorá
predchádzala Ješuovmu vydaniu v túto noc, stojí v paralele k pesachovej hostine v noc
exodu zo zeme micrajim.
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Por. JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 54.
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4.2 Miesto jedenia baránka – miesto pesachovej večere
Kde bolo MIESTO JEDENIA baránka? Pri čítaní prameňov objavíme dve skupiny
interpretácie, kde sa pesachový baránok mohol jesť. Prvú predstavuje kniha Jubileí
a qumránske spisy, ktoré považovali jedine chrám za posvätné miesto nielen pre
zabíjanie a obetovanie baránka, ale aj na jeho jedenie: „Mäso (telo) upečené na ohni budú
jesť na nádvorí svätyne v Božom mene“ (Jub 49:20-21). „[Pesachovú obetu] budú jesť
v noci, na nádvorí chrámu“ (11QT XVII, 8-9). Vychádzali pritom z predpisu Tóry Dt 16,
7: „Upečieš ho a zješ ho na tom mieste (~AqM'B;), ktoré si vyvolí JHVH, tvoj Boh; ráno
sa môžeš obrátiť a odísť do svojich stanov“, pričom „to miesto“ sa interpretovalo neskôr
výhradne na chrám. Toto je vlastná interpretácia qumránskej sekty, ktorá však môže
pochádzať zo staršej tradície a určitého halachického ideálu. Túto staršiu tradíciu
potvrdzuje aj starobylý rituál Samaritánov. Iné pramene – rabínske, Filón ani Josephus,
však túto prax nepotvrdzujú, teda nešlo o všeobecnú prax v 1. stor. Jedenie baránkov
na nádvorí svätyne by sa nedalo realizovať ani kvôli fyzickej nemožnosti pobytu takého
veľkého množstva mužov v chráme (por. vyššie zabíjanie baránkov v troch skupinách).756
Väčšina Židov „to miesto“ interpretovalo v širšom význame na celý Jeruzalem, v rámci
jeho vnútorných hraníc. Mišna potvrdzuje predpis, aby bol upečený pesachový baránok
zjedený vnútri hradieb (brán) svätého mesta [Jeruzalema] (m Pes 7:9; m Zev 5:7-8;
por. Sifrej Nm 9:10). Teda väčšina pesachových pútnikov mohla sláviť v 1. stor.
pesachovú hostinu kdekoľvek vnútri brán mesta Jeruzalem. Rituálne hranice Jeruzalema
sa nie vždy zhodovali s aktuálnymi hranicami mesta. Keby sa podľa Mišny dostalo mäso
pesachového baránka, alebo čo i len časť z neho, mimo Jeruzalema – stane sa nečistým
a musí byť okamžite spálené na ohni (por. m Pes 7:8-9).
Pesachoví pútnici pri svojom pobyte v Jeruzaleme si v rámci chavury vopred museli
nájsť miesto vnútri mesta Jeruzalema, kde budú môcť spoločne zjesť baránka. Pri
množstve pútnikov nebolo ľahké splniť túto požiadavku. Domáci obyvatelia Jeruzalema
však boli v období týchto sviatkov ochotní prijať pesachových pútnikov. Títo za prenájom
domu neplatili, ale zvyčajne svojim hostiteľom dávali kožu z obetovaných zvierat (por.
b Jom 12a). V Pirkej avot sa medzi desiatimi zázrakmi, ktoré sa udiali predkom v období
chrámu uvádza, že „nikdy nepovedali: nemôžem prenocovať v Jeruzaleme, lebo nie je
dostatok miesta“ (m Avot 5:8). K tomu poznamenal neskôr bratislavský rabín Chatam
Sofer: „Aj keď bolo miesta málo, nikto to nepociťoval. Tak veľká bola láska
k Jeruzalemu a k svätému chrámu a tak veľká láska tam panovala medzi ľuďmi.“757
Predpísaným miestom jedenia podľa Ex 12, 16 bol dom: „V jednom dome má byť
zjedený, nevynesieš z domu jeho mäso...“ (por. aj v. 46). Úlohou tých, ktorí zabíjali
a obetovali baránka v chráme, bolo priniesť ho na miesto pečenia a jedenia – do domu.
Vyslanci chavury museli dávať pozor, aby sa telo baránka pri prenose z chrámu do domu
neznečistilo. Podľa tanaitských prameňov však dochádzalo k tomu, že v dome boli aj
756
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Por. JEREMIAS, J.: Jerusalem, s. 46-51.
NOSEK, B.: Pirkej avot, komentář, Sefer, Praha 1994, s. 123.
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viaceré chavury (por. m Pes 7:13) a jedlo sa aj na strechách (domov) a nádvoriach (por.
t Pes 6:11). „Jeden dom“ bol potom vykladaný ako „jedna chavura“ (por. aj Mechil 12:46
/Pischa 15:76-82/). Dôležitosť domu ako miesta slávenia Pesachu na počiatku 1. stor.
vyjadril aj Filón: „A každému domu je v tomto čase udelená povaha a dôstojnosť
chrámu“ (SpecLeg II, XXVII.148). Aj keď sa centrum slávenia prenieslo
od deuteronomickej reformy na Jeruzalemský chrám – jediné legitímne miesto prinášania
obetí a pravdepodobne jestvovala snaha o ideál, aby sa na chrámovom nádvorí jedol
pesachový baránok – napriek tomu zostal dom ústredným miestom pre slávenie
pesachovej hostiny. Slávenie pesachu (hostiny) v dome podľa Ex 12 (zvlášť verše 34.15.12.27.46) zostalo aj v 1. storočí pred zničením chrámu ústredným miestom. Preto
dôraz tanaitských prameňov – ktorých redakcia je v období po zničení – na pesachovú
hostinu (por. m Pes 10; t Pes 10) nepredstavuje žiadny anachronizmus, ale kontinuitu
so slávením pred zničením. Presunutý je skôr dôraz. Po zničení chrámu sa domáce
slávenie pesachového večeru stalo bohatším a plnším.758 Domáci rituál sa stal viac
ustálenejším a formálnejším.
Podľa synoptickej tradície bolo nájdenie hostiteľa pre pesachovú slávnosť Ješuom
prorocky predpovedané (Mk 14, 13-15; Mt 26, 18; Lk 22, 8-12). Otázku učeníkov
po príprave veľkonočného baránka (Mk 14, 12; Mt 26, 17; Lk 22, 9) potvrdzuje aj
apokryfné židovské Evanjelium ebionitov (zlomok VII in Epiphanius, Haer. 30,20,4).759
Najstarší evanjelista Mk uvádza, že Ješua poveril k príprave večere dvoch svojich
učeníkov (v. 13), Lk ich identifikuje s Petrom a Jánom – čo najskôr súvisí s jeho
teologickými dôvodmi a ústredným postavením práve týchto dvoch učeníkov v prvotnej
cirkvi (por. Sk 3, 1 – 4, 22).760 Zaujímavé u Lk je aj použitie slovesa „vyslania“
avposte,llw (v. 8), takže títo dvaja učeníci aj v tejto praktickej službe budú vystupovať ako
Ješuovi vyslanci – apoštoli (por. Lk 6, 13). Pri inštrukciách k príprave večere
je manifestovaná Ješuova autorita (u Lk 22, 8 je použitý imperatív, On rozkazuje
bez akejkoľvek otázky; u Mk 14, 13 je imperatív v príkaze učeníkov; podobne u Mt 26,
18a, + v oznamovacej vete /nie otázke/ hostiteľovi v. 18b). Nezvyčajným znamením pre
označenie jeruzalemského hostiteľa má byť človek (muž) nesúci džbán vody (Mk 14,
13/Lk 22, 20), čo nebolo typickou činnosťou pre mužov, ale skôr pre ženy (por. Jn 4, 28),
respektíve otrokov (služobníkov) alebo deti. Ak už muži niesli vodu, robievali to
v kožených nádobách/mechoch (gr. avsko.j), ktoré sa používali aj na víno. Jestvujú určité
dohady o tom, že onen muž mohol patriť k (celibátnym?) esénom žijúcim v Jeruzaleme,
ktorí zvykli konať určité práce inak typické pre ženy, kvôli ich veľkému dôrazu na
rituálnu čistotu (mohlo ísť o vodu k rituálnemu kúpeľu?). Títo eséni žili v osobitnej
esénskej štvrti Jeruzalema.761 Tento muž, ktorý nie je nikde menovaný (u Mt 26, 18
jednoducho dei/na istý /človek/), je oivkodespo,th majiteľ alebo pán domu (Mk 14, 14;
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SCHAUSS, H.: The Jewish Festivals, s. 56.
Novozákonní apokryfy I, s. 196.
760
FITZMYER, J.: The Gospel according to Luke X - XXIV, s. 1382.
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Por. PIXNER, B.: An Essene Quarter on Mount Zion? in Studia Hierosolymitana I, Jerusalem 1976;
Wege des Messias und Stätten der Urkirche, Giessen 1991.
759
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Lk 22, 11). Tohto muža majú potom dvaja učeníci nasledovať do domu, do ktorého vojde
(Lk 22, 10). V otázke učeníkov: „Kde je jedáleň?,“ (Mk 14, 14; Lk 22, 11), používa
grécky text na označenie miestnosti k stolovaniu a jedeniu výraz kata,luma. Toto slovo má
inak aj širší význam, keď označuje celý dom ako miesto ubytovania či stravovania
v zmysle ubytovne (Lk 22, 7; Jer 14, 8), či hostinca, inokedy môže vnútri domu
označovať konkrétnu izbu pre hostí za účelom ubytovania alebo stravovania (1Sam 1, 18;
9, 22). V tomto poslednom význame môžeme hovoriť o jedálni. V hebrejčine sa
miestnosť v dome vo všeobecnosti povie rd,x, (Gn 43, 30; Ex 7, 28; Dt 32, 25 atď.), ale
v tomto prípade mohlo ísť aj o grécky ekvivalent k

hK'v.li

(por. 1Sam 9, 22), ktorý sa

viac používa pre jedáleň, kde sa jedlo posvätné jedlo. Ďalšie bližšie určenie miestnosti
(jedálne) v dome onoho človeka nesúceho džbán vody, je označenie avna,gaion me,ga. Kým
adjektívum me,ga bližšie označuje miestnosť ako veľkú, substantívum avna,gaion určuje
polohu tejto miestnosti v dome. Je výrazom miestnosti nad úrovňou zeme – čiže išlo
o hornú izbu (miestnosť; resp. sieň – keďže bola veľká), cez miestnosť na poschodí (Mk
14, 15/Lk 22, 12). Otázkou je, či išlo o miestnosť zakrytú, alebo typickú orientálnu hY"li[]
– miestnosť na streche domu, ktorá je ohradená zo strán, ale otvorená, slúžiaca aj
k večernému stolovaniu (Sdc 3, 20; 1Kr 17, 23; 2Kr 4, 10). LXX prekladá hY"li[] skôr
výrazom u`perw/|on. Je možné, že Lk prevzal výraz avna,gaion od Mk a zanechal ho v stati
o Poslednej večeri, ale na ďalších miestach svojho diela používa už známejšie grécke
slovo u`perw/|on (zvlášť Sk 1, 13; por. 9, 37.39; 20, 8). Otvorenou otázkou zostáva,
či v oboch prípadoch išlo o synonymá označujúce otvorenú miestnosť na streche domu,
alebo v prípade avna,gaion išlo o uzatvorenú hornú miestnosť? Zaujímavé je, že podľa
starobylej tradície sa oná „horná miestnosť“ nachádza práve na Sione, v jeruzalemskej
esénskej štvrti.762 Miesto večere Ješuu s jeho učeníkmi bola teda veľká horná miestnosť
v dome človeka, ktorého stretli vyslaní dvaja učeníci v Jeruzaleme nesúceho džbán vody.
Už vyššie sme spomínali, že v Mk 14, 15 sa píše o tom, že miestnosť učeníci nájdu
evstrwme,non e[toimon\ prestretú (zariadenú) a pripravenú (por. Lk 22, 12). Pasívny tvar
perfekta evstrwme,non pochádza od slovesa strwnnu,w pripraviť, zariadiť, rozložiť, ustlaťrozprestrieť (posteľ, lôžko Sk 9, 34; por. kli,nhj evstrwme,nhj Ez 23, 41; Jób 17, 13; Prís 7,
16; plášte Mk 11, 8; Mt 21, 8; rúno Jdt 12, 15; ale aj izbu Tob 7, 15-16). Hebrejským
koreňom tohto slovesa je zvyčajne dpr ustielať, rozostielať. Toto sloveso svedčí o tom,
že majiteľ domu pravdepodobne pripravil hornú miestnosť vo svojom dome na uloženie
k stolovaniu – čiže rozprestrel v nej na zem „lôžka“ (látky, kože na ktorých sa ležalo)
a vankúše. O „príprave miestnosti“ sme hovorili už vyššie („odstránenie kvaseného“).
O odstránenie chamecu sa mohol postarať majiteľ domu (zvlášť, ak by sa jednalo o eséna,
títo veľmi dbali na čistotu), prípadne mohol poskytnúť chavure aj určité riady (poháre na
víno, tácky na jedlá, umývadlo atď.). Zvyšok prípravy bol v rukách učeníkov. Oni do nej
priniesli upečeného baránka a ostatné pesachové jedlá.
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O esénskej štvrti v Jeruzaleme por. RIESNER, R.: Ježíš, prvotní komunita a esejská čtvrť v Jeruzalémě
in CHARLESWORTH, J. H.: Ježíš a svitky od Mrtvého moře, Vyšehrad, Praha 2000, s. 207-241.
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4.3 Odstránenie kvaseného
Dôležitou súčasťou prípravy na pesachovú večeru bolo odstránenie všetkého chamec
(kvaseného) z každého domu, kde sa pesachové jedlo malo jesť. Tento predpis bol
dodržovaný aj v Ješuovej dobe, lebo išlo o výslovnú požiadavku Tóry: Ex 12, 15.19.20;
13, 3.7; Dt 16, 4. Tóra prikazuje odstránenie (WtyBiv.T;) kvaseného (se’or) z domov v prvý
deň Macot (Ex 12, 15), aby sedem dní nebolo nájdené (aceM'yI

al{

Ex 12, 19) ani videné

(ha,r'yE-al{w> Ex 13, 7; Dt 16, 4). V pozitívnom význame: sedem dní budete jesť macot (Ex
12, 15) a v negatívnom: žiadny chamec nesmiete jesť vo všetkých vašich príbytkoch (Ex
12, 20). Nedodržanie micvy ohľadom chamecu je spojené s trestom karet: „lebo všetci čo
jedia chamec (kysnuté), jeho duša (osoba) bude odstránená z Jisraela, [platí to]
od prvého do siedmeho dňa“ (Ex 12, 15). Negatívne príkazy zákazu chamecu (por.
micvot 108-113 v Mišne Tora) vždy pritom súviseli s pozitívnym príkazom jedenia macot
(114. micva) počas slávnosti Pesach/Macot. Udalosť z ktorej táto požiadavka vyvstala, je
opísaná v Ex 12, 39, keď Izraeliti v náhlení napiekli bochníky macot, lebo „nebolo
kysnuté (chamec), pretože boli vypudený z micrajim a nemohli otáľať.“ V Tóre sú použité
dve slová označujúce nežiaduce kvasenie a kysnuté jedlo: raof kvasené (se’or) a #mex'
kysnuté (chamec). Viac-menej oba pojmy bývajú používané ako synonymá aj keď
jestvuje medzi nimi rozdiel. Se’or je prostriedok kvasenia (kvas), kým chamec označuje
nové cesto, do ktorého je se’or vložený. Chlieb z neho upečený sa výslovne nazýva
„kysnutý chlieb“ #mex' ~x,l, (Lv 7, 13). Okrem toho sa se’or nikdy nepoužíva so slovesom
jesť, pretože sa nejedáva kvôli trpkej chuti.763 V súčasnej židovskej pesachovej
terminológii sa zväčša používa pojem chamec.
Prax odstraňovania chamecu zo svojich domov v noci pred predvečerom Pesachu,
zachovávajú dodnes aj Samaritáni. Podľa ich striktného výkladu, do kategórie kvaseného
spadá aj fermentované víno. Podobne svedčí aj Paschálny papyrus z Elefantíny,
pochádzajúci z konca 5. stor. pred Kr., ktorý nielen zdôrazňuje, že nemá byť jedené nič
kvasené, ale zvlášť uvádza aj zákaz piť pivo, prípadne iné alkoholické nápoje (text
papyrusu je žiaľ na tomto mieste porušený, por. PasElef 7). Okrem toho, podobne ako
Tóra, dáva dôraz Arsamesov dekrét na to, aby počas celých sviatkov Nekvasených
chlebov nebolo nič kvasené videné medzi vami, ani aby sa kvasené neprinášalo do vašich
domov. Tieto majú byť uzavreté pred kvaseným počas sviatkov (por. PasElef 8). Josephus
sa tejto téme zvlášť nevenuje, hoci často venuje pozornosť rituálnej čistote, táto je však
zameraná hlavne na chrám. To by nám mohlo potvrdiť predpoklad, že zvláštny dôraz na
očistenie domov od chamecu v rabínskej literatúre – ako uvidíme nižšie – svedčí
o presunutí záujmu o očisťovanie na súkromné domy. Tieto sa stali hlavnými strediskami
slávenia veľkonočných sviatkov po zničení chrámu. Do domov sa presunula aj „chrámová
čistota“.
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Por. RABINOWITZ, L. I.: Hamec in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition.
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ČO konkrétne spadá do kategórie chamec (resp. se’or), KEDY presne a AKO má byť
odstránený, bolo predmetom dlhých rabínskych diskusií. Mišna venuje veľmi precíznu
pozornosť očisteniu od chamecu. V nej sú menované konkrétne potraviny vyrobené
z rôznych druhov obilia, ktoré spadali pod kategóriu chamec (m Pes 3:1). Čas samotného
hľadania je noc štrnásteho nisana, kedy sa hľadá svetlom sviece (m Pes 1:1). Keby
sa v túto noc nehľadal, príkaz hľadania chamecu (bedikah chamec) musí byť splnený
v nasledujúci deň, počas sviatku, alebo dokonca po ňom (m Pes 1:3). Podľa Hagady
sa prednáša požehnanie nad odstránením chamecu #mex' rW[Bi l[;764 (por. Pes 7b).
Subtílnu pozornosť venuje Mišna mnohým konkrétnostiam, akými sú napríklad veľkosť
cesta potrebného k odstráneniu (veľkosť olivy, m Pes 3:2), či preventívnym spôsobom
zabránenia kvaseniu (m Pes 2:7-8). Do začiatku samotného sviatku, keď mohol byť
chamec ešte zjedený, mohli sa ním kŕmiť zvieratá alebo bol predaný nežidovi (mechirat
chamec, m Pes 2:1-3; t Pes 2). Mišna uvádza k tomu aj konkrétny čas jeho možnosti
zjedenia, a to podľa rabi Meira dopoludnia 14. nisana v čase od 6,00 – do 11,00 hod (por.
m Pes 1:4-5). Po uplynutí tohto času, musí dôjsť k jeho zničeniu (biur chamec). Rabi
Jehuda hovorí: „Odstránenie kvaseného znamená spálenie,“ – ale mudrci hovoria:
„Môže sa takisto rozdrviť a rozptýliť vo vetre alebo hodiť do vody“ (m Pes 2:1). To sa
dialo od 11,00 hod. do poludnia (do 12,00 hod.). Mudrci túto poslednú hodinu pálenia
nazývajú, že sa chamec „drží v úzkosti“ (por. m Pes 1:4-5). Poludnie (12,00 hod.)
14. nisana je čas, keby už chamec nesmie byť videný, nájdený ani vo vlastníctve žiadneho
Žida. Osobitné predpisy sú, keď štrnásteho nisana padol na šabat (m Pes 3:6). Veľmi
zaujímavá je v osobitných prípadoch možnosť vyhlásenia odstránenia kvaseného v mysli,
keď kvasené zostane v dome a muž vykonáva už inú dôležitú službu a nemá fyzickú
možnosť vrátiť sa do domu, pretože použije „formulu vyhlásenia za neplatné“765 (por.
m Pes 3:7). Väčšina z príkazov Mišny o odstránení chamecu bola prevzatá aj do prípravy
na sederovu večeru podľa Hagady šel pesach a je platná u Židov dodnes (s určitými
obmenami, spojená aj s kóšerovaním riadu, por. Pes 30a).766
Targum Pseudo-Jonatan (Jerušalmi) na Ex 12, 20 uvádza, že žiadnu zmiešaninu chamec
nesmiete jesť (takto tomu neskôr bude rozumieť aj Maimonides, por. jeho 111. micvot
v Mišne Tora). Midráš Mechilta za podobne ako Mišna zaoberá diskusiou o požiadavke
odstránenia chamecu „v prvý deň sviatku“ (15. nisana). Viacerí rabíni pomocou rôznych
exegetických spôsobov argumentujú, že časové určenie „v prvý deň sviatku“ (Ex 12, 15),
označuje deň predchádzajúci prvému dňu sviatku Macot, to znamená pred obetovaním
pesachových baránkov (por. Mechil 12:15 /Pischa 8:34-41/). Táto interpretácia
zodpovedá aj Ex 12, 18, kde je napísané, že „od večera štrnásteho [dňa tohto mesiaca],
764

Text požehnania: Baruch ’ata Adonaj, elohejnu melech ha-‘olam ’ašer kidšanu bemictvotat vecivanu ‘al
biur chamec. Preklad: Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý nás posväcuje svojimi príkazmi
a prikázal nám odstrániť chamec.
765
Text formuly: Kol chamira’ vachami‘a de’ika’ viršuti dela’ chmiteh udela’ vi‘arteh udela’ jed‘ana’ leh
libatel velehevej hefker ke’afra’ de’ar‘a’. Preklad: Všetok kvas a všetko kysnuté, čo sa nachádza v mojom
vlastníctve a ktoré som nevidel a nezničil, nech sa pokladá za zničené a za prach zeme.
766
Por. Pesachová hagada, TRABALKA, V. (prekl.), Chajim, Bratislava 2004, s. I-XIII; Nová pražská
pesachová hagada, SIDON, E. K. (prekl.), Sefer, Praha 1996, s. 5-8.
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budete jesť macot.“ Targum PsJ v tomto verši upresňuje tento príkaz časovo
konkrétnejšie, pravdepodobne podľa ustálenej praxe v 1.-2. stor.: „štrnásteho budete
zabíjať paschu a večer pätnásteho budete jesť macot...“ Súhrnom môžeme povedať,
že Židia v 1. storočí odstraňovali chamec zo svojich domov deň pred sviatkom Macot –
v noci 14. nisana alebo najneskôr pred obetovaním pesachových baránkov v chráme (čo
bolo popoludní 14. nisana). Čo sa týka spôsobu odstránenia, v Mechilte je chamec
prirovnaný k rituálnej obeti, preto sa má zničiť spálením (por. Mechil 12:15 /Pischa 8:4786/). Rabínska halacha pritom upresňuje maca ako produkt piatich druhov obilia (Pes
35a). Mechilta konkrétne vymenúva: pšenica, jačmeň, špalda, ovos a raž, pričom
rozhodujúcim kritériom je, že môžu byť kvasenými i nekvasenými, na rozdiel od ryže,
prosa, maku, sezamu a strukovín (por. Mechil 13:6 /Pischa 17/). Pred kvasením týchto
obilnín a pred potravinami z nich vyrobenými, bolo potrebné dávať si pozor od prvého
dňa sviatku Macot.
Nový zákon nehovorí nič konkrétne o očisťovaní domu (hornej miestnosti) od chamecu
pred slávením pesachovej večere Ješuu so svojimi učeníkmi. Implicitne túto prípravu –
záväznú podľa Tóry pre každého Žida – môžeme nájsť v perikope o „príprave (večere)
paschy“ v Mk 14, 12-16; Mt 26, 17-19; Lk 22, 8-13. Mk 14, 12 uvádza datovanie th/|
prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn o[te to. pa,sca e;quon, čo zodpovedá podľa Ex 12, 15 a TgPsJ
Ex 12, 18, dňu prípravy na Pesach – 14. nisana, kedy už mal byť naplnený príkaz
odstránenia chamecu. V Mk 14, 15 sa píše o avna,gaion me,ga veľkej hornej miestnosti,
ktorá je evstrwme,non e[toimon\ prestretú (zariadenú) a pripravenú. O „prestretej
miestnosti“ k ležaniu budeme hovoriť nižšie, čo však znamenalo to, že bola e[toimon\
„pripravená“, respektíve, že ju dvaja z učeníkov mali pripraviť (por. e`toima,sate Lk 22,
12)? Okrem toho, že sa do miestnosti priniesol pečený baránok spolu s ostatnými jedlami
a nápojmi pesachovej večere, „pripravenosť“ takéhoto miesta znamenala, že bol zbavený
všetkého kvaseného – chamecu. V dome sa počas pesachovej večere nachádzala len maca
– nekvasený chlieb. O odstránenie chamecu sa najpravdepodobnejšie postaral sám majiteľ
domu (Mk), dvaja vybraní učeníci prípadne mohli miestnosť skontrolovať (Lk?). Bez
splnenia tejto požiadavky nie je pesachová večera mysliteľná. Neuvádzanie odstraňovania
chamecu v evanjeliách môže mať najmenej tri dôvody: a) bolo to samozrejmosťou pre
každého Žida; b) evanjelisti nemali dôvod túto tému rozvádzať na tomto mieste; c) Ješua
počas svojho verejného pôsobenia dával dôraz predovšetkým na vnútornú čistotu. Napr.
v Mt 23, 25-26par. Ješua vyslovuje beda tým, čo čistia čašu len zvonka – kvôli rituálnej
nečistote, potrebná je očista zvnútra. Tento výrok sa dá aplikovať aj na očistenie domu
pred pesachom, dôležitejšia je aj tu vnútorná čistota. Ješua svojich učeníkov varoval avpo.
th/j zu,mhj tw/n Farisai,wn kai. Saddoukai,wn pred kvasom farizejov a saducejov (Mt 16,
6.11; Mk 8, 15 namiesto kvasu saducejov má kvasu Herodesa). Majster pritom nemyslel
na nekvasený chlieb (v. 7), aby sa chránili chlebového kvasu (th/j zu,mhj tw/n a;rtwn), ale
náuky (učenia, didach/j) farizejov a saducejov (Mt 16, 12). Tento výrok môže odrážať aj
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aramejskú slovnú hračku: hamira’ (kvas) a amira’ (učenie).767 Lk 12, 1 metaforu kvasu
vysvetľuje ako u`po,krisij – pokrytectvo a ďalej uvádza: „Veď nič nie je skryté, čo by sa
neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť
na svetle“ (v. 2.3a). Všetky tieto výroky by neboli dostatočne zrozumiteľné bez poznania
praxe odstraňovania kvaseného pred sviatkom Macot, hľadania skrytého chamecu v tme
noci svetlom sviece. Odstraňovanie chamecu pred sviatkom Macot Ješua neprišiel medzi
Židov zrušiť, ale naplniť (por. Mt 5, 17). Čiže neznamenalo to, že by Ješua celkom
ignoroval a opustil predpisy o očisťovaní (domu od chamecu), ako to nezriedka kresťania
z pohanstva vykladajú (por. napr. Mk 1, 40-45). On poukázal na možný rozpor medzi
mravne nečistým myslením a vonkajším prísnym dodržiavaním rituálov. Chamec
symbolizuje všetko zlo a hriešnosť skrytú vnútri človeka (v tme), ktorú „zbožný“ človek
môže skrývať za vonkajším prísnym dodržiavaním rituálov. Mimochodom túto symboliku
pozná aj Talmud, keď hovorí, že „kvasené reprezentuje zlé nutkanie v srdci“768 a že
„kvas v ceste je jednou z vecí, ktorá nám bráni vykonávať Božiu vôľu“ (b Ber 17a). Toto
je oným pokrytectvom. Už z týchto správ možno usúdiť, aké dôležité je poznanie
židovskej praxe očisťovania chamecu. Podobne ako Ješua, aj apoštol Pavol (hebr. Šaul,
slov. Šavol) používal pesachový jazyk a symboliku chamecu, zvlášť v 1Kor 5, 6b-7a.8:
„Či neviete, že trocha kvasu (zu,mh) nakvasí celé cesto? (por. Gal 5, 9). Odstráňte
(evkkaqa,rate)769 starý kvas (palaia.n zu,mhn), aby ste boli novým cestom (ne,on fu,rama),
keďže ste nekvaseným chlebom (evste a;zumoi)... Slávme teda sviatky nie so starým kvasom
(zu,mh| palaia/), ani s kvasom zla a zlomyseľnosti770 (zu,mh| kaki,aj kai. ponhri,aj), ale
s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy“ (avzu,moij eivlikrinei,aj kai. avlhqei,aj). Pavol
predpokladá nielen znalosť zvyku odstraňovania kvaseného pred Pesachom, ale dokonca
aj slávenie Pesachu (e`orta,zwmen v. 5) nasledovníkmi Ješuu, ktorými neboli v Korinte len
Židia, ale aj kresťania z pohanstva.771 Pritom Pavol opúšťa čisto literárny zmysel (pšat)
a udalosť vykladá symbolicky. Ide mu v Ješuovej línii predovšetkým o čistotu vo vnútri
človeka, ktorá sa navonok prejaví čistým konaním. Obdobie sviatku Pesach je veľmi
vhodným na úplnú premenu: na odstránenie starého zmýšľania – zla a zlomyseľnosti
(navonok predstavenému smilstvom, 1Kor 5, 1) symbolizovaných chamecom a jeho
nahradenie čistotou a pravou – symbolizovaných macou. Zaujímavá v tejto súvislosti je
blízkosť a zároveň hlboká odlišnosť hebrejských slov hcm a cmx. Hebrejské slová majú

767

Por. NEGOITA, A., DANIEL, C.: L’Énigme du levain, NovT 9 (1967), s. 306-314; HARRINGTON, D.
J.: Evangelium podle Matouše, s. 271.
768
Por. STERN, D. H.: Jewish New Testament Commentary, s. 448.
769
Je tu použité staré grécke sloveso evkkaqai,rw, ktoré označuje celkové očistenie – teda odstránenie
nečistoty. V pesachovom kontexte úplného odstránenia chamecu z domu, je oveľa správnejšie v preklade
použiť slovo odstráňte (takto ČEP, podobne nem. EIN, LUT schafft weg, angl. get rid NIV, prípadne
clear out NAB, throw out NJB), namiesto u nás bežne prekladaného vyčistite (SKP, SEP, SEVP, ROH,
NBK; angl. purge out KJV).
770
Gr. ponhri,aj je rozlične prekladané: SKP neprávosti, SEP, SEVP, ROH, KR nešlachetnosti; NBK
ničemnosti (por. Vul nequitiae), ČEP špatnosti. NZ výraz označuje úmyselné zlo v morálnom alebo etickom
zmysle. Myslím, že pri preklade by bolo treba vziať do úvahy úmysel konať zlo, najbližšie k originálu je
anglické wickedness (takmer všetky angl. preklady), čomu najbližšie zodpovedá slov. zlomyseľnosť.
771
Por. STERN, D. H.: Jewish New Testament Commentary, s. 447.
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spoločné dve spoluhlásky (m a c), líšia sa len v jednej (h/x), a to v najmenšom možnom
rozdiele – kúskom „nožičky“, ktorej dopísaním sa mení písmeno

h v x.

Takýto malý

rozdiel môže byť medzi pravdou a klamstvom, skutočnosťou a falošnosťou. Potrebná je
premena zo zlého sklonu človeka (jecer hara), symbolizovaného chamecom „pretvárky“
a „nafúkanosti“ na macu jednoduchosti a pokory.772 Táto premena sa môže diať
prostredníctvom našej paschy (baránka) – Krista, ktorý bol obetovaný (por. 1Kor 5, 7b).
Samotní Ješuovi nasledovníci sú podľa Pavla macou a takí, čo nežijú nekonajú čisto,
majú byť vylúčení (evxai,rw) spomedzi nich (1Kor 5, 13; por. karet Ex 12, 15). Vnútorné
očisťovanie a pesachová premena sa majú stať v jednotlivcoch i celej komunite
viditeľnými a reálnymi. Komunita sa má stať tým, čím je.773 Týmto „odbočením“ sme
chceli opäť priblížiť, aké dôležité je poznanie všetkých pesachových zvykov, vrátane
tých, ktoré v evanjeliových správach Poslednej večere nie sú výslovne uvedené, aby sme
lepšie porozumeli ďalším textom Nového zákona.

4.4 Maot chitin
Hebrejský výraz

myjx tw[m

(lit. „peniaze na pšenicu“) označuje „dary pre

chudobných“ pred pesachovou večerou. Ide o veľmi starý zvyk bezplatnej pomoci
chudobným osobám pred sviatkom Pesach. Mišna nariaďuje poskytnutie vína
chudobným, aby mali aspoň zvyčajné štyri poháre na sederovej večeri (m Pes 10:1), aby
každá osoba mohla náležite oslavovať vyslobodenie z otroctva (b Pes 99b).
Z Jeruzalemského talmudu vieme o zvyku darovania múky chudobným na pečenie macy
(j BB 12d, 1:6; zvyk istotne jestvoval v 3. stor. po Kr.), čo bolo mimo dennej tamchuy –
tácky jedla pravidelne dávanej chudobným. Kvôli chudobným sa robila zbierka, ktorá
bola povinná pre sídelných obyvateľov, ktorí žili na danom mieste najmenej rok. Starší
zvyk sa nazýval chite ha-pesach („pšenica pre pesach“). Obdarovaní dali pšenicu
do mlyna a obdržali vlastnú múku, z ktorej mohli piecť vlastné macot. S najväčšou
pravdepodobnosťou bol rozšírený zvyk pomoci chudobným aj v 1. stor. aj keď jeho
konkrétne realizácie boli skôr spontánne, než presne predpísané. Neskôr, keď boli
zriadené komerčné pekárne, sa pomoc chudobným pretransformovala na darovanie
peňazí, za ktoré by si chudobní mohli kúpiť múku na pečenie macot. Tento zvyk dostal
názov maot chitin – „peniaze na pšenicu“. V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj zvyk
pozvania chudobných k pesachovému stolu, ktorý sa zachoval v jedinej aramejskej časti
sederu ha’ lachma’ ‘anja’, ktorá stojí v úvode hagady. Jeho druhá veta znie: xs;p.yiw> yteyye

%yric.Di lK' lAkyew> yteyye !ypik.Di lK'

Každý, kto je hladný, nech príde a je [s nami], každý,

kto je v núdzi, nech príde a slávi Pesach (por. b Taan 20b).
V Jánovom evanjelium 13, 29 nájdeme výraz h' toi/j ptwcoi/j i[na ti dw/. Ide o jeden
z dvoch pokusov vysvetlenia Judášovho odchodu z večerného stolovania. Učeníci
si mysleli, že mu Ješua prikázal dať niečo chudobným. Jedná sa o svedectvo z jánovskej
772
773

Por. DIVECKÝ, J.: Židovské svátky, p3k, Praha 2005, s. 17.
ORTKEMPER, F. J.: První list Korinťanům, s. 56.
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obce, že poznala pesachový zvyk maot chitin. Z toho aspektu je predstavená Posledná
večera u Jána ako „predveľkonočná,“ pretože peniaze či vecné dary sa odovzdávali
chudobným vždy pred večerou, aby v stanovenom čase aj chudobní mali podiel
na slávnostnej večeri.

4.5 Pokrmy pesachovej večere
A. Maca – nekvasený chlieb
Tóra nariaďuje jedenie pesachového baránka s macot a merorim (Ex 12, 8; Nm 9, 12 –
pre pesach šeni; Ex 12, 18 a Dt 16, 3 – tu len macot, bez maroru). Okrem toho sa má
počas sviatkov Macot (Hag ha-macot) ďalších sedem dní jesť macot (Ex 12, 15. 20.39;
13, 6-7; 23, 15; 34, 18; Lv 23, 6; Nm 28, 17; Dt 16, 8 – tu len šesť dní). Táto prax jedenia
nekvasených chlebov a horkých bylín počas pesachovej hostiny je dosvedčená
zo židovských prameňoch 1. stor. len v rabínskych dielach (m Pes 10:3; t Pes 10:9;
Mechil 12:8 /Pischa 6:50-67/), nenájdeme ich v Jubileách, Qumráne, Filóna ani Josepha.
Jedenie macot sa však bežne spomína s Hag ha-macot, kde je uvádzané samostatne (Jub
49, 22; Filón: SpecLeg II, XXVIII.150.158-159, Josephus: Ant III, 10.5; XX, 5.3).
V Jubileách a qumránskych zvitkoch táto absencia zmienky o jedení macot výslovne
súvisí s ústredným dôrazom sviatku Pesach na prinášanie obety – prípadne jej jedenie
v chrámovom nádvorí (bez zmienky o jedení macot, por. 11QT XVII, 8). Z toho stého
dôvodu v Chrámovom zvitku, ktorý obsahuje aj nariadenia o sviatku Macot, nenájdeme
žiadnu zmienku o jedení macot, ale len poriadok obiet, ktoré treba priniesť v chráme
(por. 11QT XVII, 10-16). Podobne je tomu aj u Filóna, ktorý oba sviatky zreteľne
rozlišuje, ako aj u Josepha, ktorý podobne na niektorých miestach sviatky rozlišuje
(zvlášť Ant III, 10.5), inokedy ich prekrýva (Bel II, 1.3; Ant XIV, 2.1 atď.). Obidvaja
však rozlišujú prinášanie obetí a jedenie baránka na Pesach a jedenie nekvasených
chlebov na Chag ha-macot. Rané rabínske pramene nám však prinášajú dostatočné správy
o jedení macot počas pesachovej slávnosti. Dôležitým svedkom starobylej tradície je aj
Samaritánsky kult, v ktorom je jedenie čerstvo pripravených macot a horkých bylín
s upečeným baránkom dodnes zachované. Môžeme uzavrieť, že jedenie macot spolu
s pesachovým baránkom bolo bežnou praxou aj v 1. stor. pred zničením chrámu, keďže
išlo o príkaz nariadený v Tóre (408. micva v Mišne Tóra; 56. pozitívna micva),
ale v žiadnom prípade sa nejednalo o niečo, na čo by bola pozornosť dajako zvlášť
zameraná. To sa zmenilo u Ješuových nasledovníkov (mesiánskych Židov, ktorí
vyznávali Ješua ha-mašiach) po Poslednej večeri (okolo r. 30) a v rabínskom judaizme
po zničení chrámu (r. 70). Rabínske pramene odrážajú v prvom rade túto zmenu, pričom
sa vracajú k staršej tradícii a praxi z čias chrámu. Z tejto perspektívy sa na tieto pramene
musíme pozerať.
Hebrejské hC'm; maca /častejšie pl. tACm; macot/ (gr. a;zuma; aram.  )פטיריןoznačuje
nekvasený chlieb, na rozdiel od bežného kvaseného chleba ~x,l,. Bližšie informácie o ňom
nájdeme len v rabínskych prameňoch. Mišna v traktáte Chala 1:1 vymenúva päť druhov
obilia z ktorého sa mohla robiť múka a piecť chlieb: chitim (pšenica; Triticum durum
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a vulgare), se‘orim (jačmeň, Hordeum sativum a vulgare), kusmin (ryža; Triticum
dicoccum, niektorí vykladajú „raž“), šipon (špalta, Triticum spelta), a šibbolet šu‘al
(ovos, Hordeum distichum).774 Len z nich sa podľa Mišny môže splniť povinnosť
ohľadom pečenia macot (m Pes 2:5). Len nad chlebami upečenými z týchto obilnín bolo
možné predniesť požehnanie pri jedle. Dnes sa používa na pečenie macot zvyčajne múka
zo pšenice. Jestvovali však aj skupiny veľmi zbožných Židov, ktorí jedli macot len
z jačmennej múky (podľa Dt 16, 3, aby to bol chlieb chudobných, tento zvyk je doposiaľ
povinný u karaitov, ktorí pšeničnú múku pre Pesach zakazujú). V prvom storočí sa macot
piekli pravdepodobne zo pšeničnej alebo jačmennej múky – možno v závislosti
od majetkových pomerov, ale exaktne sa to nedá zistiť.
Biblický príkaz tACM;h;-ta, ~T,r>m;v.W (budete zachovávať /strážiť/ macot) v Ex 12, 17
bol interpretovaný v Talmude ako povinnosť vidieť, že sa múke zabráni kvaseniu, ale aj
príkaz dohliadať na to, aby bol pri miešaní cesta a pečení prítomný úmysel upiecť macot
pre Pesach (por. b Pes 38b). Takéto nekvasené chleby sa nazývali šemura macot (doslova
strážené macot). Podľa starobylého zvyku mal proces stráženia viacero etáp. Začína
sa pri žatve odložením pšenice zvlášť pre Pesach/Macot, potom jej chránením pred
zvlhnutím. Ďalším krokom je uistenie sa, že múka je najmenej jeden deň stará, keď je
zamiešaná do cesta. Čerstvá múka je náchylná ku kvaseniu.
V najstarších časoch sa piekli macot pomerne hrubé a samozrejme ručne775. Dôležité
bolo rýchle pečenie – aby cesto nevykyslo, preto Mišna poukazuje na spoluprácu
viacerých žien pri ich pečení (por. m Pes 3:4). Macot piekli výhradne ženy, ktoré v tom
mali zručnosť. Až gemara Talmudu spomína pomoc muža pri pečení, ale aj tu len pri
zapaľovaní trúby (b Pes 116a). Dnes sa maces trhá a prepicháva, aby sa rýchlo upiekol,
aby sa tam neobjavil žiaden chamec. Po veľkom zápase v 19. stor. sú už dovolené
aj stroje na ich pečenie, ale je množstvo Židov, ktorí dodnes uprednostňujú ručné pečenie.
Za najvhodnejší čas pečenia macot po zničení chrámu je považované popoludnie
štrnásteho nisana, v čo najbližšom čase k zabíjaniu baránka. Kto mohol piecť macot, ktoré
používal Ješua so svojimi učeníkmi pri pesachovej večeri? Môžeme predpokladať, že to
bola Ješuova matka – Miriam a ďalšie ženy, ktoré ich sprevádzali a boli prítomné spolu
s nimi počas slávností v Jeruzaleme (Lk 8, 1-3; Mk 15, 40 – 41; 16, 1 - 8; Mt 27, 55 – 56;
28, 1 - 10; Lk 23, 49; 24, 1 – 10). Nie je známe, že by macot pre pútnikov pripravovali
majitelia domov, ktorí hostili chavuru či rodinu. Jeruzalemskí zvyk darovania chite hapesach („pšenica pre pesach“), ktorý sme vyššie spomínali (viď III.4.4), svedčí o tom, že
macesy si každá rodina piekla sama.
Kým zákaz jedenia chamecu – kysnutého chleba sa vzťahuje na celé sviatky
Pesach/Macot, pozitívny príkaz jedenia macot sa vzťahuje len na prvú noc. Posledný
termín príkazu jedenia macot je podľa Talmudu koniec štvrtej hodiny po východe
denného svetla /15. nisana/ (b Pes 11b). Rabínsky termín je o dve hodinu vpredu pred
774

Por. FELIKS, J.: Five species in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition.
Na konci 19. stor. sa vytvorili stroje na pečenie macot, s čím boli spojené kontroverzie ohľadom rituálnej
čistoty (kašrut). Nakoniec boli tieto výdobytky techniky prijaté, ale ultrakonzervatívni Židia ich
odmietajú. Por. SCHAUSS, H.: The Jewish Festivals, s. 78.
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biblickou hodinou začiatku exodu, ktorá bola už cez deň (Wac.y"

hZ<h; ~AYh;

v Ex 12, 41),

čiže ide o šiestu hodinu (por. b Pes 28b). Podľa Jeruzalemského talmudu bolo zakázané
jesť macot v štrnásteho nisana, od začiatku dňa až do začiatku sederovej večere (Pes 10:1)
B. Maror a karpas
Okrem príkazu v Tóre (Ex 12, 8; Nm 9, 12) – kde však je vždy spojený s jedením
baránka – nájdeme zmienky o jedení maroru počas veľkonočnej hostiny v rabínskych
prameňoch (m Pes 10:4-5, t Pes 10:9), v starobylom Samaritánskom rituáli, ale
nenachádza sa v Jubileách, Qumránskych zvitkoch, u Filóna, Josepha ani v Novom
zákone. Keďže jedenie maroru s baránkom a macot bolo súčasťou biblickej micvy
(56. pozitívna micva Tóry, v Mišne Tora 408. micva), jeho používanie bolo
samozrejmosťou. Symbolická hodnota maroru nabrala väčší význam po zničení chrámu –
udalosti, ktorá sa stala jednou z najtrpkejších v dejinách židovského ľudu. Podľa Gemary
jeho jedenie post destructio chrámu nie je biblickým príkazom, ale rabínskym (b Pes
119b). V Babylonskom talmude a Hagade šel pesach je jedenie maroru predmetom druhej
otázky počas „Ma ništana“.
Podľa historika Plínia st. (r. 23-79 po Kr.) je maror „zdravé jedlo, odporúčané ako
liečivý prostriedok na mnohé choroby“776. Znakmi horkých bylín sú podľa Talmudu
trpkosť, vlastná šťava a sivastý vzhľad (b Pes 39a), čím sa myslí na divo rastúce alebo
kultivované byliny, s listami striebornej, sivej až zelenej farby, ktoré majú mliekovú
tekutinu a horkú chuť.777 Podľa Mišny Pes 2:6 sa ako maror používalo päť druhov bylín,
ktoré je však dnes veľmi ťažké identifikovať: trzx chazeret (šalát, myslia sa
pravdepodobne divé formy Lactuca scariola); !yvlw[ olšin (endívia alebo cigória); akmt
tamcha’ (estragón, podľa Maimonidesa divá cigória);

anybxrx

charchavina’ (hadí

koreň – rod Liatris; Eryngium creticum alebo Lepidium sativum) a rwrm maror (možno
Sonchus oleraceus – nazývaný v arabštine murar). Podľa rabínov je najideálnejší
na maror chazeret (šalát), lebo je „najprv sladký a potom horký, ako to bolo so správaním
Egypťanov k našim predkom“ (j Pes 29c, Pes 2:5) alebo „pretože šalát je najprv jemný,
ale nakoniec tvrdý“ (Pes 39a) – v oboch prípadoch sa myslí zmena vzhľadom na mladý
a starý šalát.778 Výhradne tento druh používajú Samaritáni dodnes. V súčasnosti
sa najčastejšie používa chren (Armocaria rusticana, ktorý však nerástol v staroveku
v Izraeli), endívia alebo horký šalát. Súčasná hebrejčina vztiahla označenie

tr,z,x]

na chren. O symbole jeho jedenia a požehnaní „al achilat maror“ budeme pojednávať
nižšie.
Tóra, Jubileá, Qumrán, Filón, Josephus ani starobylý Samaritánsky rituál neuvádzajú
karpas (šalát) ako súčasť pesachovej večere. Požívanie karpasu na začiatku sederovej
večere spomínajú staré rukopisy Hagady šel pesach, ako aj rabínska literatúra. Mišna Pes
10:3 rozlišuje chazeret, ktorý sa namáča na začiatku večere, od chazeretu, ktorý je potom
776

Hist. nat. 22:88–90; 26:163.
FELIKS, J.: Maror in Encyclopaedia Judaica, CD-Rom Edition.
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prinesený spolu s maca a charosetom. Mladší aramejský targum (PsJ) pridáva šalát
priamo do textu Ex 12, 8. Nepriama zmienka je aj otázka o dvojitom namáčaní
vo všetkých variantoch otázok Ma-ništana počas hagady. V podstate išlo o predkrm, ktorý
prevzali Židia z grécko-rímskych slávnostných hostín. Požívajú sa zelené byliny –
väčšinou tie isté, ktoré sa v priebehu večere jedia ako maror, najmä šalát.
C. Charoset
Tóra, Jubileá, Qumrán, Filón, Josephus ani starobylý Samaritánsky rituál neuvádzajú
charoset ako súčasť pesachovej večere. Prameňmi o jeho používaní sú Hagada šel pesach
a rabínska literatúra. Podľa Mišny a Tosefty jestvovala v tanaitskom období diskusia
ohľadom charosetu, či ide o micvu (por. m Pes 10:3; t Pes 10:9). V súčasnom sederi je
charoset hustá kaša z jabĺk, orieškov, hrozienok, škorice a vína. V staršom období sa robil
charoset kyslý a hustý. Podľa diskusie Gemary (b Pes 116a) jeho symbolický význam
súvisí s nútenou prácou v Egypte, pripomína hlinu, z ktorej Židia museli vyrábať tehly pre
otrokárov. Nazýval sa aj „symbolom jablka“, čo neskôr Raši vysvetľoval v súvislosti
s tradíciou, že izraelské ženy rodili v Egypte bez bolesti. Korenie, ktoré sa pridávalo
do charosetu zasa symbolizovalo slamu. Keďže charoset nebol micvou, neprednáša sa nad
ním žiadne požehnanie. Zdá sa, že v 1. storočí po Kr. pravdepodobne jestvovala už prax
jeho používania, ale asi len v niektorých rodinách či chavurot, najskôr ako ľudový zvyk.
Podľa hebrejských prameňov sa nedá presne zistiť, či bol istotne používaný už pred
zničením chrámu. V čase redakcie Mišny (koniec 2. stor.) sa jeho používanie počas
sederu definitívne ustálilo. Súčasťou Hagady šel pesach je aj namáčanie maroru
do charosetu v rámci jedenia maroru (bez macy) a následne v korechu – chlebíčku (maca
a maror namočený do charosetu). Ani v jednom prípade však v texte Hagady nie je
charoset explicitne zmienený. Tento je skôr integrálnou súčasťou maroru (podobne ako
karpas). Pôvodný význam namáčania sa snaží gemara Talmudu vysvetliť „kvôli jedovatej
horkosti či červom“ (b Pes 115b; 116a), ale pravdepodobne ide skôr a zosilnenie
či skonkretizovanie marorovej symboliky trpkosti, o znázornenie ťažkej práce s výrobou
tehál v podobe charosetu. Charoset predstavuje postbiblické rozvíjanie pesachovej
symboliky, ktoré Židom i kresťanom môže pomôcť k názornejšiemu porozumeniu
egyptského pesachu a jeho spomienky. Prameňom k jeho porozumeniu sú rabínska
literatúra a Hagada.
D. Víno
Požívanie vína počas pesachovej hostiny nenájdeme v Tóre ani v starobylom
samaritánskom veľkonočnom rituáli. Najstaršia zmienka o jeho požívaní počas pesachu
nájdeme v apokryfnej knihe Jubileí (2. stor. pred Kr.): „Celý Izrael zotrvával pri jedení
pesachovej obety, pili víno a chválili, požehnávali a zvelebovali JHVH, Boha svojich
otcov a boli pripravení odísť z egyptského jarma a zlého otroctva“ (Jub 49:6). Slávnostná
atmosféra pesachovej hostiny je podľa Jubileí sprevádzaná radosťou (por. v. 2 a 22),
spojená s berachou a modlitbou chvály. Rané tanaitské pramene, ako aj Nový zákon,
takisto dosvedčujú prax požívania vína pri pesachovej hostine. Jeho používanie súviselo
so židovským slávnostným jedlom pri ktorom sa zvyčajne prednášali požehnania
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a modlitby nad vínom (por. t Pes 10:2). Jeho význam počas pesachovej slávnosti vzrástol
u Ješuových nasledovníkov po Poslednej večeri. Podobne to bolo u Židov po zničení
chrámu a presunutí slávnosti do rodinného prostredia.
Mišna a Tosefta spoločne dosvedčujú pesachovú prax používania najmenej štyroch
pohárov vína – hebr. !yylv twswk h[bra (m Pes 10:1; t Pes 4:8; 10:1). Mišna
stanovuje, že toto minimálne množstvo štyroch kalichov musí mať aj chudobná osoba
(yn[; m Pes 10:1). Tosefta pridáva, že sa to týka bez ohľadu na kvalitu vína – či je čisté
alebo miešané, či je nové alebo staré; kým má chuť a vzhľad vína (por. t Pes 10:1).
Jeruzalemský talmud vysvetľuje symboliku štyroch pohárov podľa Ex 6, 6-8, prípadne
Gn 40, 11 (j Pes 10:1, 37b-c). Spomínali sme ju v pojednávaní o sederi podľa Mišny
a Gemary. Jednotlivé kalichy sa podľa Ex 6, 6-8 nazývajú nasledovne: 1. kalich
posvätenia; 2. kalich súdu; 3. kalich vykúpenia (spásy); 4. kalich dokončenia (halelu).
V stredoveku vznikla nová kontroverzia ohľadom počtu pohárov, ktoré sa môžu vypiť
počas sederu, lebo niekde sa požívalo pohárov päť. Alfasi (11. stor.) citoval mienku rabi
Tarfona, že sa môže piť piaty pohár. Podľa Rava Saadia Gaona (10. stor.) sú štyri poháre
nariadené, piaty je dobrovoľný. Rav Chaj Gaon odporoval praxi piateho pohára (10.-11.
stor.). Kontroverzia sa v Talmude nikdy jednoznačne nevyriešila.
Tosefta obsahuje aj halachu o minimálnom množstve vína v pohároch, ktorým je
najmenej štvrtina miery – teda 0,137 litra (t Pes 10:1). Víno sa bežne miešalo s vodou,
takže aj pri pesachovej večeri sa používalo

gWzm' !yiy;

miešané víno (výraz

gz,m'h; nájdeme

v Pies 7, 3; por. 2Mak 15, 39; m Pes 10:2.4.9), ale nesmie v ňom byť prevaha vody, musí
si zachovať svoju chuť a výzor (t Pes 10:1). Neriedené – prírodné víno yh; !yiy; sa pri
slávnostiach nepoužívalo, dokonca podľa rabi Eliezera sa nad ním hovorilo odlišné
požehnanie – „...ktorý stvoril plod stromu“ (por. m Ber 7:5; 50b). V pojednávaní
o Qumráne sme spomenuli, že členovia komunity namiesto výrazu !yiy; používali pre víno
označenie

vAryti, a to kvôli snahe o odlišný slovník s oficiálnym jeruzalemským kultom

alebo pre špecifikáciu mladého vína (muštu).
Pri židovskom sederi sa dnes uprednostňuje červené víno. Ale až Rabi Chija (2.-3.
stor.) bol prvým amoraia, ktorý zdôrazňoval význam farby vína (por. j Pes 37c; b Pes
109a). Rabi Jirmeja (4. stor.) vysvetlil význam farby červeného vína na základe Prís 23,
31 (j Šek 3:2). Až od 16. stor. sa spájala preferencia červeného vína so symbolom krvi
židovských detí, ktoré dal pozabíjať faraón. Iným vysvetlením je symbol krvi zvierat
zabitých pre pesachovú obetu v čase chrámu. V prvom storočí sa farbe vína
pravdepodobne nevenovala zvláštna pozornosť, bežne sa používalo aj biele víno. Takisto
v stredoveku sa vrátilo k používaniu bieleho vína, aby sa Židia chránili od falošných
obvinení z používania krvi.
Poháre vína sa mali piť v ležiacej polohe, tak ako bývalo zvykom u Rimanov, čo bolo
symbolom slobody. Nad každým naliatím pohárov vína sa muselo hovoriť požehnanie
(bore peri ha-gafen). Mimo „oficiálnych“ rituálnych kalichov (dvoch počas slávnostnej
večere, štyroch počas pesachu), keď hovoril požehnanie jeden za všetkých, v ostatných
prípadoch – keď sa pilo víno počas jedla alebo po jedle, prednášal každý požehnanie sám
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pre seba (por. m Ber 6:6; t Ber 4:12). Podľa Tosefty víno pomáha rozveseliť ľudské srdce
(por. Ž 104, 15) a vytvára radostnú atmosféru slávnosti (por. t Pes 10:4). Keďže Pesach
je slávnosťou radosti a šťastia, víno je jeho nevyhnutnou súčasťou. Okrem štyroch
rituálnych pesachových kalichov bolo podľa Mišny dovolené piť podľa ľubovôle,
ale medzi tretím a štvrtým [kalichom] nie je dovolené piť (por. m Pes 10:7). Zdôvodnenie
obsahuje Jeruzalemský talmud: „Víno po jedle spôsobuje opilosť, ale víno v priebehu
jedla nie“ (j Pes 37d).

5. Židovské stolovanie
V orientálnom svete je aj najskromnejšie jedenie veľmi dôležitým ľudským gestom.
Je známkou zdvorilosti a pohostinnosti (zvlášť Abrahám Gn 18), prejavom vďačnosti (Mt
9, 11), znakom veselosti z príchodu príbuzného (Tob 7, 9) alebo výrazom slávnosti
pri dôležitej rodinnej udalosti – narodení alebo obriezke dieťaťa, pri bar micva, na svadbe
po kidušin, po pohrebe, ako aj na šabat a sviatky, vrátane Pesachu/Macot. Slávnostné
jedlo sa zvyčajne nazýva se’uda (hd'W[s.). Spoločné stolovanie vyjadrovalo a budovalo
spoločenstvo. Jesť s niekým bolo znakom blízkej známosti a vytvorenia úzkeho
spoločenstva (1Sam 9, 19). Hostina je vonkajším výrazom spoločenstva utvoreného
medzi jej účastníkmi.779 Pozvať niekoho k jedlu bolo cťou. Bolo to pozvanie pokoja
(šalomu), dôvery, bratstva a zmierenia. Zdieľanie stolu znamenalo zdieľanie života.780
V orientálnom svete pohostinnosť zahŕňala aj cudzincov (Gn 19, 3-14; Iz 58, 7; Lk 5,
29). Cudzinci, hostia či prisťahovalci (hebr. ~yrIg)E boli v zemi Izraela pod ochranou
Tóry.

rGE

má byť „ako domorodec medzi vami, budeš ho milovať ako seba samého,

pretože aj vy ste boli hosťami v egyptskej zemi“ (Lv 19, 34). V hebrejčine sa pohostinnosť
voči pocestným nazýva

~yxir.ao ts;n'k.h; hachnasat ’orchim (doslova privádzanie hosťov

alebo zhromažďovanie pocestných).781 Ona patrí podľa talmudských učencov k desiatim
dobročinným skutkom, ktoré prinášajú ovocie na zemi, zaisťujú blaho a dodatočnú
odmenu v posmrtnom živote. Pohostinnosť je prvá medzi šiestimi čnosťami, ktorých
ovocie človek požíva už na tomto svete (por. Šab 127a). Pohostinnosť je podľa rabi
Jochanana väčšia než modlitba, podľa rabi Judu dôležitejšia než prijímanie Božej
prítomnosti /šechiny/ (Šab 127a). Osoba, ktorá poskytla pohostinnosť rabínskemu
talmidovi, má takú hodnotu akoby tento obetoval dennú obetu (Ber 10b, por. Ber 63b;
Kid 76b). Zvláštna pozornosť sa venovala chudobným. S Jose ben Jochananom
z Jeruzalema sa spája nasledujúci výrok: „Nech je tvoj dom otvorený dokorán, chudobní
nech sú ako členovia tvojej rodiny“ (Avot 1:5). V neskoršom komentári k Pirkej avot,
v Avot de-rabi Natan sa pripája: „Prijímaj ľudí láskavo. Štedrá pohostinnosť sprevádzaná
mrzutou náladou znamená omnoho menej, než skromná pohostinnosť, ktorá sa ponúkne
ochotne“ (ARN 1). Na inom mieste sa píše: „Hneď ako chudobný človek vstúpi, nech
779

MÁTEL, A.: Eucharistia – Pascha Novej zmluvy, Diplomová práca, Nitra 1998, s. 14-16.
JEREMIAS, J.: New Testament Theology, zv. 1, London 1971, s. 115.
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Por. Hachnasat orchim in Judaizmus od A do Z; Hospitality in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition;
s. 41; KITOV, A. E.: The Jew and his Home, Shengold, New York 1970, s. 90-94.
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sa mu pripraví stôl“ (ARN 7). O Abrahámovi a Jóbovi sa hovorí, že nechávali dvere
svojich domov otvorené na všetky štyri strany, aby mali pocestní ľahší prístup (por. ARN
14). V Tosefte sa spomína zvláštny jeruzalemský zvyk ako znak pohostinnosti umiestniť
nad vstupom do domu obrúsok: „Celú dobu, keď bol obrúsok rozprestretý, mohli hostia
vstúpiť“ (t Ber 4:9). Talmud spomína iný jeruzalemský zvyk, že sa v meste vyvesila
vlajka, ktorá znamenala, že práve prebiehalo jedlo (por. BB 87a; por. midráš NárR 4:4).
O rabi Hunovi782 sa hovorilo, že „keď sa usadil k jedlu, otvoril dvere a zvolal: ,Každý,
Nech kto je hladný, nech príde a je s nami‘ (lAkyew. yteyye !piik.Di lK')“ (Taan 20b). Táto
aramejská formulácia bolo prevzatá do Hagady šel pesach, konkrétne do časti magid ako
súčasť slávnostného úvodu hagady. Tam je spojená s následnou formuláciou: xs;p.yiw. yteyye

%yric.Di lK'

každý, kto je v núdzi, nech príde a slávi Pesach. Židovská pohostinnosť

sa ešte prehlbovala pri pútnických sviatkov – najmä v Pesach. O tom svedčia aj evanjeliá
zmienkou o ochotnom mužovi, ktorý poskytol Ješuovi a jeho učeníkom hornú miestnosť
vo svojom dome (Mk 14, 14-15; Mt 26, 18; Lk 22, 11-12), hoci sa spolu predtým nestretli,
čiže bol pre nich neznámy.
Spoločenstvo stola predstavuje zvláštne puto, porušenie ktorého bolo vážnou zradou
(por. Ž 41, 10). Odmietnutie účasti na spoločnej hostine bolo výrazom zrušenia
spoločenstva (1Kor 5, 11). Vylúčenie zo spoločného stolovania označovalo celkové
vylúčenie z nábožensko-sociálneho zväzku. Na druhej strane predstavuje spoločná
hostina cieľ zmierenia medzi „znepriatelenými stranami“. Slová Ž 23, 45 „prestieraš mi
stôl pred očami mojich protivníkov“, predstavujú ideál zmierenia, ktorý robí Boh pre svoj
ľud. Spoločný stôl predstavuje konečné zmierenie (por. Gn 26, 26-31; 2Sam 3, 20;
podobná je beduínska prax sulha – zmierenie medzi nepriateľmi za stolom, nikto od stola
neodíde, kým nie je ukončené zmierenie). V Novom zákone je najvýstižnejším obrazom
zmierenia hostina, ktorú v podobenstve pripraví otec pre svojho strateného,
márnotratného syna, s ktorým po jeho návrate znovu obnovuje spoločenstvo (por. Lk 15,
23).
V judaizme spoločenstvo pri stole znamenalo predovšetkým spoločenstvo pred JHVH
– Bohom Jisraela. Hostina v Izraeli nebola len príležitosťou k jedeniu a pitiu, ale bola
posvätená modlitbami (berachot) a slovami Tóry. V mišnaitskom traktáte Pirkej avot
nájdeme slová rabi Šimona:783 „Traja, ktorí jedli u jedného stolu a nepredniesli nad ním
slová Tóry, ako by jedli z obetí mŕtvych (obete prinesené modlám), lebo bolo povedané:
,Všetky stoly sú plné zvratkov a výkalov, miesta nie je (hebr. bli-maqom, čo znamená
aj bez Boha)‘ (Iz 28, 8). Avšak traja, ktorí jedli u jedného stola a preniesli nad ním slová
Tóry, ako by jedli zo stolu Božieho, lebo je napísané: ,I vravel mi: Toto je stôl, ktorý stojí
pred Pánom‘ (Ez 41, 22)“ (Avot 3:4). Týmto sa židovské hostiny odlišovali
od helenistických symposion, kde jedlo a pitie tvorilo pozadie vážnych či povrchných
rozhovorov o živote.784 V zdieľaní každodennej stravy požehnanej pred Pánom sa ľudské
782

Myslí sa na rabi Hunu ben Avin – amoraitu 4. generácie.
Ide o Šimona Ben Jochaj (135-170 po Kr.), žiaka rabi Akivu, patril do piatej generácie tanaitov.
784
Por. JOHNSON, L. T.: Evangelium podle Lukáše, s. 244.
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vzťahy môžu stať výrazom hlbších vzťahov medzi Bohom a človekom. V Izraeli preto
môžeme hovoriť o posvätnom význame stolovania.785
Z evanjeliovej tradície je zrejmé, že v spojení so stolovaním sa uskutočňovala značná
časť Ježišovho pôsobenia. Priateľstvo vyjadrené zdieľaním jedla bolo zrejme tak častým
rysom Ješuovho pôsobenia, že sa považovalo pre neho za niečo príznačné.786 Evanjeliá
predstavujú Ješuu ako hostiteľa (Lk 15, 2; Mk 14, 22-23), hosťa pri stole (Mk 2, 15-16;
Lk 7, 36; 10, 39 atď.). Často bol zobrazený aj ako predsedajúci, ktorý pri stolovaní
prednáša požehnanie (Mk 6, 41par; 8, 6par; 14,22par; Lk 24, 30). Je pravdepodobné, že
mnohé z toho, čo sa zachovalo z Ješuovho učenia, začalo ako „rozhovor pri stole“.787
Jedlo sa stalo priamou súčasťou jeho vyučovania. Pre Ješuu bolo spoločné stolovanie –
(svadobná) hostina jedným z najčastejších námetov pre podobenstvá o Božom kráľovstve
(Mt 8, 11; 22, 1-14; Mk 2, 18-20; Lk 13, 29; 14, 12-21; 17, 7-10). Považoval spoločné
stolovanie sa výraz života pod Božou vládou (Mt 22, 2; 25, 1). Týmto Ješua nadväzoval
na myšlienku spoločného stolu pri eschatologickej hostine, ktorá je vlastná už Tanachu
(Iz 25, 6-8; 55, 1-2; 65, 13-14; por. aj 1Hen 62, 14; 2Bar 29, 4), rabínskej tradícii
i qumránskemu spoločenstvu.
To, čo bolo na Ješuovi jedinečné, čím sa vynímal zo širokého spektra zbožných Židov
svojej doby bolo, že nestoloval len so svojimi príbuznými, učeníkmi a priateľmi,
ale úmyselne vytváral spoločenstvo pri stole aj s hriešnikmi a mýtnikmi a vyzýval
pozvať k stolovaniu aj hendikepovaných ľudí (por. Lk 14, 13).788 On nikoho
zo spoločného stola nevylučoval. Ješua nielenže prijímal pozvanie k spoločnému
stolovaniu s hriešnikmi a mýtnikmi (konkrétni „reprezentanti“ hriešnikov už svojím
zamestnaním; por. Mk 2, 15), ale nezriedka sám vyvíjal iniciatívu ísť do ich domu (Lk 19,
5). Pre jeho súčasníkov – zvlášť z radov farizejov a zákonníkov, ktorí prísne dbali na
rituálnu čistotu, – to bol šokujúci fenomén. Preto často odpovedali nepochopením až
zdesením, šomraním a výčitkami a nazývali ho „pažravec a pijan, priateľ mýtnikov
a hriešnikov“ (Mk 2, 16; 11, 19; Lk 15, 2).789 Intenzita prudkých reakcií je zrejmá len
vtedy, keď si uvedomíme veľkú dôležitosť spoločného stolovanie pre Židov a stranícke
rozdeľovanie medzi „spravodlivých a hriešnikov“ – oba aspekty boli príznačné pre Židov
v 1. stor.
Prečo nábožní Židia nejedli s pohanmi a hriešnikmi? Súviselo to s koncepciou rituálnej
čistoty. Izrael je ^yh,l{a/ hw"hyl; hT'a; vAdq' ~[; svätý ľud, ktorý [patrí] Pánovi, svojmu
Bohu (Dt 7, 6). Sám JHVH je svätý (Lv 19, 2; 20, 26) a zároveň žiarlivý Boh (por. Ex 20,
5; Nah 1, 2), ktorý [v'r' qyDIc.a;-al{ neospravedlní zlého (Ex 23, 7). Slovo [v'r' pritom
označuje človeka zlého nie preto, lebo koná zlé skutky (hriechy), ale toho, ktorý žije
v úplnej opozícii k qyDIc; spravodlivému, ktorým je sám Boh a tým osobám, ktorí žijú
785

Por. DUNN, J. D. G.: Ježíš, společenství stolu a Kumrán in CHARLESWORTH, J. H.: Ježíš a svitky
od Mrtvého moře, s. 206.
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DUNN, J. D. G.: Ježíš, společenství stolu a Kumrán, s. 261.
787
Ibidem.
788
Nasledujúce pojednávanie por. MEYER, B. F.: The Aims of Jesus, SCM, London 1979, s. 158-162.
789
Por. JEREMIAS, J.: Parables, s. 132.
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podľa jeho zákonov. Raša je človek, ktorý žije totálne v rozpore s Božím zákonom (por.
1Kr 8, 32; Prís 17, 15; Job 32, 3; Dan 11, 32; 12, 10). Keďže Izrael je svätý ľud
zhromaždený okolo svätého a spravodlivého Boha, zbožní Židia sa vyhýbali spoločenstvu
s hriešnymi a nespravodlivými ľuďmi. Najexplicitnejšie to vyjadruje Lv 20, 26: „Budete
svätými pre mňa, lebo svätý som ja JHVH a oddelil som vás od každého iného ľudu pre
mňa“ (por. aj Lv 10, 10). Podobne sa vyjadruje aj apokryfná kniha Jubileí. Nájdeme v nej
nariadenie adresované Jakubovi: „Ty však, syn môj Jakub, pamätaj na moje slová
a dodržuj prikázania svojho otca Abraháma. Oddeľ sa od národov, nejedz s nimi, nekonaj
podľa ich ciest a nebuď ich druhom, lebo ich dielom je nečistota, všetky ich cesty vedú
do poškvrny, zavrhnutia a ohavnosti“ (Jub 22:16).
Otázkou je KTO patril medzi tých, ktorí sa mali od JHVH ľudu ODDELIŤ? –
V Ješuovej dobe nájdeme širokú škálu odpovedí na túto otázku. Medzi „oddelených“
patrili vo všeobecnosti predovšetkým pohania – kvôli ich modlárskym praktikám (Lv 18,
26-30, Dt 7, 1-5; 20, 17-18), ale aj kvôli morálke. O tom svedčí Jn 18, 28, kde je správa,
že „Židia nevošli do vládnej budovy (k Pilátovi), aby sa nepoškvrnili“. V druhej línii
termín hriešnici stranícki vzťahovali Židia aj na iných Židov a označovali ním také
správanie, aké členovia skupiny (farizeji, eséni) považovali za neprijateľné pre zbožného
Žida (čo nezriedka predstavovalo všetkých mimo ich vlastnej skupiny).790 Takto boli
nečistí – levitsky alebo morálne – aj nenábožní ľudia vnútri judaizmu, napr. židovskí
mýtnici a prostitútky. Zvlášť na tejto čistote, podľa svedectiev rabínskej literatúry
a Nového zákona, záležalo skupine farizejov. Vznikli ako zbožné laické hnutie, ktoré
sa snažilo brať vážne svoju vieru prísnym dodržiavaním Zákona. Spájali sa do malých
uzavretých skupín vnútri Izraela, čím sa stávali oddelení (aram. perišaja, odtiaľ meno
farizeji). Ako „spravodliví“ sa radikálne oddeľovali od mýtnikov a hriešikov, nikdy
nevstupovali do ich príbytkov a v žiadnom prípade s takýmito ľuďmi nezasadli za jeden
stôl. Farizeji v svojej úzkostlivej zbožnej praxi nesúhlasili so žiadnym hriechom ani
hriešnym spôsobom života. Ich cesta spravodlivosti bola nesporne cestou správnou, ale
nedostačujúcou, ak začali len sami seba považovať za zdravých, dobrých a vzorných, teda
lepších ako sú iní.791
Samozrejme židovskí hriešnici mali v judaizme nádej na tešuvu, obrátenie a zmierenie
– čo samozrejme pripúšťali aj farizeji, – po ktorej mohli zaujať miesto v náboženskom
živote, „zasadnúť za jeden stôl“. Nóvum, ktoré priniesol Ješua bolo, že on tento model
obrátil. Najprv vytvoril s ním spoločenstvo – čo bolo znamením, že ich nezavrhuje ani
neodmieta. Potom nasledovalo obrátenie. Ješuovo spoločenstvo pri stole s hriešnikmi
neznamenalo jeho súhlas s ich hriechmi. Ich obrátenie bolo dôsledkom spoločenstva.
Čo sa týka pohanov, Ješua podľa svedectiev evanjelií, nikdy sám neprekročil hranicu
Zákona a nie je známy prípad, že by stoloval s pohanmi, hoci neodmieta ich prosby
(Sýrofeníčanka Mk 7,24-30, tu je silná výpoveď: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti,
lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám“) a poukazuje na eschatologickú
budúcnosť, kedy táto hranica bude zrušená: „Hovorím vám, že prídu mnohí od východu
790
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DUNN, J. D. G.: Ježíš, společenství stolu a Kumrán, s. 265.
MÁTEL, A.: Učeníctvo v synoptických evanjeliách, s. 23.
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i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve“
(Mt 8, 11; Lk 13, 28-29).
Farizeji postupne dávali dôrazom na rituálnu čistotu pri stolovaní najavo svoju túžbu,
aby sa celá zem podieľala na svätosti chrámu. Ich starosť o čistotu sa nesústreďovala len
na zvláštne rituálne jedlá, ale prejavovala sa pri všetkých jedlách.792 Tento ich koncept
sa naplno rozvinul po zničení chrámu. Rabíni začali označovať domov ako j[;m. vD'q.mi
mikdaš me‘at (malá svätyňa; por. Ez 11,16). Je známa legenda, že keď Rimania zničili
chrám v Jeruzaleme, dvaja vedúci rabíni tej doby pomohli utíšiť ľud vyhlásením, že od tej
doby môže a má ako oltár v chráme slúžiť stôl domu“.793 Takto vzrástla dôležitá úloha
(rodinného) stola, ale v podstate nadviazala len na staršiu tradíciu. Aj v období pred
zničením chrámu malo každodenné stolovanie sakrálny charakter, ktoré nadobúdalo
predovšetkým skrze požehnanie na začiatku jedla. Po ukončení bohoslužieb
v Jeruzalemskom chráme začal nadobúdať rodinný stôl dôstojnosť oltára (por. Ber 55a)
a predsedajúci (otec rodiny) bol v rodine akoby kňazom. Rabínski učenci prehlásili:
„V dobe, keď jestvoval chrám, oltár snímal hriechy Jisraela a teraz [keď chrám nestojí]
ich sníma stôl človeka“ (Ber 55a).
Koncept oddelenie „čistých od nečistých“, „spravodlivých od nespravodlivých“
nerozvíjali v Ješuovej dobe najviac farizeji – ako sa mylne podľa Nového zákona
nazdávame, – ale eséni. Túto skutočnosť objasnili v 20. stor. nájdené zvitky pri Mŕtvom
mori. V Qumráne kráčala ruka v ruke dôležitosť rituálnej čistoty spolu s dôležitosťou
rituálneho stolovania – pričom v komunite bolo každé stolovanie rituálnym. Kto bol pre
esénov nečistým? – Okrem pohanov a hriešnikov bol tento kruh rozšírený na tých, ktorí
boli kultovo nečistý, ale aj na tých, ktorí boli postihnutý fyzickými defektmi – vadami
(~Wm), čo bolo považované za znamenie hriechu (por. 1Q Sa II,5-6; 1QM 7,4-6; 11QT 3840; 45,12-14). Medzi qumránskymi jachad sa aplikovali prísne predpisy Tóry (hlavne Lv
21, 17-23), ktoré sa pôvodne a literárne vzťahovali na chrám a jeho služobníkov (kňazov
a levitov). Podobne ako do svätyne chrámu mohli vstúpiť len rituálne čistí kňazi, aj medzi
jachad mohli vstúpiť len čistí izraelskí muži – čo de facto boli len členovia spoločenstva.
Ostatní bývali súhrnne označovaní za „zvrátených mužov“, ktorí „kráčajú po zlej ceste“.
Qumránski eséni takto sami seba považovali za kňazskú komunitu. Vonkajším priestorom
ich bohoslužby bolo spoločné stolovanie, z ktorého bolo preto vylúčených množstvo
ostatných Židov. V tomto kontexte pochopíme hlbšie aj Ježišove výroky v Lukášovom
evanjeliu, ktoré predstavujú voči ním opačnú (konfrontačnú) pozíciu:
1.
„Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných (ptwcou,j), zmrzačených (avnapei,rouj),
chromých (cwlou,j) a slepých (tuflou,j)“ (Lk 14, 13).
2.
„Choď rýchle na námestia a do ulíc a priveď sem chudobných (ptwcou.j),
zmrzačených (avnapei,rouj), slepých (tuflou.j) a chromých (cwlou.j)“ (Lk 14, 21).
V chudobných sa Ješua zhoduje s biblickou a rabínskou tradíciou (Dt 14,28-29; 16,1114; 26,11-13; Tob 2,2). Qumránski eséni sami seba často označovali ako „chudobní“
792
793
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alebo „chudobní v duchu“ (CD VI,21; XIV,14; 1QpHab XII,2-10; 1QM XI,9.13; 1QH
II,32; III,25; V,22; atď.; 4QpŽ 37,1.9). Na druhej strane však priamo odmietali rôzne
druhy zmrzačených (~Wm), chromých (x;SeP)i , slepých (rWE[i) kvôli ich rituálnej
nespôsobilosti. Napríklad v Damašskom spise je stanové, že „žiadny šialenec, pomätenec,
obmedzenec alebo blázon, žiadny slepec ani zmrzačený, chromý, hluchý alebo
menejcenný človek nemá vstúpiť do komunity, pretože sú v ňom anjeli“ (CD 16). Podobne
uvádzajú aj „Pravidlá obce“ (1Q Sa II,3-10):
(3b) ...Žiadny muž postihnutý akoukoľvek nečistotou, (4) ktorá pôsobí na ľudí,
nevstúpi do ich zhromaždenia, nik kto je tak postihnutý, (5) že nemôže prijať úlohy
zhromaždenia, nik s fyzickým postihnutím – ochrnutými nohami alebo (6) rukami,
chromý, slepý, hluchý, nemý, postihnutý na svojom tele viditeľným defektom (7)
alebo zoslabnutý starý muž neschopný mať podiel na zhromaždení, (8) nemôžu
vstúpiť a zaujať miesto v zhromaždení mužov mena, pretože svätí (9) anjeli sú
[časťou] ich zhromaždenia. Ak [niekto] z týchto ľudí má niečo, čo chce povedať
svätému zhromaždeniu, (10) nech urobí ústne vyhlásenie, ale takýto muž nesmie
vstúpiť, lebo je posadnutý.
Židia s defektmi boli vylúčení z qumránskeho jachad, ich stolovania, respektíve nikdy
doň nemohli vstúpiť.794 Počas slávenia Pesachu podľa fragmentu 4Q265, pri spoločnom
jedení pesachového baránka bola zakázaná účasť mladému mužovi (muž pod dvadsať
rokov) a žene (por. 11QT VII.8; Jub 49:17). Prísni qumránski „celibátni“ eséni – na
rozdiel od iných esénov, ktorí žili v manželstve kvôli plodeniu potomstva (por. Bel II,
8.13) – vylučovali ženy zo svojho spoločenstva, takže tieto nemohli mať účasť ani na ich
spoločnom stolovaní.
Dôvodom prísneho dodržiavania čistoty bola prítomnosť svätého JHVH
v spoločenstva, kde prebývajú jeho anjeli (členovia jachad). Túto skutočnosť zvlášť
vyjadrovali pri spoločnom stolovaní – typickom ryse ich spoločného života, ktoré bolo
pre nich posvätným. Tejto téme sme sa venovali pri pojednávaní o Qumráne. Na tomto
mieste môžeme zhrnúť:
1. Rituálne stolovanie qumránskych esénov bolo exkluzívne – vyhradené len
pre plnoprávnych členov jachad (Bel II, 8.7 /139/), podľa pravidiel čistoty;
2. spojené s rituálnym očisťovaním sprevádzané vnútorným pokáním (1QS III, 4-6;
CD X, 11);
3. jedáleň bola pre nich akoby svätým miestom (e„j ¤giÒn ti tšmenoj; Bel II, 8.5 /129/);
4. skromné jedlo pripravovali kňazi, jeho požívanie bolo spojené s požehnaním (1QSa
II, 19-21; 1QS VI, 5-6; por. Bel II, 8.5), nikto nesmel začať jesť pre ním (por. Bel
II, 8.5 /131/); jedlo sa končí požehnaním (Bel II, 8.5 /131/);
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Por. KEE, H. C.: Členství v kumránské komunitě a v Ježíšově učení, in CHARLESWORTH, J. H.: Ježíš
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254

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

5. zvláštne miesto pri stolovaní mal chlieb a (mladé) víno (1QS VI, 4-6; 1QSa II, 1721) – hoci jedli aj mäso795;
6. počas jedenia sa vytváral stôl spoločenstva, ktorý tvorili najmenej desiati muži
(1QSa II, 22; 1QS VI, 6) – pričom je nevyhnutná prítomnosť kňaza (1QS VI, 3-4);
7. Pri jedení vládlo ticho (meq' ¹suc…aj Bel II, 8.5 /130/) a stolovanie bolo spojené
so štúdiom Tóry (1QS VI, 7).
To, čo Ješua zdieľal s esénmi bol eschatologický ráz stolovania. Bežné stolovanie
bolo výrazom a anticipáciou spoločenstva budúceho veku.796 Podobne ako farizeji a eséni,
dával Ješua dôraz na dôležitosť a posvätnosť každého spoločného stolovania. Na rozdiel
od exkluzívnosti farizejov (ktorí vylučovali židovských hriešnikov a mýtnikov) a esénov
(vylučovali aj ženy, mužov s fyzickými defektmi a všetkých nečlenov spoločenstva),
spoločenstvo pri stole otváral pre každého Žida bez rozdeľovania, vrátane mýtnikov,
hriešnikov a postihnutých ľudí. Eschatologický rozmer stolovania, okrem niektorých
podobenstiev (najmä o „veľkej hostine“ Lk 14, 16-24 a jej paralelná verzia u Mt 22, 1-14
– „svadobná hostina“, por. aj Tom 64), nájdeme najmä pri Poslednej večeri.

5.1 Poriadok židovského stolovania
Centrum pesachovej večere v čase chrámu predstavovalo nepochybne jedenie baránka
s nekvaseným chlebom (a horkými bylinami). Toto rituálne jedenie sa postupne vnorilo
do slávnostného stolovania sprevádzaného berachami – požehnaniami, hagadou, spevom
žalmov a pesachových piesní. Toto slávnostné stolovanie sa neustále vyvíjalo a postupne
dostávalo ustálenú podobu, svoj poriadok – seder. Pesachová večera v 1. stor. pred Kr.
v období pred zničením chrámu predstavuje ranú podobu „sederovej večere“. Kostru
pesachovej večere tvorí pitie štyroch kalichov vína s príslušnými berachami.
V nasledujúcej tabuľke797 si môžeme porovnať poriadok židovského slávnostného jedla
podľa dvoch najstarších rabínskych prameňov – Mišny a Tosefty, ktoré si zvlášť všímajú
spôsoby prednesenia berachot:

795

O jedení mäsa svedčia nájdené hlinené nádoby naplnené zvieracími kosťami.
BLACK, M.: The Scroll and Christian Origins, London 1961, s. 109-111; DUNN, J. D. G.: Ježíš,
společenství stolu a Kumrán, s. 268.
797
KUHN H. W.: The Qumran Meal and the Lord’s Supper in Paul in the Context of the Graeco-Roman
World in CHRISTOPHERSEN, A. (edt.): Paul, Luke and the Graeco-Roman World, JSNT 217, Academi,
Sheffield 2002, s. 248.
796
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Mišna Berachot 6:6

I.
II.
III.

IV.

Tosefta Berachot 4:8
Poriadok hostiny
Keď sa ľudia posadia, každý recituje Hostia vstúpia a sadnú si...
Každý recituje požehnanie pre sebe (2x)
požehnanie pre seba
Keď si sadnú položiac sa
Keď vstali a sadnú si položiac sa,
m Ber 8:2
1. a keď oni (obsluhujúci) mu podajú
...oni hovoria, oni si umyjú ruky
(vodu) na ruky, on si umyje, hoci si už
umyl jednu ruku, teraz obidve ruky.
2. Keď mu namiešali pohár, on recituje
a potom namiešajú pohár
požehnanie, hoci už recitoval nad prvým
(pohárom), teraz recituje nad druhým.
3. A keď mu prinesú predjedlo, recituje
požehnanie, hoci už recitoval nad prvým
(predjedlom), teraz recituje nad druhým.
Jeden recituje požehnanie pre všetkých

A jeden recituje požehnanie pre
všetkých.
V.
Ak niekto prišiel po troch predjedlách,
nie je mu dovolené vstúpiť.
VI. Ak je mu prinesené víno počas jedla,
t Ber 4:12
každý recituje požehnanie pre seba.
Ak je mu prinesené víno počas jedla,
každý recituje požehnanie pre seba.
VII. Po jedle jeden recituje požehnanie pre
t Ber 5:6
A po jedle oni začnú jedným, kto
všetkých ostatných...
recituje požehnanie.
Slávnostná židovská hostina sa zvyčajne skladala z troch častí.798 Podľa traktátu Mišny
Berachot poznáme ich názvy:
1. predjedlo !AzM'h;

ynep.Liv, tr,P,r.P;,

ktoré zodpovedalo rímskemu gustus (promulsis)

2. hlavné jedlo !Azm'
3. zákusok !AzM'h;

rx;a;L.v, tr,P,r.P;,

ktorý sa nazýval u Rimanov mensa secunda.

5.2 Hejseva – ležiaca poloha pri stolovaní
Ležiaca poloha pri sederovej večeri je spomenutá v mišne Pes 10:1 a tosefte Pes 10:12.
Spomínali sme, že ide o grécko-rímsky zvyk pre slobodných mužov v protiklade k ženám
a otrokom, ktorí sedeli na zemi alebo stáli. Keďže Židia druhého chrámu integrovali
mnoho prvkov helenistického stolovania do svojich biblických sviatkov, ležanie pri
stolovaní bolo jedným z nich. Okrem toho podľa mišny m Ber 6:6 je pri stolovaní rozdiel
798

Por. KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 35.
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medzi jedením predkrmu a hlavného jedla aj podľa polohy tela – pri predjedle hostia
sedia (!ybiv.Ay Wyh'), ale hlavné jedlo sa jedlo sa v ležiacej polohe (Wbs;xe)799.
Pri ležaní mali účastníci pod sebou (okolo seba) nahromadené vankúše (hj'mi)
a naklonení boli na ľavej strane. Všetci boli opretí (~yBisum.; por. štvrtú otázku Ma ništana)
na ľavom boku. To rabíni vysvetľujú z praktických dôvodov: aby mali stolujúci pravú
ruku voľnú k podávaniu jedla a „aby priedušnica neprechádzala cez pažerák“ (Pes 108a) –
čo je výstrahou proti nebezpečenstvu zadusenia sa. Jedlo mali na jednotlivých malých
stolíkoch, ktoré boli pred nimi. Tento zvyk prevzali Židia, známy je v celom tanaitskom
období a zvlášť ho uplatňovali pri pesachovej večery. Počas nej každý leží – vrátane žien,
detí a služobníkov – pretože každý je v pozícii slobodného človeka. Svedectvo o tejto
polohe pri veľkonočnom stolovaní sa zachovalo medzi Židmi až dodnes v rámci sederu
(hoci v stredoveku bola snaha niektorých rabínov ju vypustiť s argumentáciou, že už nie
je symbol slobody, ale skôr znamením choroby a slabosti). V súčasnej Hagade šel pesach
je predmetom štvrtej otázky detí počas Ma ništana – na rozdiel od oboch Talmudov –
čo svedčí o jej starobylosti. Keďže v tanaitskom období bola táto poloha samozrejmosťou
vo všetkých krajinách, ktoré boli pod vplyvom helenizmu, nemusela byť kladená. Aj keď
sa nedodržiava počas celého sederu, zachováva sa najmä pri konzumovaní macot a pití
vína, kým pri jedení maroru nie je nutnosťou (b Pes 108a). V Ješuovej dobe bola
samozrejmosťou.
V gréckom texte Nového zákona, ležiacu polohu pri stolovaní počas Poslednej večere
vyjadrujú dve slovesá: avna,keimai (Mk, Mt a Jn) a avnapi,ptw (Lk). Obe slovesá (+
avnakli,nomai) rozlišujú ležiacu polohu tela ľudí, ktorí spoločne stolujú, na rozdiel
od slovies „sedenia“ kaqi,zw, kaqe,zomai, ka,qhmai. Podľa gréckeho textu Mk 14, 18/Mt 26,
20 je poloha Ješuu a Dvanástich opísaná slovesom avna,keimai – ležať, položiť sa (u Mk
v tvare particípia avnakeime,nwn keď oni ležali, u Mt v imperfekte avne,keito uložil sa; por.
aj Lk 22, 27). Túto polohu potvrdzuje aj Jánovo evanjelium: h=n avnakei,menoj ei-j evk tw/n
maqhtw/n auvtou/ evn tw/| ko,lpw| tou/ VIhsou/ jeden z jeho učeníkov bol ležiaci pri jeho hrudi
(Jn 13, 23). Žiaľ sloveso avna,keimai žiaden slovenský preklad neprekladá správne
„uložením“, napríklad u Matúša: SKP zasadol za stôl, SEP, ROH sadol si za stôl; ČEP
usedl ke stolu – aj keď sa v gréckom texte o žiadnom stole nehovorí; čo rešpektujú KMS
stoloval, NBK byl za stolem, por. VUL discumbebat, KJV sat down. Väčšina anglických
prekladov (NIV, NAB) používa výstižne sloveso reclining, ale žiaľ často pridávajú at the
table (NAU v kurzíve). Z nemeckých prekladoch najlepšie MNT (zu Tisch) lag. Príliš
voľne prekladajú nemecké LUT setzte er sich zu Tische, EIN begab er sich; anglické NJB
he was at table, NRS took his place.

799

Koreň

bsx

hebrejská Biblia nepozná, známy je len v rabínskom judaizme, kde označuje ležanie pri

stolovaní, obklopenie stolu. Známejší je tvar bsh. Stolovanie sa v modernej hebrejčine povie bs,h,, čo je
pravdepodobne odvodené od slovesa bbs (pôvodne otočiť sa, obchádzať, obkľučovať – to môže súvisieť
s možnosťou otáčania sa pri stolovaní poležiačky). Od tohto slovesa boli asi odvodené obidva tvary,
pričom fluktovali počiatočné spoluhlásky x/h. Nakoniec sa ujal tvar bsh.
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Lk 22, 14 na uvedenie Poslednej večere používa sloveso avnapi,ptw (v aoriste avne,pesen),
ktoré podobne doslova znamená ľahnúť si, uložiť sa, usadiť sa, nakloniť sa. V evanjeliách
sa bežne používa na označenie polohy pri stolovaní. Grécke sloveso evanjelisti používajú
vo význame „usadenia sa na zemi“ pri udalostiach druhého zázračného rozmnoženia
chleba (+ evpi. th.n gh/n na zemi Mk 8, 6/Mt 15, 35, por. Jn 6, 10). Lk ho používa aj pri
usadení/uložení za účelom bežného stolovania (Lk 11, 37; 14, 10; 17, 7). V jemnom
rozlíšení oboch slovies avnapi,ptw zdôrazňuje skôr zmenu pozície, akt uloženia, –
na rozdiel od „statickejšieho“ avna,keimai a je vhodné ho preložiť aj slovenským usadil sa
(hoci my dávame prednosť uložil sa). Najlepšie snáď SEVP posadil sa (por. nemecké
MNT niederließ er sich, LUT setzte er sich nieder), ostatné opäť pridávajú „stôl“: ROH
sadol si za stôl, SKP zasadol za stôl (por. KR, NBK posadil se za stůl; ČEP usedl
ke stolu). Príliš voľne prekladá SEP zaujal miesto pri stole (por. KMS; angl. NAB, NJB
he took his Place at Table; EIN begab er sich zu Tisch).

5.3 Židovské požehnanie – beracha800
Požehnanie, rovnako ako aj kliatba, boli predmetom viery v mnohých primitívnych
náboženstvách. Je zrejme jednou z najstarších náboženských predstáv, že existujú bytosti
a sily, z ktorých vychádza dobro, sila a život; ako aj také, ktoré prinášajú zlo. Prenos tejto
sily sa deje úkonmi (gestami, dotykmi) a slovom, ktoré mohlo byť dobroprajným – teda
požehnaním alebo zloprajným – kliatbou. V židovstve nie je zdrojom požehnania akási
neosobná božská sila s magickými účinkami, ale osobný JHVH, Boh, ktorý vyviedol svoj
ľud z otroctva na slobodu a zahrnul ho svojím požehnaním.
Beracha je špecifickým druhom židovskej modlitby, ktorú nájdeme v najstarších
častiach hebrejskej Biblie. Jej súčasná identifikácia je veľmi jednoduchá – začína slovom
%Wrb;, prípadne inými tvarmi slovesa krb. Tvar pasívneho particípia %Wrb; požehnaný,
podobne ako substantívum
koreňa

krb.

hk'r'B.

požehnanie (pl.

tAkr'B). , sú odvodené od hebrejského

Tento označuje aj koleno (%r<B,) a odráža židovský (orientálny) zvyk

pri modlitbe na znak úcty, poslušnosti a podrobenia ohnúť kolená, padnúť na ne, teda
kľačať (%r;B' 2Krn 6, 13 o Šalamúnovi; Ž 95, 6; por. aj arab. baraka), prípadne položiť sa
na zem.801 Tento koreň a jeho deriváty sa v SZ nachádzajú 415-krát. Biblické formuly
požehnania majú „klasickú formu“ (yhel{a/ hw"hy> hT'a; %WrB') len v Ž 119, 12 a 1Krn
29, 10, častejšia je formula

hw"hyl; WdAh

(1Krn 16, 8.34; 2Krn 20, 21; Ž 33, 2; 105, 1;

106, 1 atď.). V Qumráne nájdeme aj formulu odecha Adonaj (1Q Hod II, 20; IV, 5.17
atď.). U Babylončanov sa požehnanie nazývalo „dobré slovo“ (gr. euvlogi,a), čo prevzali aj
grécke preklady hebrejskej Biblie a Nový zákon. Sloveso euvloge,w sa v LXX nachádza až
522-krát (prvý krát Gn 1, 22; por. aj Ex 12, 32; 2Krn 30, 27), v NZ 38-krát (požehnanie
800

KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, Univerzita Palackého, Olomouc 1994; MÁTEL,
A.: Eucharistia – Pascha Novej zmluvy, s. 16-17; Kittel II 751-761; Allmen s. 208; Novotný s. 709; NBS,
s. 810; BDB Heb Lex 01477; TWOT Heb Lex 00841-2.
801
Potvrdzujú to aj egyptológovia v ugaritských textoch, por. DRIVER, G. R.: Canaanite Myts and
Legends, 1956; Aa.Vv.: Wörterbuch der Aegypt, Sprache I, s. 466.
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pred jedlom /najčastejšie chlieb/ Mk 6, 41; ryby 8, 7; 14, 22; Mt 14, 19; 26, 26; Lk 9, 16;
24, 30; prípadne kalich po jedle 1Kor 10, 16; chváliť Boha Lk 1, 64; 2, 28; 24, 53; 1Kor
14, 16; Jak 3, 9; požehnať niekoho Lk 2, 34; 6, 28; 24, 50-51; Rim 12, 14; 1Kor 4, 12;
Hebr 6, 14; 7, 1.7; 11, 20-21; 1Pt 3, 9; byť požehnaný Bohom (Ef 1, 3; Hebr 7, 6). Ješua
je nazývaný zástupmi v Jeruzaleme slovami žalmu 118, 26: euvloghme,noj o` evrco,menoj evn
ovno,mati Kuri,ou\ požehnaný (%WrB'), ktorý prichádza v mene Pánovom (Mt 21, 9; Mk 11,
9-10; Lk 19, 38; Jn 12, 13; por. Mt 23, 39; Lk 13, 35). Preto On prináša ľudu požehnanie
(Sk 3, 26) skrze vieru (Gal 3, 9). Aj učeníci môžu byť euvloghme,noj o` evrco,menoj evn
ovno,mati Kuri,ou\ požehnaní môjho Otca (Mt 25, 34; por. Iz 61, 9; 65, 23), podobne ako
Mária (Lk 1, 42). Od tohto slovesa je potom odvodené substantívum euvlogi,a požehnanie,
chvála, chválospev, štedrosť, lichotenie (101-krát v SZ, 16-krát v NZ). Keď najpresnejším
gréckym ekvivalentom k hebrejskej krb je euvloge,w vo význame požehnania, chvály,
chválorečenia, gréčtina Nového zákona pozná aj druhý výraz euvcariste,w, ktorý
v jemnom rozlíšení skôr znamená vzdávanie vďaky, vďakyvzdanie. Hoci jestvuje viacero
prác, ktoré odvodzujú toto slovo od hebrejského slovesa hdy a substanciálneho tvaru

hd'AT,802

tento výraz prijala LXX skôr z profánnej gréčtiny (hd'AT prekladá s qusi,a,

ai;nesij alebo evxomolo,ghsin), a to až v mladších knihách (v LXX len 6-krát;
deuterokánonické – Jdt 8, 25; 2Mak 1, 11; 12, 31; Mudr 18, 2 – por. aj apokryfnú 3Mak
7, 16; v NZ až 38-krát). Typickým znakom pri tomto slovese je uvedenie okrem subjektu
(„komu“) aj predmetu vzdávania vďaky („za čo“). Napríklad v knihe Judit subjektom
vzdávania vďaky je Pán, náš Boh a obsahom vďakyvzdania je pa,nta všetko. Keď sa
v jednom gréckom (profánnom) texte používa euvlogei/n na rozlíšenie od euvcaristei/n, prvé
označuje skôr formu, euvcaristei/n zasa obsah (zmysel) vďakyvzdania (por. aj 1Kor 14,
16). Sloveso znamená aj jednoduché ďakovanie niekomu (Ješuovi Lk 17, 16), za niečo
(1Kor 10, 30), ale najčastejšie v modlitbe vzdávať vďaky/ďakovať Bohu Lk 18, 11; Sk 28,
15; Rim 14, 6; 1Kor 1, 4.14; 14, 18; 1Sol 1, 2; 2, 13; Flm 1, 4; Otcovi Jn 11, 41; Kol
1, 12; v kresťanskej modlitbe Bohu skrze Ješuu ha-mašiach (Rim 1, 8; por. Ef 5, 20; Kol
1, 3; 3, 17; 1Sol 5, 18). V Novom zákone však nie vždy sú jednoznačne a dôsledne
rozlíšené obidve slovesá, použité sú často ako synonymá. Často ide o dva možné
rovnocenné preklady hebrejského krb. Napríklad pri požehnaní pred jedlom (chleba
a rýb), kde by hebrejčina vždy použila

%rEb,'

Mk 6, 41/Mt 14, 19 (správne) používa

euvloge,w, ale v Mk 8, 6/Mt 15, 36 (nesprávne) euvcariste,w. Logické však môže byť
rozlíšenie u Mk 14, 22-23/Mt 26, 26-27 pri Poslednej večeri, keď pri chlebe majú
euvlogh,saj, a pri kalichu (po večeri) euvcaristh,saj. Toto rozlíšenie by mohlo znamenať, že
Ješua pred tradičnou berachou kalicha (k. požehnania) predniesol vďakyvzdanie po jedle
(birkat ha mazon; viď III.6.13). Lukáš jednoznačne uprednostňuje euvcaristh,saj, používa

802

Zvlášť GIRAUDO, C.: La struttura letteraria della preghiera eucaristica, Roma 1981; Eucaristia per la
chiesa, Roma-Brescia 1986, por. aj CAZELLAS, H.: Eucharsitie, bénédiction et sacrifice dans l’Ancien
Testament in La Maison-Dieu 134 (1975), s. 7-28; KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory,
s. 5-11; TALLEY, T. J.: Von der Berakah zur Eucharistia in Liturgisches Jahrbuch 26 (1976), s. 93-115.
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ho aj nad prvým kalichom aj nad chlebom (22, 17.19; por. aj Sk 27, 35); podobne aj Ján
(6, 11. 23) a Pavol v 1Kor 11, 24. Od tohto slovesa je odvodené substantívum euvcaristi,a
vďaka, vďačnosť, vzdávanie vďaky (4-krát v deuterokán. Est 8, 12; 2Mak 2, 27; Mudr 16,
28; Sir 37, 11; 15-krát v NZ Sk 24, 3); zvyčajne pro,j tina „za niečo“ (2Kor 4, 15; Ef 5,
4; 1Sol 5, 18; Flp 4, 6; Kol 2, 7; 4, 2; 1Tim 2, 1; 4, 3-4) alebo „niekomu“ /Bohu/ (2Kor 9,
11-12; Kol 4, 2; Zjv 4, 9).
Berachu ako ustálený literárny druh môžeme nájsť v Qumránskych hymnoch (hodajot;
1Q Hod) pripisovaných Učiteľovi spravodlivosti, ako aj v ďalších spisoch a fragmentoch
tejto esénskej komunity pri Mŕtvom mori (4Q Ber /280.286-289/; 4Q 409.502 atď.). Ich
rôznorodosť odráža biblickú pestrosť požehnaní. V porovnaní s neskoršími rabínskymi
formulami idú nezávislou vlastnou cestou, blízkou skôr k apokryfnej a pseudoepigrafnej
literatúre. V 1QS VI, 3.8 stojí: „spoločne budú požehnávať“, čo sa môže vzťahovať na
rannú a večernú bohoslužbu (4Q503-504), šabat (4QŠirŠab /400-407/; 4Q503; 11Q17),
sviatky (4Q507-509). Každé požehnanie alebo kliatba v 4QBer končí dvojitým !ma !ma,
čo je v Biblii skôr vzácnosťou (len Nm 5, 22; 8, 6). V Dt 27 (základnom texte pre
4Q Ber), ani nikde inde v SZ alebo NZ, nie je amen dvakrát opakované, okrem výrokov,
ktoré Ježiš začína dvojitým amen v Jánovom evanjeliu (Jn 3, 5.11; 5, 19.24 atď.).803
V 1QS VI aj 1QSa nájdeme požehnania spojené s jedlom.804 Typickou črtou qumránskej
komunity bolo, že požehnanie pri každom stolovaní – zvlášť berachot nad chlebom
a (novým) vínom (por. 1QS VI, 5) – musel predniesť kohen, teda kňaz (1QS VI, 4).
KTO KOHO POŽEHNÁVA? Z nášho bežného používania sa zdá, akoby osoba ktorá
vyslovuje požehnanie (kňaz, otec rodiny, rabi), udeľovala ho osobe či predmetom nad
ktorými bolo vyrieknuté. V skutočnosti osoba vyslovujúca požehnanie komunikuje
s Bohom a otvára sa pre požehnanie samotného Stvoriteľa. Hebrejské slovo %Wrb; nie je
výrazom opisujúcim to, čo mi robíme pre Boha. Je to pasívne particípium, čo indikuje,
že Boh je zdrojom a prameňom všetkého požehnania. On je otcom všetkých požehnaní.
Keď sa recituje beracha, prednášajúci vedome s vierou potvrdzuje skutočnosti, že On je
požehnaný a že nás požehnáva. Primárnym zdrojom požehnania je teda vždy JHVH, Boh
Izraela. Svoje požehnanie môže adresovať človeku bezprostredne On sám (gemara b Pes
114a uvádza, že sviatočný deň je posvätený bez ľudského zásahu) alebo môže
požehnávať skrze človeka. Len On udeľuje požehnanie a len v jeho mene môžu druhí
ľudia sprostredkovávať jeho berachu (Dt 10, 8). Požehnanie je potom akoby výkrikom
srdca adresovaným tomu, kto je prameňom všetkého dobra. Vo všeobecnosti sa
požehnanie prenáša z vyššieho na nižšieho. Môže ho prednášať otec nad synom (Gn 49;
Sir 3, 9), brat nad sestrou (Gn 24, 60), kráľ nad služobníkmi (1Kr 8, 14), kňazi nad
veriacim ľudom (1Sam 2, 20; Ž 134, 3) – títo môžu použiť slávnostné „Áronské
požehnanie“ (Nm 6, 24-26). Len v jednom prípade v Biblii požehnáva ľud kráľa (1Kr 8,
66). Dôležitú úlohu pritom zohráva Božie meno, ktoré človek vzýva. Ono je
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Por. DSDNT, s. 286.
K tejto téme por. FALK, D.: Daily, Sabbath & Festival Prayers in the Dead Sea Scrolls, Brill, Leiden
1998; NITZAN, B.: Qumran Prayer and Religious Poetry, Brill, Leiden 1994.
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manifestáciou jeho osobnej, záchrannej a zmluvnej prítomnosti. Ako dôsledok toho,
že niekto nestojí v dobrom vzťahu s Bohom je, že nemôže nikoho požehnať (Mal 2, 2),
ani byť požehnaný (Dt 28). Posvätným jazykom požehnania bola a doteraz je hebrejčina
(hoci neskôr bolo možné aj v aramejčine, por. Ber 40b).
Čo sa týka OBSAHU, predmetu požehnania, sloveso žehnať/požehnať v SZ znamená
obdarovanie s mocou pre úspech, prosperitu, plodnosť a mnohé iné dobrá z nespočetného
množstva Božích zásahov. Podstatným účinkom berachot sú aj materiálne dobrá (Dt 11,
26; Pr 10, 22; 28, 10; Iz 19, 24). Ono sa preto prejavuje aj v bohatstve stád a v úrode (Gn
26, 12 - 14; 27, 27; Lv 25, 21), víťazných vojnách (Gn 27, 29; Nm 24, 17; Dt 33, 11).
Beracha kontrastuje často s hl'l'q. kliatbou, zlorečením (koreň llq preklínať). JHVH,
Boh Izraela, ktorý riadi každé požehnanie, má pod kontrolou aj kliatbu (por. Nm 22). Kto
je ním požehnaný, nemusí sa báť kliatby (Ž 109, 28). On dokáže aj kliatbu premeniť
na požehnanie (Dt 23, 5; Neh 13, 2). Súvzťažnosť medzi požehnaním/kliatbou
so životom/smrťou nájdeme v Dt 30, 19.
AKO PÔSOBÍ požehnanie? Kedykoľvek je v Biblii spomenutá beracha, znamená to,
že cez reálne pôsobenie je spoľahlivo uskutočnená vnútorná premena. „Viem, že koho
požehnáš (%reb'T). , bude požehnaný (%r'bom.)...“ (Nm 22, 6). Požehnanie je slovo obdarené
zvláštnou mocou, ktorým sám Boh dáva živým bytostiam alebo veciam novú posvätnú
kvalitu. Príkladom môže byť príbeh o Izákovom požehnaní nesprávneho syna. I keď
Jakub prijal požehnanie podvodne, ona sa začalo reálne uskutočňovať a jeho pôsobenie
nemohlo byť zastavené (por. Gn 27, 33). Požehnanie osôb teda prináša zmenu alebo
pridáva posvätnú kvalitu, ktorá tam predtým nebola. „Berachot nad pokrmami však
nerozmnožuje ich posvätnosť. Prednesením požehnaní nevzniká nový sakrálny stav, ktorý
bol predtým profánny. Práve naopak. Vyslovením berachot sú prostriedky obživy
,prepustené‘, vyňaté zo stavu a oblasti sakrálnej a my ich môžeme užívať, napriek tomu,
že sú Božím vlastníctvom,“ zdôrazňuje veľmi dobre F. Kunetka vo svojej práci.805
Podobne sa vyjadruje Di Sante: „Žehnať neznamená dodávať veciam určité sily,
či schopnosti, ktoré predtým nemali, i keď toto je význam, ktorý požehnanie získalo
v kresťanskej tradícii, kde znamená žehnať veci namiesto velebiť Boha za veci, ktoré nám
dáva. Zmyslom berachy je odhaliť vo veciach ich konečnú, hlbokú a vnútornú identitu,
odhaliť, že jestvujú len vo vzťahu k svojmu Stvoriteľovi a že sú hmatateľným znamením
jeho pozornosti a starostlivosti.“806
Požehnanie vyslovené človekom je zároveň MODLITBOU CHVÁLY
a VĎAKYVZDANÍM ako odpoveď človeka na Božie konanie. Žehnať Bohu neznamená
nič iné, než vyznávať a chváliť jeho moc, svätosť a veľkosť, dosvedčovať jeho vernosť
a priznávať jeho otcovstvo.807 V židovstve sa používajú mnohé požehnania nad jedlom
a ďalšími stvorenými vecami. Nimi sa Boh uctieva ako štedrý darca potravy (por. Bel
II,8.5). Talmud zaznamenal staršiu tradíciu midráša na Ž 24, 1 („Zem je Pánova a z toho
805

KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 39.
DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 46.
807
DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 47; KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 4.
806
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nás sýti“): „Podľa rabi Jehudy hovorí Šemuel: Ak niekto je z plodov zeme bez modlitby,
je to akoby užíval Božie vlastníctvo, lebo je napísané: Pánova je zem a všetko, čo ju
napĺňa. Rabi Levi namietal: je síce napísané Pánova je zem a všetko, čo ju napĺňa, ale
taktiež je napísané: Nebesá patria Pánovi, zem však dal ľuďom (Ž 115, 16). V tom nie je
rozpor. Prvé platí [o situácii] pred požehnaním, druhé po ňom“ (b Ber 35a). Ešte
dôraznejšie znie výrok: „Z plodov tejto zeme sa nič nesmie jesť bez požehnania. Kto je
z plodov zeme bez modlitby, dopúšťa sa svätokrádeže“ (b Ber 35a; por. Sifra Lv 19, 24).
Za týmto výrokom je skrytá predstava, že celý svet patrí Bohu ako jeho vlastníctvo. Len
ten, kto si berie z neho s vďakou a požehnaním, prijíma Božie dary správnym spôsobom
a dostáva ich úplne zadarmo. Midráš Berešit raba rozpráva o tom príbeh: „Abrahám hostil
pocestných a keď sa nasýtili a napili, povedal im: Požehnajte. – A oni sa opýtali. Ako? –
Odpovedal im: Povedzte: Požehnaný je večný Pán, lebo sme požívali z toho, čo je jeho. –
Ak títo súhlasili a požehnali, jedli, pili a potom odišli. Ak nesúhlasili s požehnaním,
povedal im: zaplaťte, čo ste dlžní!“ (GnR 49,4).
Čo sa týka POUŽÍVANIA berachot, podľa rabi Meira „každá osoba je zaviazaná
recitovať sto požehnaní denne“ (Men 43b) – čo nie je také ťažké, keď si uvedomíme,
že napr. tefila – šemone ecre alebo modlitba osemnástich požehnaní, ktorú Židia recitujú
trikrát denne, sama pokryje 57 berachot). Berachot mali podľa učenia farizejov a neskôr
rabínov pokryť všetky úkony dňa (pri vstávaní, obliekaní, obúvaní, umývaní rúk,
po použití toalety, pred a po jedle atď.), aby bola prednášaná pri každej príležitosti (por.
b Ber 54a). K tomu v NZ povzbudzuje aj odchovanec farizejskej tradície apoštol Pavol,
keď v 1Sol 5, 18 vyzýva: evn panti. euvcaristei/te\ pri všetkom vzdávajte vďaky (por. aj
deuteropaulína Kol 3, 17; Ef 5, 18-20).808
Beracha je základná modlitbová forma starozákonného človeka v období raného
židovstva.809 V talmude nájdeme výrok, že „mužovia veľkého zhromaždenia zaviedli
v Jisraeli požehnania (tAokrB.), modlitby (tAlpiT.); posväcovanie (tAvWdq.) a rozlišovania
/rozdeľovania/ (tAlD'b.h;)“ (b Ber 33a). Všeobecne sa dajú podľa jej dĺžky rozlíšiť tri
LITERÁRNE FORMY berachot:810
1. Krátke formy (matbe'a kazar), ktoré pozostávajú zo žehnajúcej formuly na začiatku
a tela požehnania (guf). Tieto sprevádzajú človeka a jeho celodennú činnosť a ich
obsah závisí od príležitosti pri ktorej sú vyslovené.
• Požehnanie plodov tSrP.h; tK;r.Bi – chvála za materiálne dobrá (jedlo, nápoje,
ovocie...);
• požehnanie príkazov

tAwc.mih; tK;r.Bi

– chvála za jeho nariadenia (o šabate,

sviatkoch, obriezke...);
2. Dlhé formy (matbe'a aroch), ktoré majú zvyčajne tri časti a obsahujú dve eulógie:
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Por. KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 17.
ELBOGEN, I.: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Hildesheim 1962, s. 4;
KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 5,12.
810
MANNS, F.: Jewish Prayer in the Time of Jesus, s. 47; por. Benediction in EJ, CD-Rom Edition.
809
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• otvárajú sa úvodom: „Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta...“ (hebr.
peticha);
• telo zahŕňajúce spomienku (anamnéza) na Božie diela (hebr. gúf);
• záver stručne pregnantne sumarizuje tému anamnézy (hebr. chatima).
3. Priľahlé formy (beracha ha-semucha le-chaverta) vynechávajú úvodnú formulu
požehnania, ale majú ju vždy na konci (por. j Ber 3d, 1:8). Táto formula neobsahuje
výraz Kráľ sveta (niektorí tvrdia, že pochádza až z 2. stor. po Kr.).
Talmud upresňuje pravidlá pre používanie krátkej a dlhšej formy nasledovne: „Všetky
berachot začínajú baruch a takisto s baruch končia, okrem berachy plodov a prikázaní
a berachot, ktorým predchádza iná beracha a okrem poslednej berachy v Šema Jisrael.
Sú berachot, ktoré s baruch začínajú, ale nimi nekončia a sú aj také, ktoré sú s baruch
ukončené, ale nimi nezačínajú“ (b Ber 46d).
Viaceré požehnania sú komponované v druhej osobe, ale potom prejdú do tretej osoby.
Tento fenomén nie je v biblickej hebrejčine ničím nezvyčajným, podobne to robia
aj viaceré žalmy (por. Ž 68, 20; 72, 19). Podľa J. Heinemana použitie tretej osoby je
charakteristické pri modlitbách, ktoré vznikli v bejt midraš.811 2. osoba je charakteristická
pre deprekatívnu reč, 3. osoba pre hymnicko-celebratívnu reč.812 Nie je nemysliteľné,
že táto dialektika druhej a tretej osoby odráža skúsenosť prítomnosti a absencie Boha,
jeho imanenciu aj transcendenciu. Podľa rabi Jochanana je dosvedčené v Písme,
že „kdekoľvek nájdeš zmienku o Božej transcendencii (gevurato), nájdeš takisto zmienku
o Božej imanencii (anvetanuto). Kedykoľvek Biblia chce hovoriť o Božom majestáte,
vzápätí sa zmieňuje o úteche Božej milosti (b Meg 31a). K tomuto výkladu sa pripája aj
Di Sante: „Priama osobná stránka modlitby („Požehnaný si Pane“) vyjadruje priamy
a dialektický vzťah s Bohom, vedomie jeho láskyplnej a otcovskej blízkosti. Ale akonáhle
je nám blízky, zostáva Boh vždy celkom Iný, lebo nepodlieha ľudskej logike a jej
požiadavkám. Druhá, nepriamo osobná časť modlitby („ktorý nás posvätil“) vyjadruje
toto druhé vedomie, ktoré pritom nevyvracia prvé, ale ho predpokladá a doplňuje.“813
Po zničení chrámu boli berachot inštitucionalizované ako bohoslužobné formy a stali sa
„obeťou plodov perí“ (por. Oz 14, 3).814
Peticha815
V úvode berachy je Boh oslovený priamo v druhej osobe

„požehnaný si“

y'y. ),
ktoré Židia po zničení chrámu nikdy nevyslovujú, ale nahrádzajú ho výslovnosťou yn"doa]
Adonaj (Pán) a masoreti preto označili punktáciou hA'hy>. Ten o ktorom vyslovujeme, že je
požehnaný, je volaný ako „náš Boh“ Wnyheloa.? V Talmude nájdeme výrok pripisovaný
a nazvaný svojim svätým zjaveným menom:

hwhy

hT'a; %Wrb;

(v postbiblickej dobe skratkou

811

HEINEMANN, J.: Prayers of Beth Midrash Origin, JJS 5 (1960), s. 275-279.
KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 15.
813
DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 52.
814
KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 12.
815
MANNS, F.: Jewish Prayer in the Time of Jesus, s. 47-48; HEINEMANN, J.: The Formula Melekh ha‘olam, JJS 11 (1960), s. 177-179; Once again Melekh ha-‘olam, JJS 15 (1964), s. 149-154.
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Ravovi816, že beracha musí obsahovať Božie meno (Ber 40b). Modlitbu adresuje Izraelita
vždy ako člen spoločenstva. Jednotlivec sa nikdy nemôže totálne oddeliť od komunity
ku ktorej patrí. Povolanie k viere obsahuje titul „Kráľ sveta /univerza/“

~l'A[h; %l,m,

–

pridáva sa, keď je požehnanie na začiatku modlitby – čo je protestom proti uctievaniu
ktoréhokoľvek ľudského panovníka. Len Pán sveta je hodný klaňania sa, na rozdiel
od ľudských kráľov. Jochan ben Zakaj povedal: „Oni odmietli bremeno Kráľovstva
a prevzali bremeno smrteľného muža“ (t Sota 14:4), čím vyjadril súd nad vládou kráľa
Herodesa.
Gúf817
Obsah židovskej viery sa vyvíjal v hlavnom tele požehnaní. Často tento obsah
vychádza z biblického slova (por. v tefile: jej 1.berecha /Gn 14, 20; 5.ber./Nár 5, 21;
10.ber/Iz 56, 8; 14.ber/Ž 147, 2; 15.ber/Ž 28, 6). Berachot obsahujú témy stvorenia,
vyvolenia, záchrany atď. Podľa Pes 10:6 Rabi Akiva ukončoval malý halel – ktorý
pripomína vyslobodenie z egyptského otroctva – s požehnaním za spásu (ge’ula), ktoré je
zamerané na definitívne vyslobodenie Izraela. Podobnou cestou ide aj musaf –
požehnanie šabatu.
Chatima818
Slovo chatima znamená pečať, potvrdenie. Záver formuly požehnania opakuje témy
vzdávania vďaky skráteným výrazom (v gréčtine je ekvivalentná doxológia). Tento
fenomén je prítomný v mnohých žalmoch (Ž 31, 22; 41, 14; 68, 36; 72, 18-19; 89, 53;
106, 48; 124, 6; 135, 21). Podľa Finkelsteina však berachy v predtanaitskom období
neobsahovali záverečnú chatimu. Táto k nim mala byť pripojená až neskôr.819

6. Priebeh (Ješuovej) pesachovej večere
Celú pesachovú večeru viedol „otec rodiny“ – predsedajúci, čo platilo pri rodinnej
i učeníckej chavure. Mišna Pesachim 10 tohto predsedajúceho označuje len osobnými
zámenami on alebo jemu. Pre historikov tu vyvstáva určitý problém, koho tým Mišna
myslí?820 Táto osoba nebol vo všeobecnosti niekto, kto by bol „oficiálnym
predsedajúcim“, napr. z kňazskej triedy. Nie je možné predstaviť si, že by sa jednalo
o kňazov tak, aby v každej skupine obetujúcich bol jeden kňaz.821 Kňazi a leviti mali
svoju úlohu len pri obetovaní baránka v chráme, nie je žiaden dôvod predpokladať ich
prítomnosť medzi jednotlivými chavurami. Výnimkou bolo qumránske spoločenstvo, kde
požehnanie nad chlebom a vínom prednášali výhradne koheni (por. 1QSa II, 19; 1QS VI,
5). Podľa Mišny a Tosefty je on vždy reprezentantom samotného spoločenstva. On
teoreticky môže označovať každého individuálneho účastníka – teda dospelého muža.
816

Rav – Aba Aricha, vodca 1. generácia amoraim (3. stor.) v Babylónii, založil akadémiu v Sure.
MANNS, F.: Jewish Prayer in the Time of Jesus, s. 48.
818
MANNS, F.: Jewish Prayer in the Time of Jesus, s. 48.
819
Por. FINKELSTEIN, L.: The Birkat ha-mazon in JQR 19 (1928-29), s. 215.
820
Por. JEREMIAS, J.: The Eucharistic Words of Jesus, s. 69-70.
821
Por. SANDERS, E. P.: Judaism. Practice and Belief 63 B.C.E – 66 C.E., s. 136-137.
817
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Keď sa jednalo o chavuru učiteľa so svojimi učeníkmi, predsedajúci bol vždy majster –
rabi. Keď išlo o rodinnú chavuru, predsedajúcim bol otec rodiny, tak ako tomu je pri
židovskej sederovej večeri dodnes. Predsedajúci mal úlohu zastupovať v modlitbe celé
spoločenstvo, preto nekonal len v svojej vlastnej osobe, ale požehnával aj pre ostatných
(~L'Wkl.

dx'a), .

Odpoveďou na berachot a modlitby vyslovené jedným (zvyčajne predsedajúcim alebo
vzácnym hosťom) v mene celého spoločenstva bolo !mea' AMEN. Týmto amen všetci
prítomní potvrdili, že modlitba bola vyslovená aj v ich mene, preto bolo veľmi dôležité.
Talmud neskôr k nemu vysvetľuje: „Toto amen nesmie byť prehltnuté, ani úsečne
ukončené, ani nemá zostať osirotené alebo byť vyslovené ihneď po skončení požehnania.
Ben Achaj hovorí: kto odpovie osirotené amen, jeho deti zostanú sirotami, kto vyslovuje
prehltnuté amen, jeho dni [života] budú prehltnuté, kto vyslovuje úsečné amen, dni jeho
života budú skrátené. Kto vysloví predĺžené amen, jeho život bude predĺžený“ (b Ber
47a).

6.1 Predjedlo a karpas
Pred začiatkom slávnostnej večere účastníci zvyčajne čakajú navzájom jeden na
druhého (ak nie sú všetci spoločne). Podľa Tosefty (t Ber 4:8), keď niektorí účastníci
prídu na miesto slávnostného jedla, sadnú si do predsiene (na verandu domu), kde čakajú
na ostatných účastníkov. Keď sa všetci zídu, účastníci si umývajú ruky pred jedlom, ako
dosvedčuje raná rabínska halacha. Pri predjedle stačilo umytie jednej ruky, zvyčajne
pravej. Mišna stanovuje, že „kto hovorí požehnanie pri predjedle, oslobodzuje od nej
zákusok“ (m Ber 6:5). Rozlíšenie predjedla od hlavného chodu robí podľa polohy pri ich
jedení a podľa spôsobu požehnania. Pri predjedle, ktoré sa zvyčajne podávalo v predsieni,
hostia sedia (!ybiv.Ay Wyh'), ale hlavne jedlo – ako sme vyššie spomínali – sa jedlo v ležiacej
polohe (Wbs;xe) a nad každým jedlom bolo prednesené požehnanie (m Ber 6:1.4.7). „Pri
predjedle prednášajú požehnanie všetci (lK'), ale každý sám za seba (dx'a,w>
[hlavnom] jedle prednáša požehnanie jeden pre všetkých (~L'Wkl.

dx'a,)“

dx'a,),

pri

(m Ber 6:6).

V Talmude je zaznamenaný postup predjedla podľa rabi Jochanana: „Hostia vstúpia [do
domu] a usadia sa na stoličky alebo lavice. Keď sú [zhromaždení] pospolu, je im podaná
voda a každý si umyje [jednu] ruku. Potom je im podané víno a každý prednáša
požehnanie sám pre seba” (b Ber 43a). Po skončení predjedla postúpili hostia do hlavnej
jedálnej miestnosti, kde bol pripravený nízky stôl, obklopený vankúšmi.
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6.2 Umývanie rúk
Pred naliatím prvého pohára vína a prednesením požehnania, si účastníci hostiny podľa
zvyku esénov, farizejov a raného judaizmu umývali ruky.822 Najprísnejší v tomto rituáli
neboli farizeji – ako sa mylne podľa NZ zvyčajne nazdávame, – ale eséni.823
V qumránskej komunite každému stolovaniu predchádzalo rituálne očisťovanie. Ono
súviselo s chrámovou kňazskou praxou, že si službukonajúci kohanim umývali ruky
i nohy pred vstupom do svätyne (por. Ex 30, 21). Okrem toho členovia Qumránskej obce
dodržiavali všetky zákony o čistote, ktoré podľa Nm 5, 1-3 platili pre „vojenský tábor“
(Por. 1QS XI, 7; 1QSa II, 4-9; 4QMMT). Keďže ich spoločná jedáleň bola pre jachad
akoby svätyňou, zachovávali v nej pravidlá prísnej chrámovej rituálnej čistoty. Členovia
spoločenstva si umývali nohy i ruky v čistej studenej vode, pričom bolo pre nich dôležité
vnútorné pokánie (1QS III, 4-6; CD X, 11), – teda istotne nešlo len o prázdny ritualizmus.
Očistenie predovšetkým od hriechov zdôrazňoval izraelský prorok Izaiáš (Iz 1, 16; 4, 4).
V esejskom ponímaní každý spáchaný hriech prináša so sebou rituálnu nečistotu, a preto
„nik nesmie vstúpiť do vody..., pokiaľ nerobil pokánie zo všetkého svojho zla, pretože
nečistota sa drží všetkých porušovateľov jeho slova“ (1QS V, 13-14). Len ten, kto „skloní
svoju dušu pred Božím zákonom, má svoje telo očistené prúdom očisťujúcej vody a je
posvätený vodou čistoty“ (1QS III, 8-9). V tomto je učenie Jána Krstiteľa veľmi blízke
qumránskemu (jestvuje množstvo štúdií o jeho väzbe na esénov). Voda môže očistiť telo
len vtedy, keď bola očistená duša skrze spravodlivosť. „Duchom svätosti je človek
očistený od všetkých hriechov“ (1QS III, 7-8). Týmto spôsobom esénske obmývanie
spájalo pokánie s odpustením hriechov a Božím duchom. Eséni mali mnoho prísnych
pravidiel, ktoré ich ochraňovali pred nečistotou a ukladali tresty tým, ktorí sa poškvrnili.
Koncept čistoty bol pre nich dokonca centrálnym a ovládal veľkú časť života qumránskej
komunity.824
V tanaitských pesachových traktátoch sa umývanie rúk osobitne nespomína,
ale všeobecne sa predpokladá z bežnej praxe a dosvedčené je v traktáte Berachot. Svedčí
o tom text Mišny (m Ber 6:6) aj Tosefty (t Ber 4:8). Medzi Hilelovou a Šamajovou školou
jestvovala diskusia ohľadom poradia medzi umývaním rúk a namiešaním pohára vína:
„Škola Šamajova hovorí: umyjú sa ruky a potom sa namieša kalich. Hilelova škola však
hovorí: namieša sa kalich a potom sa umyjú ruky“ (m Ber 8:2). V rabínskom judaizme sa
ujal – tak ako vo väčšine prípadov – Hilelov postup, ktorý je zachovaný aj pri sederovej
večeri podľa Hagady šel pesach. Šamajov postup však bol pravdepodobne bližší
palestínskej tradícii, podľa ktorej „prvá voda“ znamenala zahájenie hostiny.825 Tento
postup potvrdzuje aj vyššie uvedená tosefta Ber 4:8 a názor rabi Jochanana zaznamenaný
822

Por. NEUSNER, J.: The Idea of Purity in Ancient Judaism, Brill, Leiden 1973; Journal of the American
Academy of Religion 43 (1975), s. 15-26; History and Purity in First-Century Judaism in History
of Religions 18 (1978), s. 1-17.
823
BUCHANAN, G. W.: The Role of Purity in the Structure of the Essene Sect in Revue de Qumran 4
(1963), s. 397-406.
824
CHARLESWORTH, J. H.: Ježíš a svitky od Mrtvého moře, s. 44, 81 – pozn. 222.
825
Str-B II, s. 622; por. KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 37.

266

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

v Talmude: „Potom (po predjedle) vstúpia do jedálne a uložia sa k stolu. Je znovu
prinesená voda a hoci si už každý ruku umýval, umyje si teraz obidve ruky. Potom je
podané víno a hoci každý sám za seba už hovoril požehnanie nad vínom (pri predjedle),
teraz prednesie požehnanie jeden za všetkých“ (b Ber 43a).
Podrobné predpisy k rituálu umývania rúk uvádza Mišna a Talmud (m Jad 1:1-2:4;
m Chag 2:5-6; b Ber 46b). My sme podrobnejšie spomínali netilat jadajim pri
pojednávaní o Pesachovej hagade (viď I.13). Počas sederovej večere sa zaužívala prax
dvoch umývaní, pričom prvé súvisí s požívaním predjedla (karpasu) a nazýva sa #x;r.W
(obmytie). Keďže ide len o požívanie zeleniny a nie hlavného jedla (s chlebom), zvyčajne
sa umývanie rúk pred ním nevyžaduje. V súčasnom sederi je len odozvou starobylého
zvyku (umývania rúk pred predjedlom, ktoré bývalo oddelené od hlavnej hostiny, spojené
aj s požívaním vína) a je skôr kuriozitou pre deti. V talmudskej dobe bolo nariadené
umývanie rúk vždy vtedy, keď niekto namáčal jedlo do tekutiny. Cieľom bolo vyhnúť sa
rituálnemu znečisteniu tekutiny nečistými rukami. V posttalmudskej dobe bol tento zvyk
zrušený, ale zachoval sa ako starobylý zvyk pri sederovej večeri (zvlášť kvôli deťom).
Prvé umývanie sa týka len predsedajúceho – lebo on namáča karpas v tekutine – a robí sa
bez vyslovenia berachy. Stačí len umytie jednej ruky (tej, ktorou namáča). Druhé
umývanie rúk nasleduje po skončení rozprávania (hagady) a nazýva sa hc'x.r; (umývanie,
kúpeľ). Súvisí s požívaním chleba, týka sa všetkých účastníkov a je spojené s požehnaním
„al netilat jadajim“:

`~yid'y' tl;yjin. l[; WnW'ciw> wyt'Ac.miB. Wnv'Dq. i rv,a] ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %Wrb;
(Požehnaný si Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý nás posväcuje svojimi príkazmi
a prikázal nám umytie rúk).
Oveľa dôležitejšie ako umývanie rúk pred jedlom, bolo umývanie rúk po jedle, pred
prednesením birkat ha-mazon. Toto umývanie bolo v 1. stor. už ustálenou povinnosťou.
Okrem umývania rúk sa zvyčajne očisťovala aj miestnosť pozametaním podlahy (por.
m Ber 8:4; t Ber 5:28; t Jom 2:12-13). Jestvovala dišputa medzi Hilelovou a Šamajovou
školou, či sa najprv umývajú ruky a potom podlaha alebo naopak a či sa má položiť
obrúsok po vysušení rúk na stôl alebo podušku (m Ber 8:3-4; t Ber 5:27).
Pred zničením chrámu – teda aj v Ješuovej dobe, nebolo umývanie rúk pred jedlom
všeobecnou praxou. Najstaršie rabínske nariadenia, ktoré sa týkali tohto zvyku,
pochádzali z doby asi generáciu pred Ješuom. O jeho zavádzanie sa usilovali eséni
a farizeji, ale išlo o dobrovoľnú, odporúčanú – nie povinnú prax. Písomne o tom svedčí
napríklad Tosefta: „Umývanie rúk pred jedlom je vecou voľby, umývanie po jedle je
povinnosťou“ (t Ber 5:13). Podľa výskumu židovských bádateľov, „sa dá predpokladať,
že až do zničenia chrámu a možno aj neskôr, nebolo umývanie rúk pred jedlom prijímané
všetkými učencami ani nebolo praktizované v celom Izraeli“.826
O tejto skutočnosti svedčia aj evanjeliá, v ktorých je zaznamenaná Ješuova
kontroverzia s farizejmi ohľadom umývania rúk pred jedlom. Zaujímavé je, že spor
ohľadom rituálneho umývania rúk nájdeme u najstaršieho evanjelistu Marka (Mk 7, 1826

ALLON, G.: Jews, Judaism and the Classical World, Jerusalem 1977, s. 221; FLUSSER, D.: Ježíš, s. 52.
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23)827 a v Matúšovom evanjeliu (Mt 15, 1-20), ale nie u Lukáša (je súčasťou tzv. veľkého
vypustenia Mk 6, 45–8, 26). Z hľadiska úrovne židovských predpisov, popisujú samotní
Farisai/oi farizeji a tinej tw/n grammate,wn niektorí zákonníci (Mk 7, 1; prípadne farizeji
a zákonníci z Jeruzalema Mt 15, 1) umývanie rúk ako para,dosin tw/n presbute,rwn
tradíciu starších, čo je výraz pre ústne odovzdávanie učenia, ktoré sa prenášalo z učiteľa
na učiteľa a zo školy na školu.828 Nejde teda o biblický príkaz, ale o ústne tradované
rozvinutie predpisov o rituálnej čistote aj na stolovanie (pri ktorom sa požíva chlieb).
Podobne ako u esénov, išlo aj farizejom o rozšírenie zákonov Tóry o rituálnej čistote
kňazov slúžiacich v chráme na všetkých Izraelitov, a to aj mimo chrámu. Rituálne
umývanie bolo akousi prevenciou proti možnej rituálnej nečistote, keďže farizeji sa
snažili o rozšírenie posvätnosti chrámu do všedného života (čo sa im po zničení chrámu
aj podarilo presadiť). Evanjelista Marek pre svojich nežidovských poslucháčov opisuje aj
vysvetľuje tento zvyk. Podľa neho sa jedná o umývanie rúk pred jedením chleba, pričom
avni,ptoij neumyté ruky sú zároveň koino,j829 (rituálne) nečisté, znečistené alebo
poškvrnené. Nejedia, kým si po zápästie (päsťami) [var. dôkladne]830 neumyjú ruky (v. 3;
por. m Jad 1:1; m Chag 2:5) a [po návrate] z trhu, kým sa neponoria (neobmyjú
bapti,swntai),831 nejedia (v. 4a). Toto korešponduje aj s jeho neskoršou prezentáciou
v mišnaitskom traktáte Jadaim, kde je zmienka o umývaní rúk až po zápästie (m Jad 2:3).
Marek nám zanechal záznam aj o forme očisťovania farizejov a všetkých Židov (kai.
pa,ntej oi` VIoudai/oi

~ydiWhy.h'-lk'w>,

čo je Mk zovšeobecnenie – podobne ako to neskôr

dôrazne robí Ján, teda ide o redakčný dodatok vychádzajúci z oddelenia Markovej
komunity od Židov, ktorí neprijali Ješuu za Mesiáša). Dôležité je všimnúť si, že námietky
farizejov a učiteľov zákona nesmerovali na Ješuovo vlastného konanie (On tieto zvyky
dodržiaval?), ale na konanie jeho talmidim. Dokonca ani nie všetkých, ale iba niektorých
(tina.j), teda môžeme implicitne predpokladať, že ostatní tieto zvyky dodržiavali?
Učeníkmi boli prevažne galilejskí Židia, s najväčšou pravdepodobnosťou bez formácie
učiteľov zákona. Ješua bol vnímaný ako ich majster (rabi), preto bol spoluzodpovedný za
ich konanie. On sa napokon svojich talmidim pred (jeruzalemskými) farizejmi a učiteľmi
zákona zastal.832 V typickej rabínskej diskusii (akú neskôr poznáme aj z Talmudu), je
ihneď možné spozorovať Ješuovu prevahu v učení a interpretácii Písma. Ješua takéto
rôzne nariadenia o čistote nazýva ako evnta,lmata avnqrw,pwn príkazy ľudí (Mk 7, 8) alebo
para,dosin u`mw/n vaše tradície (7, 9) a neprijíma takúto halachu za podstatnú a záväznú.
827

BOOTH, R. P.: Jesus and the Laws of Purity. Tradition History and Legal History in Mark 7, JSOP,
Sheffield 1986; LAMBRECHT, J.: Jesus and the Law: An Interpretation of Mk 7,1-23 in ETL 53 (1977),
s. 24-52.
828
DONAHUE, J. R.; HARRINGTON, D. J.: Evangelium podle Marka, s. 231.
829
V koiné mal koino,j pôvodný význam spoločne, spoločný, neskôr označoval aj to, čo je profánne,
v makabejskom období bol Židmi používaný aj na označenie rituálnej nečistoty (por. 1Mak 1, 47.62;
por. Sk 10, 14.28; 11, 18); je synonymum k avka,qartoj, opozitum k a[gioj.
830
pugmh/| päsť v rukopisoch A B (D) L Q 0131.0274 f1.13 it (pugnus) syhmg, ale pugna starostlivo, dôkladne,
často v a W vg (crebro) syp.h bo.
831
Var. r`anti,swntai očistia, pokropia v rukopisoch a B sa.
832
D. Flusser upozorňuje na podobný prípad rabana Gamaliela, ktorý učil svojich učeníkov
zhovievavejšiemu chápaniu zákona, kým on sám sa pridŕžal prísnejšej praxe; por. Ježíš, s. 53, pozn. 10.
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Protivníkov v dišpute upozorňuje na to, čo je dôležitejšie ako sú ľudské príkazy a tradície
– evntolh.n tou/ qeou/ Božie predpisy (Mk 7, 8) a to.n lo,gon tou/ qeou/ Božie slovo (v. 13),
ktoré avfe,ntej opúšťajú (v. 7) a avkurou/ntej rušia (v. 13). Na otázku poškvrňovania
odpovedá, že človeka poškvrňuje len to, čo vychádza z neho, nie to, čo vchádza zvonku
(por. Mk 7, 16n). A v Mt Ješua ukončuje: „Jesť neumytými rukami, to človeka
nepoškvrňuje“ (Mt 15, 20). V tomto je mu blízky rabínsky výrok, pripisovaný rabimu
Jochananovi ben Zakaj: „Nie je taká vec, ktorá by človeka urobila nečistým a nie sú také
vody, ktoré očisťujú“.833 Ješua odhalil, že prísne dodržiavanie rituálnej čistoty môže viesť
k mravnej ľahostajnosti. Poukazuje na rozpor medzi mravne nečistým myslením
a vonkajším prísnym dodržiavaním rituálov.834 Na inom mieste upozorňuje na rozdiel
medzi ich rečou a konaním: „Oni hovoria, ale nekonajú“ (Mt 23, 3), preto o nich hovorí
ako o u`pokritw/n pokrytcoch835 (Mk 7, 7). Ješua zdôrazňoval morálnu rovinu života oproti
čisto formálnej rovine dodržiavania písaného i ústneho zákona, čím kráča v línii
židovských prorokov (v perikope je voľne citovaný Iz 29, 13 podľa LXX).
Otázka, či si Ješua a jeho talmidim pri Poslednej večeri umývali ruky, nemôžeme podľa
svedectiev synoptických evanjelií zodpovedať jednoznačne. Na jednej strane chýba
výslovná zmienka, že by Ješua dodržiaval pomerne rozšírenú i keď nie všeobecne
povinnú prax podľa esénov, farizejov a učiteľov zákona, na strane druhej výčitka v Mk 7,
2 nie je namierená voči Majstrovi, ale len časti jeho (galilejských) talmidim. Preto
môžeme predpokladať, že Ješua si pred slávnostným jedením umýval ruky. Túto prax
implicitne podporuje Jánova tradícia, podľa ktorej Ješua „vstal od jedla (večere), odložil
[vrchný] odev, vzal zásteru (le,ntion uterák) a prepásal sa. Potom nalial vodu do
umývadla a začal umývať nohy učeníkom a utieral ich zásterou (uterákom), ktorým bol
prepásaný“ (Jn 13, 4-5). Výraz nipth,r v 5. verši označuje nádobu na umývanie,
umývadlo pre umývanie rúk a nôh. Ide o hapax legomenon NZ, ktorému zodpovedá
hebrejský výraz

rAYKi

(por. 2Krn 4, 6.14). Primárnym cieľom Jn pasáže je predstaviť

predsedajúceho Majstra Ješuu ako dobrovoľne vstupuje do pozície služobníka (otroka)
svojim učeníkom, pretože – okrem zvyčajného prípadu, keď si každý umýval nohy sám
pri vstupe do domu – služba umývania nôh (so špecifickým oblečením) bola rezervovaná
pohanským služobníkom, ženám, deťom alebo učeníkom (por. Mechil Ex 21:2 /Nezikin
1.56-63/), ale nikdy nie otcom rodiny alebo učiteľom. Preto aj Petrova námietka bola
namieste (v. 6.8). Ježiš urobil mimoriadny a nepredvídateľný vstup do slávnostnej
večere.836 Pri odpovedi pripomenul Petrovi, že „kto je vykúpaný..., je celý čistý“ (v. 10).
833

Tan hugat 26.
FLUSSER, D.: Ježíš, s. 52.
835
Grécky výraz označujúci divadelného herca a jeho herecké napodobovanie, v negatívnom význame
sa vzťahuje aj na toho, kto navonok predstiera niečo iné, čím skutočne je, teda na pokrytca (por. Mt 6,
16). O tomto nebezpečenstve pokrytectva sa hovorilo aj vo vnútri samotného židovstva. V Talmude
nájdeme stať o siedmych typoch farizejov (j Ber 13b; b Sota 22b). Podobnú kritiku vznášajú aj esénske
spisy, keď farizejov nazývajú „učiteľmi pokrytectva“ (4QpNah I, 2), ktorý „bludným učením s klamlivým
jazykom a falošnými perami môžu zviesť takmer celý ľud“ (4QpNah II, 7-10; por. aj 1QH IV, 11).
836
Por. NEYREY, J. H.: The Foot Washing in John 13:6-11; Transformation Ritual or Ceremony?
in WHITE, M.; YARBROUGH, O. L. (edts.), The Social World of the First Christians. Essays in Honor
of Wayne A. Meeks, Fortress, Minneapolis 1995, s. 198-231.
834
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Ján používa v texte particípium leloume,noj od slovesa louw
, kúpať sa, umývať sa. Týmto
slovesom LXX často prekladá hebrejské rituálne #xr umývanie,837 zvyčajne ~yIM;B; vodou.
Týmto Ján dosvedčuje prax (rituálneho) umývania pred jedlom.838 V tomto je Jánova
tradícia veľmi blízka esénskej praxi umývania celého tela (nôh aj rúk) pred slávnostnou
hostinou. Môžeme zhrnúť, že Ján pozná tradíciu dvoch umývaní spojenú s Poslednou
večerou – prvé pred jedlom na očistenie a druhé nezvyčajné – symbolické, pri ktorom
sám Ješua v postoji a oblečení služobníka umýval nohy svojich talmidim s použitím
umývadla a vody. Ješuovo gesto umývania bolo prorocké aj výchovné. Okrem
netradičného konania, keď Majster umýva nohy svojim talmidim, nezvyčajná je aj
výmena oblečenia počas jedla – čo je v kontraste so spoločenskými konvenciami
a použitie netradičných gréckych slovies. Namiesto zvyčajných výrazov pre vyzlečenie
(eekv duw
, ) a oblečenie (eenv duw
, ) šiat, používa Ján odložil (ti,qhmi) a vzal (lamba,nw) – teda tie
isté slová, ktoré uvádza aj pri výroku v 10, 17-18, kde nájdeme spojenia: „ja odovzdávam
svoj život“ (evgw. ti,qhmi th.n yuch,n mou)...; „odovzdávam ho sám od seba...“ (evgw. ti,qhmi
auvth.n avpV evmautou/); „mám moc vziať si ho...“ (evxousi,an e;cw pa,lin labei/n auvth,n\).
Odložením svojich šiat Ješua zosilňuje zmysel škandalózneho služobného sebadarovania
pri umývaní nôh a anticipuje svoje konečné odovzdanie seba samého pri smrti
ukrižovaním.839 Jánov opis umývania nôh odhaľuje, že išlo o symbolické stvárnenie toho,
čo Ješua spraví pre svojich učeníkov skrze svoju smrť (pred ktorou mu násilne vzali šaty
19, 23).840 Zmysel však učeníci porozumejú až potom (meta. tau/ta v. 7) – čiže po jeho
smrti a zmŕtvychvstaní. Umývaním nôh anticipujúcim jeho odovzdanie sa v smrti, majú
učeníci podiel (me,roj841) so svojim Majstrom (por. v. 8) – teda účasť na vzťahu s ním, ako
aj na jeho budúcej smrti a zmŕtvychvstaní. Žiaľ, navzdory rituálnemu umývaniu pred
večerou a umývaniu nôh pri večeri, nie všetci učeníci sú čistí (u`mei/j kaqaroi, evste( avllV
ouvci. pa,ntej v. 10b), pretože „vedel, kto ho zrádza, preto povedal: nie všetci ste čistí“ (v.
11). Júda Iškariotský, hoci bol vyvoleným (evkle,gw v. 18) napriek fyzickému očisteniu,
zostal nečistý, takže sa postavil voči Ješuovi. Byť „vyvoleným“ a „čistým“ sú dve odlišné
veci. Úplná dokonalá čistota (kaqarismo,j) prichádza cez verejné vyznanie Ješuu aj
s rizikom smrti (por. Jn 13, 36; 16, 1-2).842
Výchovný charakter umývania nôh smeroval k učeníckemu nasledovaniu jeho príkladu.
Hoci „sluha nie je väčší ako jeho pán“ (v. 16), Ješua svojim príkladom otočil prirodzený
poriadok: „Keď teda ja, Pán a Učiteľ som umyl nohy vám, aj vy si máte navzájom umývať
nohy“ (v. 14) – čo je u Jn súčasťou nového prikázania lásky „aby ste sa navzájom
837

Zvlášť Mojžiša, Árona a jeho synov Ex 29, 4; 40, 12; Lv 8, 6; myslí sa zvyčajne na umývanie celého tela
Lv 14, 9; 16, 4-28; 2Kr 5, 10-13; v porovnaní s @jv umytím rúk Lv 15, 11-27.
838
Umývanie s použitím slovesa louw
, pre jedením /chleba/ nájdeme v deuterokanonickej knihe Tobiáš
(Tob 2, 5; 7, 9).
839
Por. KOESTER, C. R.: Symbolism in the Fourth Gospel, Fortress, Minneapolis 2003, s. 11,131.
840
KOESTER, C. R.: Symbolism in the Fourth Gospel, s. 131.
841
Tento výraz je opäť použitý v Jn 19, 23, keď vojaci rozdelili jeho šaty na štyri diely (te,ssara me,rh),
každému vojakovi diel (e`ka,stw| stratiw,th| me,roj).
842
ROBINSON, J. A. T.: The Significance of the Foot-Washing in Neotestamentica et Patristica, Supp
NovT 6; Brill, Leiden 1962, s. 144-147.
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milovali, tak ako som ja miloval vás, aj vy navzájom milujte (v. 34). Zaujímavosťou je,
že podobné vyučovanie počas Poslednej večere sleduje aj Lukášovo evanjelium.
V synoptickej tradícii jestvujú dva typy perikop, v ktorých Ješua vyučuje svojich
učeníkov o tom, že majú svoje poslanie žiť v ponížení a službe: 1. tzv. „spor o prvenstvo“
(Mk 9, 33b-37; Mt 18, 1-5; Lk 9, 46-48); 2. tzv. „prosba Zebedejových synov“ alebo
„vyučovanie o službe“ (Mk 10, 35- 45; Mt 20, 20-28). Práve túto druhú Mk perikopu
Lukáš pretvára, dopĺňa a presúva na celkom iné miesto – do prostredia Poslednej večere
(Lk 22, 24-27). Evanjelista Lk ju začína všeobecným údajom, že vznikla medzi nimi
hádka (dišputa, kontroverzia gr. filoneiki,a – ten istý výraz používa Pavol v 1Kor 11, 16
o hádkach pri slávení Pánovej večere), kto z nich je väčší (najväčší mei,zwn843). Lk hádku
medzi učeníkmi odosobňuje od konkrétnych mien dvoch hlavných protagonistov (Ján
a Jakub). Do kontextu stolovania zapadá typicky židovská Ješuova forma odpovede
pomocou otázky: „Veď, kto je väčší? Ten, čo leží [pri jedle] (o` avnakei,menoj) alebo ten,
čo slúži /obsluhuje/ (o` diakonw/n)? Ja však nie som uprostred vás ako ten, kto leží, ale ako
slúžiaci /obsluhujúci/ (v. 27). Práve v kontexte stolovania oveľa viac vyniká kontrast
medzi Ješuom – predsedajúcim „otcom rodiny“ a zároveň Pánom, ktorý sa vedome stavia
do pozície obsluhujúceho – slúžiaceho. Zaujímavou Lukášovou formou „výroku
o službe“ je logion 22, 26 (paralelné k Lk 9, 48b; Mk 9, 35b; Mt 23, 11): „Kto je medzi
vami najväčší, nech je ako najmladší a vodca ako služobník“. Oproti mei,zwn najväčší
nestojí zvyčajné mikro,teroj najmenší, ale newteroj mladší, najmladší doslova novší
(por. Gn 42, 15.20). Nie náhodou je tento výrok vyslovený v kontexte Poslednej
(paschálnej) večere, pri ktorej Ješua vyhlasuje h` kainh. diaqh,kh. novú zmluvu v jeho krvi
(v. 20). Byť novším učeníkom a stať sa vodcom, teda autoritou v Ješuovom
spoločenstve (cirkvi), neznamená používať moc, nárokovať si veľkosť a nechať sa
oslavovať, ale stať sa služobníkom ako Majster pri večeri paschy.844

6.3 Kiduš
Podľa svedectva Mišny a Tosefty pesachová večera začína miešaním prvého kalicha
(m Pes 10:2). V texte je uvedený len sAk (pohár, kalich), pričom sa implicitne myslí na
pohár vína !yIY:h;

sAK, por. Jer 25, 15). S ním je spojený slovesný tvar Wgz.m'

namiešajú (gz<m,

znamená miešané (víno), por. Pies 7, 3 a texty vyššie). Nasleduje kiduš. Touto modlitbou
začína každá slávnostná židovská rodinná liturgia v šabat alebo sviatok. O poradí
modlitby nad slávnostným dňom (~wyh l[ $rb) a nad vínom (!yyh l[ $rb) diskutovali
podľa Mišny a Tosefty školy Hilelova so Šamajova (m Pes 10:2; por. diskusiu o poradí
požehnaní na šabat v m Ber 8:1). Obaja rabínski majstri žili a pôsobili na konci 1. stor.
pred Kr. – zač. 1. stor. po Kr. Kontroverzné dišputy medzi ich školami sa vyostrili po
zničení chrámu v roku 70 po Kr., ale nedá sa presne určiť, v ktorých rokoch prebiehala
táto diskusia. Otvorená diskusia v Mišne naznačuje, že priebeh pesachovej večere nebol
843
844

Komparatív mei,zwn sa v Koiné veľmi často používal aj vo význame superlatívu, namiesto me,gistoj.
MÁTEL, A.: Učeníctvo v synoptických evanjeliách, s. 112.
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ešte prísne ustálený. Skôr bol v mnohých aspektoch ešte spontánny a rôznorodý. Tosefta
uvádza okrem argumentov pre obidve poradia (por. t Pes 10:3-4) aj rozhodnutie, že
halacha nasleduje Hilelovo poradie (t Pes 10:3; neskôr Gemara pridáva aj zásah
„nebeského hlasu“ b Pes 114a). Definitívne ustálené poradia úvodných požehnaní je
nasledovné:
1. Najprv je barech ‘al ha-jajin (požehnanie nad vínom);
2. bezprostredne nasleduje barech ‘al ha-jom (požehnanie nad dňom), ktoré Židia
nazývajú kiduš.
Toto poradie nájdeme aj v Hagade šel pesach (vrátane oboch starobylých verzií)
a Židia ho nasledujú dodnes. Ďalšou otázkou je obsah oboch požehnaní. Tosefta 10:3
používa argument pre uprednostnenie Hilelovej praxe, že požehnanie nad vínom
je ustálené (tadir), na rozdiel od kidušu. Kiduš (požehnanie nad dňom) sa mení
v závislosti od konkrétneho sviatku, ale požehnanie nad vínom je ustálené a rovnaké
počas každého sviatku. Ide o jednu z najstarších ustálených foriem berachy. Táto sa
prednáša nad naplneným pohárom vína a po nej hneď nasleduje požehnanie sviatočného
dňa. Tieto požehnania prednášal podľa raných rabínskych prameňov (m Ber 6:6; t Ber
4:8; b Ber 43a) predsedajúci aj v mene ostatných (~L'Wkl.

dx'a,),

ktorí odpovedajú

zvyčajným amen. Tým sa vytvára jednota a spoločenstvo sláviacich. Po prednesení
berachy nad vínom a kidušu sa prvý pohár vypije. Ustálené požehnanie nad vínom
v hebrejčine znie nasledovne:

`!p,G'h; yrip. areAB ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, stvoriteľ plodov viniča.)
Po ustálenej petiche krátkej berachy, nasleduje vyznanie, že JHVH, Boh Izraela, Kráľ
sveta je zároveň stvoriteľom (areAB). Nielen stvoriteľom veľkých vecí – stvoriteľom

tAcq. 'B Iz 40, 28); stvoriteľom nebies (~yIm;V'h; .B Iz 42, 5; 45, 18);
Jisraela (laer'f.yI 'B Iz 43, 15), ale aj stvoriteľom plodu viniča. Toto
má charakter vďakyvzdania. Pripomeňme, že prvému kalichu vína (!Avari

končín zeme (#r,a'h'
stvoriteľom
požehnanie

sAk) zodpovedá výraz podľa Ex 6, 6 ytiaceAh (koreň acy) vyvediem (por. j Pes 37b).
Ako znel vD,q' – požehnanie (posvätenie) sviatočného pesachového dňa v 1. storočí?
Žiaľ okrem svedectva Hagady šel pesach (text sa nachádza v oboch starobylých verziách
– v rukopise z Káhirskej genízy aj v sidure Amrama gaona) nemáme ďalšie pramene,
nevieme s istotou, či všetky vtedajšie skupiny používali rovnaké požehnanie, či už bolo
formálne ustálené alebo len voľne formulované. V súčasnej Hagade (sleduje Amramov
sidur) kiduš znie (s výnimkou úprav, ak je súčasne šabat alebo večera začne v šabat večer,
ale týmto doplňujúcim zmenám sa nebudeme venovať) nasledovne:

~['-lK'mi Wn)B' rx;)B' rv,a] ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;;
hb'h]a;B. Wnyheloa/ y"y. Wnl'-!T,Tiw: wyt'Ac.miB. Wnv'D.qiw> !AvL'-lK'mi Wnm'm.Arw>
hZ,h; tACM;h; gx; ~Ay-ta, !Aff'l. ~yNim;z.W ~yGix; hx'm.fil. ~yDi[]Am
~yir'c.mi ta;yciyli rk,ze vd,qo ar'q.mi WnteWrxe !m;z.
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WnT'l.x;n.hi !Aff'b.W hx'm.fiB. $'v,d.q' yde[]AmW ~yMii[;h'-lK'mi T'vD;qi Wnt'Aaw> T'r.x;b' Wnb' yKi
`~yNim;Z.h;w. laer'fyI vDeq;m. y'y. hT'a; %WrB;;
`hZ,h' !m;Z.l; Wn['yGihiw> Wnm'Y.qiw> Wny'x/h,v, ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;
Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý si vyvolil nás z každého [iného] ľudu,
pozdvihol nás nad všetky jazyky a posvätil nás svojimi príkazmi a s láskou si nám dal,
Pane, Bože náš, obdobia pre radosť, sviatky a časy na veselosť, tento sviatok macot, čas
našej slobody a sväté zhromaždenie na spomienku východu z Egypta. Lebo nás si vyvolil
zo všetkých národov a posvätil si nás a odkázal si nám s radosťou a veselosťou obdobia
tvojej svätosti.
Požehnaný si, Pane, Bože náš, ktorý posväcuje Jisrael a časy.
Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý si nám dal život a trvanie a umožnil
si nám dožiť sa tohto času. 845
Telo tejto dlhej berachy obsahuje mnohé dôležité témy existencie židovského národa,
zvlášť spojené s jeho vyslobodením. Z deuteronomickej tradície pripomína myšlienku
Božieho vyvolenia Jisraela (s použitím slovesa rx;B;' por. Dt 7, 6; 18, 5; 21, 5).
Od každého iného ľudu (~['-lK'mi por. Est 3, 8) a od každého iného jazyka (pl. jazykov,

!AvL'-lK'm;i

por. Iz 33, 19; 54, 17; Ez 3, 5-6) je Jisrael ako Hospodinov ľud oddelený

a posvätený (sloveso Vdq; oddelí ho zo sféry profánnej do (svojej) sakrálnej, čím sa stane
posväteným; por. Ex 22, 30; Lv 19, 2). Toto posvätenie sa permanentne uskutočňuje
(potvrdzuje) prostredníctvom micvot Tóry (wyt'Ac.miB;. por. Ž 112, 1), ale aj sviatkov –
sviatočných dní. Jisrael je vyvýšený, prípadne velebený (slov.
udeľuje priazeň (slov.

~Ar),

pretože mu Boh

hcr; por. Dt 33, 11; Iz 42, 1). Vzťah medzi JHVH a Jisraelom je

vzťahom lásky (hb'h]a;; por. Dt 7, 8; Iz 63, 9; Jer 31, 3; Oz 11, 4; Sof 3, 17), synovia
Jisraela sú milovanými (dydIy" por. Ž 60, 7; 108, 7; 127, 2). Táto láska sa konkrétne
prejavuje darom sviatočného času. Kiduš pesachovej večere používa všetky hebrejské
označenia pre sviatky:
1. d[eAm (v kiduši však aj v tvare pl. ~yDi[]Am, ktorý v Tanachu nenájdeme), prekl.
/ustanovené,

určené/

obdobie,

výročie,

čas

(z

koreňa

d[y

stanoviť);

o ustanovených sviatkoch a slávnostiach por. Lv 23, 2; Dt 31, 10; o Pesachu por.
Ex 23, 15; Nm 9, 7.13; Dt 16, 6. Tento výraz má širšiu škálu použitia ako gx;
(zahŕňa aj šabat, nový mesiac atď.). Subjektom, ktorý stanovuje slávnostné
obdobia a miesta, je vždy JHVH, Boh Jisraela.
845

Trochu odlišné znenie je v najstaršej dochovanej Hagade z Káhirskej genízy:
Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý posväcuje (oddeľuje) svoj ľud Jisrael zo všetkého iného
ľudu a udeľuje mu priazeň medzi všetkými jazykmi. Pán, náš Boh, nám daroval šabaty (sviatky)
k odpočinku, sviatky a časy na veselosť a tento deň šabatu (sviatku), deň sviatku macot pre radosť
a každý dobrý (sviatočný) deň jeho svätého zhromaždenia, lebo v ňom vykonal Pán, Boh náš, zázraky
a mocné činy pre tých, ktorí ho milujú a podivuhodné veci pre milovaných synov.
Požehnaný si, Pane, ktorý posväcuješ Jisrael a šabat a sviatok macot a obdobia radosti a časy
posvätného zhromaždenia.
Požehnaný si... tohto času.
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2.

gx;

~yGix;, ktorý v Tanachu nenájdeme), prekl.
/pútnický/ sviatok, slávnosť (z koreňa ggx sláviť), zvlášť sa používa na označenie
(v kiduši takisto aj v tvare pl.

troch pútnických sviatkov, o Pesachu/Macot por. Ex 12, 14; 13, 6; Nm 28, 17.
3.

!m;z.

4.

/ustanovený/ čas. Ide o mladšie slovo z Ezdrášovho obdobia (v Tanachu len Ezd
10, 14, Neh 2, 6; 10, 35; 13, 31; Est 9, 27.31 – tu o sviatku Purím; Kaz 3, 1). Text
kidušu evidentne uprednostňuje tento výraz.
tb;v' (len v kiduši v Hagade z Káhirskej genízy, aj tu v pl. ttbv). Naznačuje tu

(v kiduši opäť v tvare pl.

~yNim;z,.

ktorý v Tanachu nenájdeme), prekl.

šabat ako šiesty deň stvorenia, ktorý je pre Izrael dňom posvätným (por. Gn 2, 23; Ex 23, 12 atď.), ale ako sviatočný /šabatný/ deň; sviatok, ktorého náplňou je
odpočívať (tb;v,' v sidure hxwnml) prestať (takisto tb;v)' s každou prácou. Tento
sviatočný deň sa potom naplní posvätným zhromaždením, ako hovorí kiduš
v Káhirskej hagade (vdq yarqml; por. vd,qo yaer'q.mi Lv 23, 4). V súvislosti
s vyslobodením z egyptského otroctva je dôležitý text Dt 5, 15: „Pamätaj, že si
bol otrokom v egyptskej zemi a že ťa vyviedol JHVH, tvoj Boh, odtiaľ pevnou
rukou a zdvihnutým ramenom. Preto ti prikázal JHVH, tvoj Boh, zachovávať tento
deň odpočinku (tB'V;h;

~Ay-ta,).“

Deuteronómium spája šabat s oslobodením

z Egypta, podobne ako kniha Exodus spája oslobodenie so stvorením sveta.
Sviatok Pesach/Macot je v kiduši nazvaný obdobím pre radosť (hx'm.fil;. por. Nm 10,
10; Iz 30, 29) a časom na veselosť (!Aff'l;. por. Ž 105, 43; Jer 7, 34) – obidva výrazy
spolu por. Est 8, 16-17; prípadne obrátené poradie v Iz 22, 13; 35, 10; 51, 3.11 atď.
Hlavným dôvodom tejto veľkej radosti je spomienka východu z Egypta (~yir'c.mi ta;yciyli

rk,ze sloveso acy por. Ex 12, 17.31.39.41.42 atď.) a vstúpenie do času našej slobody
(WnteWrxe s použitím postbiblického slova pre slobodu tWrxe), ktorého Pán umožnil
sláviacim dožiť sa (Wny'x/h,v, zo slovesa hyx).
Aj keď nebol v Ješuovej dobe pevne ustálený pesachový kiduš, môžeme predpokladať,
že Majster predniesol ustálené požehnanie vína (peri ha-hafen) a kiduš, ktorý obsahoval
myšlienky spomenuté vyššie. Ako to mohlo byť na Ješuovej pesachovej večeri? Keď bolo
celé spoločenstvo – chavura Majstra Ješuu so svojimi dvanástimi učeníkmi v ležiacej
polohe, Ješua ako „otec rodiny“ reprezentatívne vzal prvý kalich, povedal ustálené
požehnanie „bore peri hagaphen“ a požehnanie nad sviatočným dňom.

6.4 Karpas a symbolika namáčania
Čo presne nasledovalo po požehnaniach nad vínom a sviatočným dňom, je
z tanaitských prameňov veľmi ťažko identifikovať. Podľa Mišny a Tosefty sa nedá
hovoriť o presne ustálenom poriadku (sederi). Začiatok mišny 10:3 znie nasledovne:

tP;h; tr,P,r.p;l. [;ygiM;v, d[; tr,z,x]B; lBej;m. wyn'p'l. Waybihe
(Keď oni priniesli pred neho, on ponorí chazeret predtým než siahne po kúsku
[chleba].)
274

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Spomína sa najprv chazeret, ktorý predsedajúci namáča (ponára) predtým, než príde
do kontaktu s tP;h; kúskom (chleba?). Formulácia mišny je veľmi komplikovaná
uvedením výrazu

tr,P,r.p,; ktorý

znamená zákusok, dezert, šalát, čo by korešpondovalo

s predjedlom počas slávnostných hostín uvedených v Mišne (por. m Ber 4:8). Pred
jedením macot mohla byť počas pesachovej večere jedená len zelenina ako „predjedlo“.
Jej jedenie dosvedčuje aj Hagada šel pesach a nazýva ho karpas. Do pesachovej večere
bol včlenený pod vplyvom grécko-rímskych hostín. Požehnanie a jedenie sP;r.K; je treťou
časťou sederovej večere. Nasleduje po úvodnom kiduši (kadeš) a obmytí ruky
predsedajúceho (urchac), ktorý prevádza jeho namáčanie do slanej vody. Jedenie karpasu
je spojené so všeobecným požehnaním „peri haadama“, lebo ešte nejde o vlastnú večeru,
pri ktorej sa požíval chlieb (por. m Ber 6:1). Znie nasledovne:

`hm'd'a]h' yrip. areAB ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;;
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, stvoriteľ plodov zeme.)
Známe sú viaceré vysvetlenia jeho symboliky. Karpas zo zelených čerstvých bylín
predstavuje jarné obdobie, počas ktorého sa slávi Pesach. Podľa iných zasa pripomína
chudobné jedlo v čase otroctva. Namáčanie karpasu do misky so slanou vodou (mej
melach) pripomína udalosť, keď Izrael prešiel cez Červené more. Soľ dáva príchuť sĺz,
ktoré Židia prelievali, keď žili v Egypte. Iným vysvetlením je spomienka na ponáranie
yzopu do krvi paschálneho baránka (Ex 12, 7). Amoraim v súvislosti s dvojitým
namáčaním vysvetľujú, že pri prvom namáčaní nejde o maror (ide o karpas) a pri druhom
namáčaní ide o maror, preto sa prednáša požehnanie „...ktorý nám prikázal jesť maror“.
Karpas predstavuje ďalšie postbiblické rozvíjanie pesachovej symboliky, ktoré Židom
pomáhalo k názornejšiemu porozumeniu pesachových udalostí. Prameňom k jeho
porozumeniu je rabínska literatúra a Hagada. Pre kresťanov má podobný význam.
Novozákonné pramene mlčia o priebehu večere po prvom kalichu, respektíve kalichu
pred jedlom (zmienenom len u Lukáša). Podľa všeobecne rozšírenej praxe v 1. stor.
možno predpokladať, že Ješua s učeníkmi jedol „predjedlo“ – karpas (zeleninu). Veľa
otázok otvára údaj evanjelistov o „namáčaní“ počas Poslednej večere v kontexte
označenia toho, kto Ješuu zradí. Jemu sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole, ale na
tomto mieste si všimneme „znamenie namáčania“. Čo bolo namáčané a čo bolo v mise,
do ktorej sa namáčalo? Prečo je toto namáčanie spomenuté vždy na začiatku večere?
V Mk 14, 20 čítame: o` evmbapto,menoj metV evmou/ eivj to. tru,blion ten, kto namáča so mnou
v tej [istej] mise... Mt 26, 23 zmenil čas slovesa „namáčania“ na aorist (evmba,yaj)
a pridáva ruku ako nástroj namáčania: ten, kto namáčal so mnou ruku v tej [istej] mise.846
Hebrejské znenie textu sa dá predpokladať následovné: hr"['Q.B; yMi[i (Mt + Ady"-ta,)

lbeJoh.; Hebrejský výraz pre misku je hr'['q.. Tento biblický názov (/zlaté/ misky na obetné
dary Ex 25, 29; 37, 16; Nm 4, 7; strieborná miska 7, 13.19.25 atď.), bol používaný
aj v mišnaitskom období (tu označoval aj charitnú misu) a zostal v pesachovej
terminológii do súčasnosti. Používa sa na označenie špeciálnej guľatej „pesachovej
846

SEP, SKP prekladajú nepresne pridaním „chlieb“ (podobne ČEP, angl. NIV, NIB, asi podľa Jn 13, 26).
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misy“, zvyčajne pestro zdobenej, na ktorej sú umiestnené všetky dôležité symbolické
pokrmy (od seba oddelené priehradkami alebo špeciálnymi priehlbinami). Hebrejské
sloveso „namáčania“ je

lb;j'

(aram.

lb;j.), ktoré v pesachových textoch Tóry nájdeme

v Ex 12, 22: „A vezmite {pre vás} zväzok yzopu a namočte ho do krvi, ktorá je v miske...“
(targum PsJ pridáva, že išlo o hlinenú misku; por. o namáčaní v krvi Gn 37, 31 – Jozefova
tunika; resp. prstu v krvi Lv 4, 6.17; 9, 9 – kňaz konajúci zmierny rituál). Židovským
poslucháčom evanjelia všeobecná zmienka o namáčaní počas pesachovej večere mohla
invokovať zmienený biblický text Ex 12, 22 (ktorý neskôr Ján vo svojich pašiách rozvinul
údajom o podaní špongie namočenej do octu na yzope Ješuovi na kríži; 19, 29). Počas
pesachovej večere sa namáča dvakrát – čo bolo pre židovské hostiny nezvyčajné. Pre túto
nezvyčajnosť sa otázka po význame namáčania dvakrát dostal aj do „Ma ništana“
kladenej počas hagady (nájdeme ju vo všetkých verziách, v Jeruzalemskom talmude
a v starobylých hagadách je dokonca na prvom mieste; v súčasnej Hagade šel pesach je na
treťom mieste). Znie nasledovne:

tAlyLeh; lk'B.v', tAlyLeh; lK'mi hZ,h; hl'y.L;h; hN'T;vNi hm;
~YMI['P. YTEV. HZ,H; HL'Y.L;H; TX'A, ~[;P; WLYPIA] !YLIYBIJ.M; WNA' !YAE
(Čím sa odlišuje táto noc od všetkých ostatných nocí? Prečo každú noc nenamáčame
ani raz, ale v túto noc dvakrát?)
Prvé je namáčanie karpasu do misky so slanou vodou umiestnené na začiatku večere.
Druhé je namáčanie maroru do misky s charosetom, ktoré bolo v čase chrámu
(v prípade používania charosetu) istotne až pri (po) jedení baránka. Neskôr, po zničení
chrámu, bolo počas sederu premiestnené pred hlavné jedlo.
Ani v jednom prípade sa však nejedná o namáčanie chleba (macy). Keďže
v evanjeliách chýba bližšia špecifikácia a z hebrejských prameňov sa nedá stanoviť, ktoré
z týchto namáčaní bolo používané už v 30. rokoch 1. stor., veľmi ťažko sa dá určiť, čo
mali evanjelisti na mysli. Ak by bolo správne ich situovanie namáčania na začiatku
večere pred hlavným jedlom, teda pred požehnaním chleba, išlo by o namáčanie karpasu
v miske so slanou vodou. Osobne sa prikláňam k tejto mienke. Dôležitým argumentom
môže byť najmä mišna Pes 10:3. V jej texte je použité sloveso ponorenia lb;j', konkrétne
je menovaný chazeret (v texte pravdepodobne vo význame karpasu – horkých bylín vo
forme predjedla) a časové zasadenie tohto namáčania počas Poslednej večere je začiatok
stolovania, kým charoset sa namáčal a jedol až keď hlavná večera už začala požehnaním
chleba.
Okrem synoptických prameňov však máme zmienku o namáčaní a označení zradcu aj
v Jánovom evanjeliu. V Jn 13, 26 čítame: w-| evgw. ba,yw to. ywmi,on kai. dw,sw auvtw/Å ba,yaj
ou=n to. ywmi,on di,dwsin VIou,da| Si,mwnoj VIskariw,tou ten, komu ja namočím smidku
a podám mu ju. Namočil teda smidku a dal ju Júdovi, [synovi] Šimona Iškariotského. Ján
v slovese „namočenia“ používa budúci čas, nespomína misu, aktívny pri namáčaní je
Ješua. Významnou však je predovšetkým zmienka o „smidke“. Čo rozumie Ján pod
gréckym označením ywmi,on (spolu štyri krát, dva krát vo v. 26, raz vo v. 27 a 30)?
Z gramatického hľadiska ide o zdrobneninu od ywmo,j hlt, sústo, úlomok, malý kúsok
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(jedla).847 Najčastejšie sa v Písme jedná o chlieb – preto sa dá preložiť aj „smidka,“
„skyva“848. V gréckom texte však žiadna výslovná zmienka o chlebe nie je, podobne ako
u synoptikov. Hebrejský ekvivalent môžeme predpokladať hs'WrP.h; kúsok, zlomok
(chleba) alebo

tP;

úlomok, kúsok, resp.

~x,l,-tp;

kúsok (smidka) chleba. Toto spojenie

sa vyskytuje napr. v súvislosti s Abrahámovou pohostinnosťou (Gn 18, 5; por. aj Sdc 19,
5; 1Sam 28, 22; 2Sam 12, 3; 1Kr 17, 11). Jedinú zmienku o namáčaní kúska chleba
nájdeme v knihe Rút, keď Bóz hovorí Rút: #m,xoB; %TePi T.l.b;j'w> ~x,L,h;-!mi T.l.k;a'w> jedz
z chleba a namoč si kúsok chleba v octe /kyslom vine/ (2, 14). V tomto prípade mohlo ísť
o úmysel zmäkčenie tvrdého chleba (prípadne ochutenie?). Je veľmi ťažké nájsť Jánov
pôvodný úmysel, čo on rozumel pod smidkou? Ak by sme predpokladali pesachový
rozmer Jn večere, išlo by o jedno z dvoch namáčaní pesachovej večere – teda o namáčaní
kúsku zeleniny (v slanej vode) alebo kúsku maroru (v charosete), prípadne ak by sa
predpokladal korech, kúsku maroru a macy (v charosete). Jánovmu symbolickému jazyku
by bola bližšia symbolika maroru. V súvislosti so zradou Júdu Iškariotského,
by symbolické namáčanie kúska horkých bylín, zvýraznilo „horké“ gesto jedného
z Dvanástich najbližších Ješuových učeníkov. V prípade slávnostnej (nepesachovej)
večere, by sa jednalo o pomerne nezvyčajné namáčanie smidky (chleba) – podobné ako
v Rút 2, 14.

6.5 Označenie zradcu pri večeri
Označenie Júdu Iškariotského ako zradcu pri Poslednej večery nenájdeme v najstaršom
Markovom evanjeliu, ani u Lukáša, hoci obaja evanjelisti uvádzajú, že Ješua vie o tom,
že jeden z nich ho zradí (Mk 14, 17-21/Lk 22, 21-23). Evanjelisti neustále zdôrazňujú,
že Ješua ide svojmu utrpeniu v ústrety vedome, s poznaním čo ho čaká, vrátane
skutočnosti, že ho židovským predstaviteľom vydá (zradí) jeden z jeho úzkeho kruhu
Dvanástich. Matúš „pre svojich čitateľov odstraňuje ,Damoklov meč‘, ktorý visí nad
všetkými učeníkmi a výslovne je u neho označený Júda /Iškariotský/:849
21
Keď oni jedli, povedal: „Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma vydá (zradí).“ 22
A nesmierne zarmútení (lupou,menoi) začali mu každý jeden [z nich] hovoriť: „Som to
ja, Pane?“ 23 On však odpovedal: „Ten, kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma
vydá (zradí).“ 24 Syn človeka odchádza, ako je o ňom napísané, beda však tomu
človeku, skrze ktorého je Syn človeka vydávaný (zrádzaný), lepšie by bolo pre neho,
keby sa ten človek nebol narodil.“ 25 Odpovedal Júda, ktorý ho vydával (zrádzal)
hovoriac: „Som to ja, rabbi (učiteľ)?“ [Ješua] mu hovoril: „Ty si to povedal.“ (Mt
26, 20-25; por. aj Jn 13, 26-30).

847

U klasických autorov por. Antoninus 7, 3; Diogenes Laërtius 6, 37.
SKP prekladá „smidku“ („smidku chleba“ v druhej zmienke) – čo v slovenčine označuje tenký kúsok
chleba, SEVP, SEP, ROH „skyvu“. VUL prekladá priamo panem, NVUL lepšie bucellam. Angl. väčšinou
prekladajú piece of bread; len NAB presnejšie morse (hlt, kúsok); nem. Bissen (Brot).
849
LAPIDE, P.: Kto byl vinen Ježíšovou smrtí?, s. 25.
848
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Evanjelista Matúš – tak ako v celom svojom diele – (zvlášť) pri pašiových udalostiach
často zdôrazňuje, že Ješuovo vydanie, utrpenie a smrť nie je žiadnou náhodou ani
nutnosťou, ale naplnením hebrejského Písma. Zrada (vydanie) je ge,graptai. Nejde
o zradu niekým cudzím, ale o zradu blízkym človekom, vlastným učeníkom a priateľom.
Okrem prípadov zrady u starších prorokov (2Sam 17 Achitofel a Absolón zrádzajú
Dávida; 2Sam 20, 8-10 Joab zabíja Amasa), na ktoré evanjelisti budú narážať na iných
miestach, židovského poslucháča napadnú slová Dávidovho žalmu, v ktorom spomína, že
bol zradený niekým, komu dôveroval a s kým jedával za jedným stolom: „Aj muž pokoja
(ymiAlv. vyai), ktorému som dôveroval, ktorý jedol môj chlieb (ymix.l; lkeAa), pozdvihol
proti mne pätu“ (Ž 41, 10; por. aj 1QH V, 23n; Jn 13, 18 ho výslovne cituje). Práve na
tomto mieste Písma sa zvlášť spája zrada blízkym človekom, ktorý požíva dôveru,
so spoločným stolovaním. Výrok v Mt 26, 24 je veľmi podobný (prevzatý?) z apokryfnej
knihy Henochovej: „...Kde bude miesto príbytku hriešnikov a kde miesto prebývania tých,
ktorí Pána duchov zradili? Radšej keby sa vôbec neboli narodili“ (Hen 38, 2).
Znameniu „namáčania (o` evmbapto,menoj Mk)/namočenia (o` evmba,yaj Mt) /ruky/ (len Mt)
v mise (evn tw/| trubli,w| Mt)/ do misy (eivj to. tru,blion Mk)“ sme sa venovali
v predchádzajúcej kapitole. Zaujímavosťou je, že táto poznámka o namáčaní nám
implicitne môže hovoriť o blízkosti Júdu Iškariotského pri Majstrovi počas stolovania.
Jestvujú aj pokusy850 o tom, kde presne pri Poslednej večeri sedeli (ležali) jednotliví
najznámejší učeníci (Šimon Peter, Júda, Ján). Tieto však nie sú v akademickom svete
prijímané zvlášť preto, lebo jediným prameňom preň je Jánovo evanjelium, ktoré
historické udalosti príliš často prispôsobuje vlastnej teológii (+ nejasná identifikácia
„učeníka, ktorého Ješua miloval“; predveľkonočný charakter poslednej večere u Jn atď.).
Zdá sa však, že zmienka o namáčaní v tej istej mise u Mk/Mt a Jánovo slovo o podaní
„smidky“ svedčia o tom, že Júda Iškariotský sedel v Ješuovej blízkosti.
Hoci otázka Júdu – podobne ako otázka ostatných učeníkov – znela tak, že sa
očakávala negatívna odpoveď (s počiatočným mh,ti), Ješua ju mení na kladnú (podobne
ako odpovie veľkňazovi Mt 26, 64 a Pilátovi Mt 27, 11). V otázke Júda oslovuje Ješuu
titulom r`abbi,, ktorý podľa Mt 23, 7-8 nechcel, aby sa používal (por. aj 26, 49; čo bolo
zároveň znakom odcudzenia sa farizejskému smeru judaizmu). Pre neho bol Ješua jedným
učiteľom medzi mnohými. Mt chce naznačiť, že Júda správne nepochopil veľkosť Ješuu

850

Vo všeobecnosti platilo, že najvyššie postavený (otec rodiny, hostiteľ, rabi) sedel (ležal) v strede,
na čelnom mieste, po jeho ľavici sedel druhý najdôležitejší v poradí, po pravici tretí. Pinchas Lapide
cituje Wilhelma Schmidta o usporiadaní tzv. triklínia (rímske usporiadanie stola s lehátkami z troch strán,
v tvare U), pričom hlava toho, kto ležal vpravo, sa nachádzala vo výške hrudi toho, kto ležal vedľa
pri ňom. Keď sa v Jánovom evanjeliu hovorí, že „jeden z jeho učeníkov bol ležiaci na Ježišovej hrudi, ten
ktorého Ježiš miloval“ (Jn 13, 23) – a tento učeník by sa identifikoval podľa mladšej tradície s Jánom,
znamenalo by to, že Ján sedel po Ježišovej pravici, na druhom najčestnejšom mieste. Keďže v jednom
okamihu sa Šimon obrátil na tohto „,milovaného učeníka“ s otázkou „Opýtaj sa, o kom to hovorí?“
(v. 24), znamenalo by to, že po pravici vedľa Jána sedel Šimon Peter. Keď Ježiš omočil smidku a podal ju
Júdovi synovi Šimona Iškariotského (v. 26), tento musel sedieť v blízkosti po jeho ľavici (na prvom alebo
druhom mieste?). Por. napr. LAPIDE, P.: Kto byl vinen Ježíšovou smrtí?, s. 31-32; WAGNER, H.:
Lessons from the land of the Bible, Bridges for Peace, Jerusalem 2003, slov. preklad Lekcie z biblickej
zeme, Chevra, Žilina 2005, s. 73-76; Wagner vo svojej úvahe cituje prácu Jamesa Flemminga.
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ako učiteľa na rozdiel od ostatných, ktorý ho oslovujú ku,rie. Navzdory tomu, že Matúš
počas Poslednej večere vkladá „označenie Júdu Iškariotského za toho, kto ho vydá
(za zradcu)“, večera pokračuje ďalej a nasleduje opis „slov ustanovenia“. Hoci teda podľa
synoptickej tradície Ješua vedel, že bude vydaný jedným zo svojich učeníkov, nestavia sa
mu na odpor, neopovrhuje ním ani ho nevylučuje zo spoločného stolovania. Júda bol
súčasťou Majstrovho daru seba samého, mal účasť na „eucharistickom“ Kristovom tele
a kalichu. Táto účasť však nezaručila, že on nevydá (nezradí) svojho Majstra.
Na rozdiel od Matúša, evanjelista Ján zreteľne zobrazuje na Poslednej
(predveľkonočnej) večeri pretrhnutie spoločenstva medzi Ješuom a Júdom, synom
Šimona Iškariotského. Nielenže na začiatku večere poukazuje na jeho spoločenstvo
s diablom, ktorý vstúpil do jeho srdca (13, 2), podobne ako Mt opisuje označenie zradcu
„namočením smidky“ (v. 26), ale navyše zaznamenáva aj jeho odchod od stola (v. 30) –
čo symbolizuje prerušenie spoločenstva. Toto gesto je veľmi výrečné, keď si
pripomenieme, že práve spoločné stolovanie vyjadrovalo a budovalo spoločenstvo,
dôveru a bratstvo. Prerušenie a odchod od spoločného stola ešte počas jedenia, bolo
veľmi nezvyčajné a v Júdovom prípade navonok vyjadrovalo blížiacu sa zradu.
Symboliku Jánovho rozprávania dokresľuje údaj, že bola noc (v. 30b) – čas temnoty
a moci diabla (por. Lk 22, 53). Temnota a nepriateľstvo voči Ježišovi sa dali do pohybu
(por. Jn 1, 5; 3, 19-21; 11, 9-10). „Rozlúčkovú reč“ spojenú s modlitbou, ktorá nasleduje
v Jánovom rozprávaní (13, 31-17, 26), Júda už nepočúva. Na scénu príde až „na mieste
zrady“, ktoré Ján lokalizoval za potok Cedron v záhrade (8, 1n).

6.6 Prinesenie pokrmov
Podľa Mišny 10:3 po namáčaní chazeretu (šalátu) nasleduje prinesenie „pre neho“
(predsedajúceho) maca, chazeret, charoset a dva (bližšie nešpecifikované) uvarené
pokrmy. V tejto mišne je rozlíšené, že ide o prax po zničení chrámu. Uvádza sa:
„A v [čase] chrámu, oni prinášali pred neho mäso (telo) z pesachovej obety (pesach).“
Výraz xs;P' lv, ApWG označuje celého pečeného baránka (korban pesach). hp'WG je pritom
zvláštne slovo pre mŕtve telo (človeka alebo zvieraťa, por. 1Krn 10, 12). Mišna tu
zreteľne rozlišuje medzi telom pesachového baránka prítomného na stole a pokrmami,
ktoré ho do určitej miery symbolizovali po zničení chrámu. Zánik chrámu znamenal
koniec obetnej bohoslužby a nebolo už možné prinášať obeť pesachového baránka, ktorý
tvoril hlavnú náplň sviatku od biblických čias. Dva pokrmy na pesachovom stole post
destructio predstavovali už len pripomienku chrámových obiet. Ich vysvetleniu sa venuje
neskôr Talmud: „Jeden na pamiatku pesachového baránka a jeden na pamiatku
sviatočnej obety“ (b Pes 114b). Presná podoba týchto pokrmov bola variabilná, ako
odráža diskusia amoraim v Talmude, nakoniec sa podľa Hagady šel pesach ustálila zroa
(kosť z hydiny s kúskami mäsa), ktorá symbolizuje pesachovú obetu (pesach) a bejca
(uvarené/upečené vajcia v škrupine) symbolizujúce sviatočnú obetu (chagiga). Viditeľná
prítomnosť symbolických pokrmov bola potrebná pre nasledujúcu hagadu, ktorej boli
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objektom. Pre Poslednú večeru je dôležité, že pozornosť v týchto momentoch bola
upriamená na telo obetovaného pesachového baránka.

6.7 Hagada
Po prinesení pokrmov nasleduje podľa m Pes 10:4 namiešanie druhého pohára [vína] –
kalicha vyslobodenia (výraz yTil.C;hiw> (lcn) z Ex 6, 6) alebo kalicha hagady. Tento pohár
sa však bude požehnávať a piť až na konci hagady. Po namiešaní začína samotná

hd'g'h;,

teda rozprávanie, čím sa rozumie prerozprávanie pesachového príbehu o vyslobodení
Izraelitov z egyptského otroctva. Táto časť sederovej večere sa postupom dejín postupne
dotvárala, prehlbovala a rozširovala (viď I.13). Postupom dejín a dôsledkom stále nových
ohrození slobody židovského národa, už nestačilo len pripomínanie si udalostí egyptského
vyslobodenia, ktoré vrcholilo vďakyvzdaním za darovanie Zasľúbenej zeme, ale sederu
bolo nutné dodať taký obsah, ktorý by židovskému ľudu dával silu prekonávať nové
útrapy a nešťastie. Zvlášť sa to týkalo obdobia po zničení druhého chrámu. Spomienka na
Božie zásahy v minulosti napĺňala židovský ľud novou nádejou a dôverou, že tomu tak
bude aj v budúcnosti.851 Na tomto mieste si predstavíme najstaršie stavebné kamene
hagady používané už v 1. stor., zvlášť tie, na ktoré mohol Ješua priamo nadviazať, aby
predstavil učeníkom svoju novú (mesiánsku) hagadu. V jeho dobe nejestvovala presne
stanovená forma rozprávania, ale už vtedy jestvovali určité všeobecné zásady hagady
vychádzajúce z Tóry. Biblická micva pre hagadu nie je viazaná na chrám, preto je
povinnosťou aj po jeho zničení. Najdôležitejšie nariadenia Tóry ohľadom povinnosti
hagady sú nasledovné:
Ex 12, 26-27: A keď sa stane, že sa vás opýtajú vaši synovia (deti): „Čo je táto služba
pre vás?“ – Vy odpoviete: „Toto je obetovanie pesachu, ktoré je pre JHVH, ktorý
preskočil domy synov Jisraela v micrajim, keď udieral micrajim, ale naše domy
vyslobodil.“
Ex 13, 8 Oboznámiš svojho syna v tento deň hovoriac: „Toto je preto, čo vykonal
JHVH, keď som vychádzal z micrajim.“ Podľa rabínov ide o 157. pozitívnu micvu Tóry
(115. micva v Majmonidovej Mišne Tóra).
Hagada vychádza z rodinného slávenia pesachovej večere, ktorá vytvára vhodnú
príležitosť pre náboženské pesachové VYUČOVANIE DETÍ o základnej udalosti
židovského národa – exode z otroctva micrajim. Tento rodinný a výchovný rozmer
sederovej večere sa po zničení chrámu intenzívne rozvíjal. Dokladom je už Tosefta (t Pes
10:4.7.9), oba Talmudy, midráše a Pesachová hagada (zvlášť časti jachac, Ma ništana,
cafun). V dobe chrámu a slávenia slávnosti v Jeruzaleme nebol tento vyučovací prvok
centrálnym, hoci bol dôležitý. Pripomenieme aj skutočnosť, že chavura rabiho so svojimi
talmidim mohla nahradiť rodinné spoločenstvo. Keďže Ješua podľa svedectiev evanjelií
strávil Poslednú večeru so svojimi učeníkmi, hagada zaznela v ich kruhu. Nový zákon
zachytáva dve odlišné hagady – synoptickú tradíciu, ku ktorej patrí aj 1Kor 11, 23-25,
851

Por. NOSEK, B.: Doslov in Nová pražská pesachová hagada, s. 124-125.
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orientovanú na slová nad chlebom a kalichom a Jánovu tradíciu (Jn 13-17). Obidve sú
koncipované ako veľmi dôležité vyučovania učeníkov.
V rámci hagady sú zvlášť dôležité tri rozmery, vzhľadom na obsah a formu:
A. prerozprávanie príbehu exodu z otroctva na slobodu;
B. dôraz na aktualizáciu pesachovej spomienky;
C. vysvetľovanie významu reálno-symbolických pokrmov.
Ex 12, 26 spomína iniciatívu synov pri dopytovaní sa na význam (bohoslužby) slávenia
pesachu (hd'bo[]h'

hm') – z čoho sa odvodili tradičné otázky hN'T;v.Ni hm;, ktoré dieťa (syn)

kladie svojmu otcovi pri pesachovej večeri. Zmyslom otázky je vyprovokovať otcovu
odpoveď a jeho rozprávanie. Spôsobom (správneho) položenia otázky sa venuje
halachický midráš o štyroch /troch/ synoch (por. vyššie „pesachová hagada“). Text Ex 13,
8 zasa vychádza z povinnosti dospelého Žida oboznámiť svojho syna s významom
pesachu – bez ohľadu na to, či sa dieťa iniciatívne pýta. Takto zahŕňa aj prípad, keď sa
dieťa nevie pýtať (je malé). Hebrejčina tu používa výraz

T'd>G:hiw>

(vav konseq. + hifil

dgn) rozprávať, oboznamovať. Zo slovesného kmeňa dgn je odvodené aj
hd'g'h; rozprávanie. Oba biblické texty reflektuje Mišna, ktorá stanovuje

perfekta slovesa
substantívum

nasledujúci postup: „Tu sa syn pýta svojho otca a ak má syn nedostatočné porozumenie,
jeho otec ho vyučuje“ (m Pes 10:4). Pri Poslednej večeri vychádza iniciatíva pri
rozprávaní výhradne od Majstra, on je dyGim; rozprávač, hlásateľ, ale len ťažko
predpokladať že by išlo výhradne o jeho monológ. Podľa židovských (pesachových)
hostín, možno predpokladať medzi Učiteľom a jeho talmidim živý dialóg. Z rozprávania
udalosti prvého exodu nebol v Izraeli nik oslobodený, bez ohľadu na jeho dostatočné
poznanie príbehu a vzdelanosť. Práve naopak, učení rabíni jednotlivé detaily príbehu
ďalej prehlbovali a hagadu rozvíjali o stále nové rozprávania. V texte aramejského úvodu
k hagade avadim hajinu nájdeme aj nasledujúce slová: „...Aj keby sme boli všetci múdri,
všetci rozumní, všetci skúsení, dobre by sme poznali Tóru, aj tak by bolo našou
povinnosťou rozprávať o odchode z micrajim. Každý, kto hovorí o odchode z micrajim
viac, ako prikazuje povinnosť, zaslúži si pochvalu.“ Podobne sa píše v gemare Talmudu:
„Dokonca aj dvaja mudrci [sediaci spolu], ktorí poznajú zákony pesachu, sa musia pýtať
navzájom“ (116a). Talmud zdôrazňuje, že položenie otázok je pri hagade nevyhnutné.
Ideálne je, ak otázku položia deti. V prípade ich absencie (u bezdetných manželov), môže
otázku položiť jeho žena alebo dokonca môže sa opýtať sám seba (por. b Pes 116a).
Pri porovnávaní „štyroch /troch/ otázok“, sme sa snažili rozlíšiť staršie vrstvy
od mladších (viď I.12.3). Najstaršiu tradíciu predstavuje pravdepodobne mišna
Jeruzalemského talmudu (j Pes 10: 4):
Prečo je táto noc odlišná od všetkých iných nocí, pretože vo všetky ostatné noci môžeme
namáčať raz, ale v túto noc dvakrát? Pretože vo všetky ostatné noci my môžeme jesť
chamec aj maca, ale v túto noc len maca? Pretože vo všetky ostatné noci my môžeme
jesť mäso pečené, dusené alebo varené, ale v túto noc len pečené?
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Počet tri zodpovedá trom biblickým otázkam syna začínajúcich výrazom

hm'

podľa

Tóry: Ex 12, 26; 13, 14; Dt 6, 20. Tretia otázka evidentne vychádza zo slávenia Pesachu
pred zničením chrámu, keďže vychádza z jedenia pesachovej obety. Prvá otázka je
z týchto troch najmladšia, nevychádza z biblickej micvy, ale zo starej praxe jedenia
predjedla na slávnostných hostinách (viď III.6.1).
PREDMET rozprávania najvýstižnejšie (typicky pre hebrejský jazyk) vyjadrujú
„slovesá vyslobodenia“: Ex 12, 27 lyCihi hifil perfekta oo d lcn a Ex 13, 8 ytiaceB. infinit.
qalu od

acy.

Cieľom hagady je živé a pútavé prerozprávanie základnej historickej

skúsenosti Izraela – vyslobodenia z egyptského otroctva. Rozprávanie, ako aj celá večera
plná symbolov, pritom zachováva dvojaký charakter tejto skúsenosti: bolestné prvky
židovského poníženia a utrpenia v zemi micrajim pod faraónovou rukou a na druhej
strane víťazné vyvedenia a radostné vyslobodenie ľudu pod Božím vedením. Súčasťou
hanby pritom nebolo len fyzické utrpenie, otrocká ťažká práca, ale aj duchovné otroctvo
egyptského monoteizmu a porušovanie náboženskej slobody židovského ľudu. Preto
mišna 10:4 uvádza postup rozprávania: „On začína rozprávaním o nepriazni a končí
rozprávaním o chvále.“ Tento dvojaký charakter ďalej rozvíjali aj amoraim a preniesol sa
do Hagady šel pesach. Cieľom rozprávania je napokon vyjadriť postupnosť hriech –
utrpenie (otroctvo) – pokánie – záchrana (spása).852 Predstavíme si niektoré zo starších
častí hagady reflektujúce oba hlavné rozmery a postup histórie vyslobodenia (dejín
spásy):
• Aramejský úvod hagady (ha-lachma anja) začína nepriazňou. Jej prvá veta znie:

~yir'c.mid. a['r.a;B. an't'h'b.a] Wlk'a] yDi ay'n.[; am'xl; ah'
(Toto je chlieb súženia, ktorý jedli naši otcovia v zemi micrajim)
• Recitácia Dt 6, 21 (avadim hajinu) s určitými úpravami.

hy'Wjn. [;Arz.biW hq'z"x] dy"B. ~V.mi Wnyheloa/ hw"hy> WnaeyciAYw: ~yIr'c.miB. h[or>p;l. WnyyIh' ~ydIb'[]
(Boli sme otrokmi faraóna v micrajim, ale JHVH, náš Boh nás odtiaľ vyviedol mocnou
rukou a vystretým ramenom).
Tento verš Tóry je výslovnou biblickou odpoveďou otca na synovu otázku (por. Dt 6,
20-21a). Obsahuje oba rozmery exodu, začína otroctvom, teda nepriazňou, ale končí
vyvedením (hifil od acy). Aktívnym činiteľom premeny je výslovne zdôraznený JHVH,
ktorého Izrael môže nazývať naším Bohom. Veľkosť jeho mocného zásahu súvisí
s veľkosťou otroctva a nesmiernou mocou faraóna v Egypte. Jeho recitovanie podľa
Talmudu (116a) zdôrazňoval amoraia prvej generácie Šemuel.
• Recitácia Joz 24, 2-4 (Mitchila ovde avoda zara haju avotenu) ako alternatívna
mienka k Šemuelovmu názoru, ktorá sa spája s jeho súčasníkom Ravom (j Pes 10:4,
37d; b Pes 116a). V citácii Dt 6, 21 na začiatku hagady videl Rav nedostatočnú
zmienku o nepriazni. Ním uprednostňovaný text túto tému širšie rozvíja. Hagada prijala
napokon oba texty, k tomuto druhému je pridaný stručný úvod:

852

NOSEK, B.: Doslov in Nová pražská pesachová hagada, s. 122.
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„Spočiatku naši otcovia slúžili modlám (hr'z'

hd'Av[]), ale teraz nás JHVH priviedol

k jeho službe (Atd'Ab[]l;), lebo je povedané: Jehošua (Jozue) povedal celému ľudu: Takto
povedal JHVH, Boh Jisraela: Na druhom brehu rieky bývali vaši otcovia od vekov,
Terach, otec Avraháma a otec Nachora a [tam] slúžili iným bohom (~yrIxea] ~yhil{a/

Wdb.[;Y:w:). Ja [však] som vzal vášho otca Avraháma z druhého brehu rieky a viedol som ho
celou zemou Kena‘an, rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Jicchaka (Izáka).
A Jicchakovi som dal Jaakova (Jakuba) a Esava (Ezaua). Esavovi som dal za dedičstvo
horu Se‘ir a Jakovovi a jeho synovia zostúpili z micrajim.”
Nepriazeň má duchovnú rovinu a je ňou modloslužba, klaňanie sa cudzím božstvám.
Táto modloslužba siaha až po Avramovho otca, kým sa sám JHVH neujal Avrama,
daroval mu prisľúbenia a previedol ho na druhý breh do Zasľúbenej zeme. Udalosťou
záchrany a dôvodom chvály je predovšetkým prechod k uctievaniu a bohoslužbe
jedinému pravému Bohu – JHVH, Bohu Jisraela. Jeho vernosťou a dôsledkom naplnenia
jeho prísľubov je zostúpenie potomkov Abraháma, Izáka a Jakuba z egyptského otroctva.
• Recitácia textu Dt 26, 5-8 (Arami oved avi), ktorý podľa Mišny Pes 10:4 je každý
povinný vysvetliť. Tento komentár nájdeme aj v ďalších tanaitských midrášoch (Sifrej
Dt 26:5; Midraš Tanaim 172, por. b Sanh 86a, Sota 12a; Exodus raba 1:13) a patrí
medzi najstaršie časti Hagady.
Komentár hagady (časť Baruch šomer havtachoto lejisrael) pripomína zmluvu
a darovanie Zasľúbenej zeme, ktorú dá JHVH Avramovi a jeho potomstvu (por. Gn 15,
13-14). Už v tomto prísľube sa však prorokuje, že toto potomstvo bude cudzincom (rgE)
v zemi, ktorá nebude ich, budú tam zotročení a pokorení (WN[iw>

~Wdb'[]w:)

štyristo rokov

(v. 13). JHVH však zároveň sľúbil súd nad národom, ktorému Izrael bude slúžiť
a napokon vyjdú s veľkým vlastníctvom (v. 14). Tento Boží prísľub spečatený zmluvou bol
Izraelu oporou (časť Vehi’ še’amda), i keď nepriateľom nebol len jeden národ, ale
„v každom pokolení sa nás snažili mnohí zničiť, ale Svätý, nech je požehnaný, nás
zachránil z ich rúk.“ Príkladom nepriateľa je yMir;a]h' !b'l' Lavan (Laban) Aramejský
(časť ce’ ulmad), otec Jaakovových dvoch manželiek, ktorému poctivo slúžil (por. Gn 2931), ale on ho po odchode prenasledoval (Gn 31, 22n). Hoci v Berešit sa opisuje napokon
zmierenie medzi nimi, hagada práve na neho vzťahuje text Dt 26, 5 Aramejec ničil môjho
otca... Napriek snahe tohto nepriateľa, ktorý chcel podľa hagady – na rozdiel od faraóna –
zahubiť všetkých, nakoniec sa z malého počtu Jakubových potomkov stal v Egypte národ
veľký, silný a početný. Hagada v ďalších častiach podrobne rozvíja rôzne aspekty

W[reY"w: týrali (Ex 1, 10); WnWN[;y>w:
trápili/ponižovali nás (Ex 1, 11); hv'q' hd'bo[ Wnyle[' WnT.YIw: obťažili nás ťažkou prácou.
nepriazne: komentáre k výrazom v Dt 26, 6

Izraeliti však vo svojom ponížení podľa Dt 26, 7 „kričali k JHVH (Ex 2, 23), Bohu našich
otcov a JHVH počul náš hlas (Ex 2, 23), videl našu biedu (Ex 2, 24) a našu námahu (Ex
1, 16) a našu tieseň (Ex 3, 9)“. Nakoniec podľa Dt 26, 8 „nás vyviedol (WnaeciAYw: hifil acy)
JHVH z micrajim (Ex 12, 12) silnou/pevnou rukou a s vystretým ramenom (Ex 9, 3; 1 Krn
21, 16; Dt 4, 34; Ex 4, 17; Joel 3, 3).“ Na tomto mieste o veľkých JHVH zásahoch
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sa prerozpráva udalosť desiatich egyptských rán (Ex 7-11), po ktorých nasledujú v hagade
ich tanaitské komentáre (por. Mechil Ex 14:30 /Va-jehi Be-šalah 6/; b Meg 10b).
Vyvrcholením rozprávania o slávnom vyslobodení je v Hagade šel pesach nádherná
starobylá litániová pieseň Dajenu.

6.8 Aktualizácia zikaron a „Ješuov príkaz konania spomienky“
V citovanom texte Dt 6, 21 (avadim hajinu) je veľmi dôležitý výraz WnaeyciAYw:, v ktorom
koncovka

Wn-

nás aktualizuje vyvedenie na sláviace spoločenstvo, rodinu či chavuru.

Pokračovanie textu „avadim hajinu“ v Pesachovej hagade tento rozmer ďalej rozvíja:
„Keby Svätý, nech je požehnaný, nevyviedol našich otcov z micrajim, zostali by sme my
(otcovia), naši synovia a synovia našich synov zotročení faraónom v micrajim... Aj keby
sme boli všetci múdri, všetci rozumní, všetci skúsení, dobre by sme poznali Tóru, aj tak
by bolo našou povinnosťou rozprávať o odchode z micrajim. Každý, kto hovorí o odchode
z micrajim viac, ako prikazuje povinnosť, zaslúži si pochvalu.“
• V halachickom midráši o štyroch /troch/ synoch (j Pes 37d; Mechil 13:14 /Pischa
18/, Hagada Amramovho siduru) sa rozdiel v správnom/nesprávnom položení otázky
syna otcovi týka práve tejto aktualizácie. Prvý syn je ~k'x' múdry, lebo sa vie správne
pýtať. Robí to slovami Tóry podľa Dt 6, 20: „Aké sú znamenia a nariadenia
a zákony, ktoré Večný, náš Boh, vám (~k,t.a,) prikázal?“ Text Mechilty výstižnejšie
pozmeňuje: „...nám prikázal“, v ktorom je zrejmé, že tento syn si už uvedomuje
svoju zúčastnenosť na pesachu a aktuálnosť jeho diania. Druhý syn je

hv'r' zlý, lebo

sa nesprávne pýta: „Čo je táto bohoslužba pre vás (~k,l)' ?“ Hoci je text doslovnou
citáciou Ex 12, 26, v otázke je predpokladaný dôraz na spojenie pre vás, ktoré
vyjadruje skryté oddelenie sa, ako by sa ho to netýkalo. Hagada to výslovne
vysvetľuje, aby neprišlo k nedorozumeniu: „Vy a nie on (Al alow> ~k,l'). Tým, že sa
vyčleňuje z celku, pochybuje o zásade.“ Odpoveď (usmernenie) otca cituje Ex 13, 8:
„Je to preto, čo vykonal JHVH pre mňa (yli), keď som vychádzal z micrajim“
a dodáva: „Pre mňa a nie pre teba (Al

alow> yli).

Ak by si tam bol, nebol by si

vyslobodený.“ V tomto istom duchu slovami Ex 13, 8 znie aj otcova reč k štvrtému
synovi – [;deAy Anyaev, ktorý sa nevie pýtať. Podobne ako pri druhom synovi, je to aj
s otázkou tretieho ~T' naivného syna – ktorá však je neskoršieho pôvodu. Znie takmer
nezúčastnene: „Čo je toto?“ – ide o citát z Ex 13, 14. Odpoveďou je text toho istého
biblického verša: „Pevnou rukou nás vyviedol JHVH z micrajim, z domu otrokov.“
Opäť je zdôraznená aktuálna zúčastnenosť tých, ktorí si pripomínajú exodus
prostredníctvom spomienkovej slávnosti.
• V niektorých rukopisoch Mišny (m Pes 10.5) nájdeme text „bechol dor vador“
(por. b Pes 116b), ktorý zvlášť vystihuje myšlienku aktualizácie. Je to akýsi komentár
k Ex 13, 8. Úvod má nasledujúce znenie:

~yir'c.Mimi ac'y' aWh WLaiK. Amc.[;-ta, tAar.li ~d'a' bY'x' rAdw' rAD-lk'B.
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(V každom pokolení je povinnosťou človeka, aby sám seba považoval za toho, kto bol
vyslobodený z micrajim), za ktorým nasleduje citát Ex 13, 8, po ňom je ďalší komentár:

~h,M'[i la;G' Wnt'Aa @a; aL'a, aWh %WrB' vAdQ'h; la;G' rb'l.Bi WnyteAba]-ta, alo
(Svätý, nech je požehnaný, nezachránil iba našich otcov, ale spolu s nimi zachránil aj
nás.) a zakončuje sa citátom Dt 6, 23 uvedeným s formulou rm;a/N,v, ako je povedané:
Ale nás odtiaľ vyviedol, aby nás priviedol [sem] a dal nám zem ako sľúbil našim
otcom.
Citovaním oboch aktualizujúcich pasáží Tóry a nakumulovaním „slovies vyslobodenia“
(1. ac'y'; ytiaceB /inf. konstr. acy + 1.sg/; la;G' 2-krát; ayciAh /hifil perf. acy/) sa udalosť
exodu vzťahuje na sláviace spoločenstvo, ktoré aktuálne prežíva svoje vyslobodenie.
Na tomto mieste si pripomenieme, čo sme už o židovskej zikaron uviedli pri téme
o „spomienkovej slávnosti“. Historickú udalosť vyslobodenia Hebrejov z otroctva
micrajim si tento ľud znovu a znovu aktualizoval prostredníctvom zikaron (spomienky).
Vyslobodenie, vykúpenie a záchrana sa stávali živými a aktuálnymi aj pre ďalšie
generácie. Zikaron pesachu je živá, účinná a reálna forma účasti na prejdení z otroctva do
slobody. Prvá pesachová večera slávená v Egypte anticipovala samotnú udalosť
vyslobodenia. Predchádzala ju, aby po prechode a východe z micrajim, mohla byť
každoročne znovu a znovu pripomínaná prostredníctvom pesachovej spomienkovej
slávnosti a pesachovej večere. Len v tomto kontexte môžeme naplno pochopiť Ješuovu
novú hagadu nad chlebom a kalichom počas Poslednej (pesachovej) večere, na ktorej
podľa svedectva apoštola Pavla a evanjelistu Lukáša výslovne poveril svojich Dvanástich
učeníkov: „Toto konajte na moju spomienku“:
Lk 22, 19:
tou/to poiei/te eivj evmh.n avna,mnhsin
1Kor 11, 24:
tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin
1Kor 11, 25:
tou/to poiei/te( o`sa,kij eva.n pi,nhte( eivj th.n evmh.n avna,mnhsin
Okrem toho, že Pavol má pred „spomienkou“ (avna,mnhsij) určitý člen (akuz. fem. th.n),
formulácie poverenia po slovách nad chlebom sú identické. Pavol použitím určitého člena
hovoril o spomienke Pánovej večere všeobecne známej v Korintskej cirkvi. Po Ješuových
slovách nad kalichom, vsúva medzi sloveso poverenia (poiei/te) a „spomienku“
aj podmienku a príležitosť, pri ktorej sa toto má/môže konať: o`sa,kij eva.n pi,nhte
kedykoľvek /vždy, keď/ budete piť. Ide o bežnú grécku konštrukciu pre časovú vetu
iteratívnej formy – vyjadrujúcu opätovanie/opakovanie deja (evan. + sloveso v konjunktíve
prézenta s o`sa,kij). Možno práve z rovnakého dôvodu dali novozákonní autori na tomto
mieste prednosť gréckemu slovu avna,mnhsij (avna-znovu + mnei,a alebo mnh,mh spomienka;
od slovesa avnamimnh,|skw), ktoré sa v LXX vyskytuje len 5-krát (Lv 24, 7; Nm 10, 10; Ž37,
1; 69, 1; Múdr 16, 6), namiesto rozšírenejšieho mnhmo,sunon. Touto formuláciou sa ešte
zosilňuje skutočnosť, že to, čo bolo prvý krát vykonávané Ješuom v tú noc, keď bol
vydaný, má byť priamymi účastníkmi poslednej večere, ako aj kresťanmi v nasledujúcich
generáciách, znovu vykonávané. Najdôležitejším kľúčom k výkladu „konanie
spomienky“ je porozumenie hebrejskej pesachovej spomienke (!ArK'z)I . Grécka formulácia
by v hebrejčine znela

ynIrok.zIl. Wf[] tazO

alebo

yli !ArK'zIl. !ke Wf[].

Výraz avna,mnhsij
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zodpovedá hebrejskému

!ArK'zI

a aramejskému

an'r'kWd

so všetkým, čo k hebrejskej

spomienke patrí. Ješuov „príkaz spomienky“ korešponduje s Ex 12, 14: „A bude tento deň
pre vás zikaron (spomienkou) a budete ho sláviť... ako navždy trvalé ustanovenie“. Aj
anamnésis (zikaron) Poslednej (pesachovej) večere má byť Dvanástimi a všetkými tými,
ktorí budú patriť k novému mesiánskemu ľudu, znovu a znovu slávená. Ten, kto v tomto
prípade stojí na mieste JHVH a odovzdáva príkaz konania spomienky, je sám Ješua. On,
podobne ako JHVH, vyučuje a prikazuje s autoritou a mocou (por. Mk 1, 27). Nový
zákon dosvedčuje túto interpretáciu a realizovanie poverenia zmienkami o tom, že
prvotná cirkev sa schádzala na th/| kla,sei tou/ a;rtou „lámaní chleba“ (Sk 2, 42; por.
2, 46; 20, 7.11; Lk 24, 30) alebo sa schádzala kuriako.n dei/pnon fagei/n\ jesť Pánovu
večeru (1Kor 11, 20). Ješua nie je len subjektom, ktorý poveril učeníkov ku „konaniu
spomienky“, ale On je aj centrálnym predmetom tejto anamnésis. Grécky text
to zdôrazňuje aj adjektívom evmo,j (evmh.n avna,mnhsin), čo hebrejčina vyjadruje preložkou

l

spojenou s 1. sg. (yli) alebo priamo v spojení

zameraná na

hw"hyl; gx;

ynIrok.zIl..

Keď spomienka Pesachu bola

sviatok (pre) JHVH, spomienka Pánovej večere má byť jeho

spomienkou – spomienkou na Mesiáša Ješuu. Centrálne zameranie na Ješuovu osobu
dosvedčujú aj slová nad chlebom – „toto je moje telo“ vo význame „toto som ja sám“.
Historická udalosť exodu bude v Ješuovi naplnená „novým exodom“ – jeho odovzdaním
sa, cestou na smrť, ukrižovaním, pochovaním a zmŕtvychvstaním na tretí deň. Posledná
večera túto udalosť anticipovala, aby sa po jej naplnení mohla stať spomienkovou
slávnosťou Ješuovej večere. Samotné „Deuteworte“ túto udalosť „nového exodu“
potvrdzujú slovami o „tele, ktoré je odovzdávané“ (Lk) a „krvi, ktorá je vylievaná“
(synoptici). Najvýslovnejšie to však robí Pavol svojím „kerygmatickým komentárom“:
„Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili [tento] kalich, zvestujete smrť Pánovu,
kým nepríde“ (1Kor 11, 26). Spomienková slávnosť, ktorú sám Ješua prikázal svojim
učeníkom konať, je teda zameraná na jeho osobu, paschálne dielo odovzdania života
a vykupiteľskú hodnotu jeho obeti „kvôli vám“. V centre spomienky Pánovej večere stojí
nový Boží vysloboditeľský čin Mesiáša Ješuu. Ako sme spomínali pri hebrejskej
pesachovej spomienke, že vyvedenie Izraela z egyptského otroctva nebolo len návratom
do minulosti, aj spomienka Pánovej večere má byť pre mesiánsky Boží ľud živým
spoločenstvom s osobou Ješuu a aktuálnou účasťou na jeho paschálnom diele.
Vykupiteľská hodnota jeho obeti na kríži sa vzťahuje nielen na Dvanástich, prvotnú
cirkev, ale aj na nás. Podobne ako si Židia v hagade počas sederovej večere pripomínajú:
„Keby Svätý, nech je požehnaný, nevyviedol našich otcov z micrajim, zostali by sme my,
naši synovia a synovia našich synov zotročení faraónom v micrajim..., môžeme aj my,
ktorí sme súčasťou mesiánskeho ľudu, povedať: „Keby Ješua ha-mašiach za nás
nezomrel a nevyviedol z otroctva hriechu, zostali by sme my, naši synovia a synovia
našich synov doposiaľ zotročení našimi hriechmi.“ Tak ako sa účastníci pesachovej
večere považujú za súčasníkov tých, ktorí boli vyvedení z otroctva micrajim, tak aj tí,
ktorí slávia spomienku Pánovej večere, sa môžu považovať za živých účastníkov
stolovania Majstra s Dvanástimi, ako aj udalostí jeho paschy. „Sprítomnenie Pána“ je
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cieľom a obsahom lámania chleba a pitia vína. Jeho smrť sa pritom neopakuje, ale
prostredníctvom spomienky sa stáva znovu prítomnou pre tých, ktorí sa Pánovej večere
zúčastňujú. Vonkajším znamením účasti na anamnésis Kristovej pasche je účasť na
chlebe a kalichu, ich jedenie a pitie. Každý, kto má na nich účasť, môže si povedať: „Je
to preto, čo vykonal Ježiš pre mňa!“ A ako jeden ľud, môžu kresťania – ktorí spolu slávia
Kristovu paschu v spoločenstve – povedať: „Ješua, nech je požehnaný, nezachránil iba
apoštolov, ale spolu s nimi zachránil aj nás!“ Každé slávenie Pánovej večere potom
smeruje k živému spomínaniu na Ješuu ha-mašiach a jeho dielo, ba dalo by sa povedať
k živému reálnemu prítomnému spoločenstvu s ním. Židovský Pesach je výslovne ročnou
spomienkovou slávnosťou, pri spomienke Pánovej večere, nie je žiadne časové určenie.
Jedine u Pavla po slovách nad kalichom nájdeme „kedykoľvek budete piť“.

6.9 Pozdvihovanie a hagada symbolických pokrmov
Pre židovskú hagadu pesachovej slávnosti je od jeho počiatku spojené aj vysvetľovanie
symbolických pokrmov. Hagada tým presahuje rovinu slova, ona spája slovo
so skúsenosťou jedenia pokrmov, ktoré symbolicky vyjadrujú jednotlivé aspekty
vyslobodenia. V čase chrámu bolo centrálnym a najdôležitejším pokrmom telo (mäso)
obetovaného baránka. Ostatné pokrmy (s výnimkou maca) boli „doplnkom“ k jeho
jedeniu. Podobne ako rozprávanie, aj jednotlivé symbolické pokrmy môžeme rozdeliť
na tie, ktoré približujú skúsenosť otroctva (nepriazeň) a tie, ktoré vyjadrujú skúsenosť
slobody (chvála), pričom pesach (baránok) stojí na hranici oboch:
•
Symboly otroctva: maror (horké byliny), maca (nekvasený chlieb), charoset, slaná
voda.
•
Symboly vyslobodenia: karpas, víno.
Najstaršiu (biblickú) tradíciu tvoria tri pokrmy: pesach, maca, maror. Práve na ne je
orientovaná aj hagada, ktorá ich má vysvetliť počas pesachovej večere. Mišna Pes 10:5
(b Pes 116b) zaznamenala starú tradíciu pripisovanú rabanovi Gamalielovi, ktorá bola
prevzatá aj do Hagady šel pesach:

rArm'W hC'm; xs;P, !he WLaew> Atb'Ax ydey. rc'y' alo xs;P,B; WLae ~yrib'D. hv'lov. rm;a' aoLv, lK'
(Každý, kto nehovorí o týchto troch slovách, nesplnil si v [sviatok] Pesach svoju
povinnosť, sú to tieto: pesach, maca a maror.)
Keďže je spomenutý výslovne aj pesach, ide s najväčšou pravdepodobnosťou
o tradíciu spred zničenia chrámu, hoci jej presná forma mohla byť pozmenená. Podľa
Hagady šel pesach sa vysvetľovanie koná takou formou, že predsedajúci zdvihne
postupne jednotlivé pokrmy (por. aj b Pes 116b) – najprv pesach (v súčasnosti Židia
používajú zroa), potom maca a nakoniec maror. Presná ustálená podoba odpovedí sa
stvárňovala postupne, v čase chrámu išlo skôr o voľnú formuláciu. Obdobne ako pri
predošlých častiach hagady, aj tu sú jadrom odpovedí citáty Tóry, ku ktorým je stručný
úvod. Využíva sa aj slovná hra: xs;P, je vysvetľovaný slovnou hračkou s preskočením
(xs;P'v,) Izraelských domov v micrajim a citáciou Ex 12, 27;

hC'm;

pripomína v hagade

rýchlosť vyslobodenia, keď cesto na chlieb nestačilo vykysnúť s citovaním Ex 12, 39;
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rArm'

sa vysvetľuje pomocou slovnej hračky so slovesom strpčovali (Wrr.Mev), v súvislosti

s Egypťanmi a ich správaním sa voči Židom, pričom je citovaný Ex 1, 14. Najviac
poznačené ukončením chrámového kultu v súčasnom sederi je hagada ohľadom pesachu
(baránka), ktorý sa post destructio už nezabíjal ani nejedol. Ohľadom jeho obety sa len
spomína, že ju ~ylik.Aa

WnyteAba] Wyh'v, jedli naši otcovia. Inak je to s maca, ktorej jedenie

je aj po zničení biblická micva a s marorom, ktorého jedenie je micvou rabínskou. Pri
nich sa vysvetľovanie začína slovami:

hC'm; (rArm') ~ylik.Aa Wna'v, hze

toto je maca

(maror), ktorú my [teraz] jeme. Talmud potom podľa amoraia Rava rozlišuje povinné
pozdvihnutie maca a maroru od nepovinného pozdvihnutia pripomienky pesachovej
obety (b Pes 116a).
Poznanie toho zvyku spojenia hagady so symbolicko-reálnymi (symbolickými
v prípade zroa) pozdvihnutými pokrmami počas židovskej pesachovej večere, je veľmi
dôležité pre porozumenie Ješuovým gestám a jeho novej hagade s dvomi symbolickoreálnymi pokrmami, ktoré si vybral – chlebom (maca) a vínom. Tieto pokrmy nielenže
labw.n o` VIhsou/j Ješua vzal... (chlieb/kalich), čomu zodpovedá hebrejský výraz xQ;Yiw,; ale
nad oboma vyslovil ako predsedajúci novú (mesiánsku) hagadu, ktorá vždy začala
výrazom tou/to, evstin toto je..., čomu zodpovedá hebrejský výraz aWh hz,. Pri chlebe je
podľa Mk/Mt podania prítomná aj Ješuova výzva la,bete fa,gete vezmite, jedzte, ktorá
v hebrejčine znie Wlk.aiw. Wxq.. Majster svojim talmidim odovzdal novú hagadu dvoch
symbolicko-reálnych pokrmov (jej sa budeme venovať nižšie), ale urobil v to spôsobom
zodpovedajúcim typickej židovskej pesachovej večere, spojením pokrmov s hagadou.

6.10 Eschatologický kalich u Lukáša
Po skončení rozprávaní a príbehov exodu, vysvetlení symbolických pokrmom
a modlitieb o aktualizáciu pesachovej spomienky, sa završuje hagada recitovaním prvej
časti „egyptského halelu“, čiže Ž 113-114, ktorá sa nazýva aj malý halel (por. m Pes
10:6; t Pes 10:6-9; Jub 49:6). Rabínsku diskusiu medzi Hilelovou a Šamajovou školou
ohľadom dĺžky tohto halelu sme spomenuli už vyššie. Halelu sa podrobnejšie budeme
venovať nižšie (viď III.6.15). Po skončení jeho recitovania sa požehnáva druhý kalich,
ktorý bol naliaty na začiatku hagady a počas rozprávania bol prítomný na stole.
Pripomíname, že tento kalich hagady je zároveň kalichom vyslobodenia. Pravdepodobne
tento kalich spomína Lukáš, ktorý ako jediný z evanjelistov počas Poslednej večere
uvádza dva kalichy – prvý pred „slovami ustanovenia“ („eschatologický“), druhý po
večeri („eucharistický“). Nad prvým Ješua podľa Lk 22, 15-18 vyslovil nasledujúce slová
s eschatologickým napätím:
15
A povedal im: Dychtivo som túžil túto paschu jesť s vami prv než budem trpieť.
16
Hovorím vám však, že ju nebudem jesť, až kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
17
A uchopil kalich vzdával vďaky [a] povedal: Vezmite ho a podeľte medzi sebou.
18
Hovorím však vám, [že] ho nebudem piť odteraz z plodu viniča, až kým Božie
kráľovstvo nepríde.
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Čo sa týka konania s týmto kalichom vína (v. 17-18), Ješua
tradičnú berachu „bore peri hagafen“ (!p,G'h;
že už nebude piť z plodov viniča (!p,G"h;

yrip. areAB)

%r<b'y>w,:

čiže predniesol

– vzhľadom na ktorú hovorí,

yrIP.mi). K označeniu požehnania však Lk používa

menej vhodne sloveso euvcaristh,saj (euvcariste,w), ktoré on uprednostňuje pred
vhodnejším euvlogh,saj (euvloge,w). Pomerne netradične dáva Ješua tento kalich kolovať
(z rabínskej praxe je známe len kolovanie tretieho kalicha). Lk tu používa pre neho
typické sloveso diameri,zw rozdeliť, ktoré má v evanjeliu zvyčajne negatívnu konotanciu
(11, 17.18; 12, 52-53; 23, 34; por. Gn 10, 25; 49, 7), ale od Poslednej večere aj pozitívnu
– podeliť sa (por. aj Sk 2, 3.45; Dt 32, 8; 1Krn 16, 3). Ide o septuagintizmus pre hebrejské
sloveso qlx. Podobne ako „eucharistický“ chlieb a víno budú dávané medzi učeníkov, aj
tento „eschatologický kalich“ si apoštoli majú medzi sebou podeliť. O význame slov nad
ním budeme pojednávať nižšie (viď III.6.15).
Spojenie evpiqumi,a| evpequ,mhsa je najskôr semitská idioma yTip.s;k.nI @sok.nI (doslovne
v Gn 31, 30; por. Nm 11, 4) prepísaná do gréčtiny, používaná v LXX, vo význame veľmi
túžiť až dychtiť (negat. žiadostivo dychtiť Ž 106, 14). Z viacerých možností prekladu853
sme dali prednosť spojeniu dychtivo som túžil, aby bola evidentná naliehavosť Ješuovho
priania a zároveň obidva grécke výrazy boli obsiahnuté v preklade. Substantívum
evpiqumi,a| je výrazom LXX pre

hw"a]T;, hW"a;, dWmx]

– túžba, dychtenie, baženie. Grécki

spisovatelia854 často používajú evn pollh, evpiqumi,a s veľkou túžbou (robiť niečo alebo
vlastniť niečo). Sloveso evpiqume,w (evpequ,mhsa je aoristom 1. sg) je v LXX prekladom pre
hW"ai dychtiť, túžiť a dm;x' túžiť. Čo sa týka interpretácie celého výroku Lk 22, 14-15,
môžeme nájsť rôzne vysvetlenia. Výstižne ich zhŕňa J. Fitzmyer:855
1. Východiskom je, že Ješua s učeníkmi neslávil Poslednú večeru ako pesachové
jedlo, podobne ako o tom svedčí Jánovo evanjelium. Hoci mal veľkú túžbu jesť
s nimi baránka pred svojim utrpením, nebude to možné, pretože jeho utrpenie
príde prv, než bude príslušný čas jeho jedenia. Proti tejto mienke svedčí
skutočnosť, že sloveso evpequ,mhsa je v aoriste, čiže ukončenom minulom čase;
nedokázaná súvislosť medzi Lk a Jánovým evanjelium (resp. jeho prameňmi);
intratextuálna disharmónia medzi týmto výkladom a viacerými Lk zmienkami
o pesachovom charaktere Poslednej večere.

853

KR prekladá s negatívnou konotanciou a krkolomne žádostí žádal (podobne doslovne VUL desiderio
desideravi; KJV with desire I have desired), lepšie už NBK, KMS toužebně jsem si přál – podobne
slovenské ROH, SEVP túžobne som si žiadal. Trochu odlišne prekladajú anglické NAB, NIV, NIV I have
eagerly desired (dychtivo som túžil), NJB I have ardently longed (vášnivo som si prial); NAU I have
earnestly desired (naliehavo som túžil), por. nem. MNT Mit Begierde begehrte. Voľnejšie spojenie
prekladajú – v zmysle toho, že substantívum evpiqumi,a zosilňuje význam slovesa evpequ,mhsa – SKP, SEP
veľmi som túžil, podobne ČEP velice jsem toužil, EIN Ich habe mich sehr danach gesehnt, veľmi voľne
LUO Mich hat herzlich verlangt (úprimne/zo srdca som túžil).
854
Napr. Herodotus, Philippus Epigrammaticus.
855
FITZMYER, J.: The Gospel according to Luke, s. 1396.
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Podľa J. Jeremiasa856 aorist evpequ,mhsa vyjadruje nesplnené alebo nezrealizované
prianie (podobne ako Lk 15, 16), vo význame bol by som si prial jesť s vami...
Podobne Lk 22, 17-18 a 22, 20 sa zdá, že hoci Ješua podal oba kalichy apoštolom,
on sám z nich nepil. Je však veľmi málo pravdepodobné, že by Ješua pri svojej
poslednej – veľkonočnej večeri s učeníkmi vôbec nič nejedol a nepil.
3. Podľa J. M. Creeda857 význam výroku je, že Ješua si naliehavo prial jesť
so svojimi učeníkmi paschu (baránka) pred svojim utrpením a jeho prianie bolo
naplnené. Toto je podľa neho prima facie porozumenia textu: naliehavé, reálne,
dosiahnuteľné prianie, ktoré sa teraz dokonalo a realizovalo. Tu možno
pripomenúť skutočnosť, že pred sláviacimi je (na stole) prítomná pascha – telo
upečeného baránka.
Joachim Jeremias predpokladá, že Ješua počas pesachovej hagady hovoril nakoniec
o sebe ako eschatologickom pesachovom baránkovi.858 Odkedy boli počas hagady
vysvetľované symbolické pokrmy, Ješua mohol mať príležitosť hovoriť o svojej smrti
v termínoch pesachovej obety. Tu však zostávame v oblasti domnienok, ktoré evanjeliá
nepopierajú, ale ani výslovne neuvádzajú. Jánova tradícia je svedkom, že Ješua počas
Poslednej večere povedal oveľa viac ako máme zaznamenané u synoptikov (por. aj Jn 21,
25). Práve tento evanjelista rozvíja symboliku veľkonočného baránka v súvislosti
s Ješuaovou smrťou.
Dôležitá pre interpretáciu Lk 22, 15-16 je aj grécka slovná hračka medzi to. pa,sca
fagei/n jesť paschu/ pro. tou/ me paqei/n\ prv než budem trpieť. Paqei/n\ je pritom infinitív
aktívneho aoristu slovesa pa,scw.859 Evanjelista Lukáš tu novým spôsobom interpretuje
paschu vzhľadom na Ješuaovo vlastné utrpenie. Ono bude novým počiatkom
vyslobodenia, čo by výstižne symbolizoval druhý kalich – kalich vyslobodenia. Lukáš
takto výslovne spája – ešte pred predstavením Ješuových nových „slov ustanovenia“ úzku
eschatologickú súvislosť medzi počiatkom paschy s Ješuovým utrpením a jej zavŕšením
až kým sa nenaplní v Božom kráľovstve (v. 16b). Týmto Lk rozšíril podobnú
eschatologickú myšlienku ohľadom „pitia z plodu viniča“, ktorú Mk/Mt uvádzajú
po „slovách ustanovenia“ a pred recitovaním halelu (viď III.6.15). Osobne sa nazdávam,
že lokalizácia „eschatologických slov“ na konci večere, tak ako ju prinášajú Mk/Mt je
vhodnejšia a primeranejšia. Lukáš na druhej strane explicitnejšie uvádza a rozvíja
v kristologickom význame známe izraelské spojenie medzi pesachom a eschatologickou
spásou (viď III.1.3). Toto nové vyslobodenie nebude však prostredníctvom násilných
nábožensko-politických vzbúr, ale cez vedomé odovzdanie jeho tela, vylievanie jeho krvi
v utrpení a smrti. Toto všetko bude Mesiáš Ješua robiť nie pre seba, ale kvôli vám, čo
navonok symbolizuje odovzdanie a podelenie kalicha vyslobodenia. Ešte predtým než
Ješua vysloví nové slová nad chlebom a kalichom, zaznelo u Lk spojenie medzi paschou
2.

856

JEREMIAS, J.: Eucharistic Words, s. 208.
CREED, J. M.: The Gospel according to St. Luke, London 1930, s. 265; por. aj GIRAUDO, C.:
Eucaristia per la chiesa, s. 174-178.
858
JEREMIAS, J.: The Eucharistic Words of Jesus, s. 224-225.
859
Na túto novú interpretáciu gréckeho výrazu pascha cez sloveso paschó neskôr nadviažu viacerí
ranokresťanskí spisovatelia 2-3. stor. (Meliton zo Sárd, Peri pascha § 46, Irenej, Adv. haer. 4.10.1 atď.).
857
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a eschatologickou spásou takým spôsobom, že sám Ješua interpretuje svoje vlastné
utrpenie (a smrť) ako súčasť spásnych udalostí. Lukáš uvádza novú paschu spojenú
s Ješuovým utrpením, ktorá ustanoví novú zmluvu predpovedanú prorokom Jeremiášom
(v. 20b; por. Jer 31, 31-34), a to v mojej (= Ješuovej) krvi.

6.11 Chlieb pesachovej večere a Ješuove nové vysvetľujúce slová
V pesachovom sederi post destructio, teda aj v súčasnej Hagade šel pesach,
je pozornosť na chlieb preniknutá celým sederom, a síce v častiach: jachac, úvod
k hagade „ha lachma anja“, vysvetlenie významu maca počas hagady, moci-maca,
korech, cafun. Pod chlebom na sederovej večeri sa vždy myslí maca – nekvasený chlieb
(viď III.4.5.A). Maca je po zastavení prinášania pesachových obetí jediným pokrmom
veľkonočnej večere nariadeným podľa Tóry. Medzi staršie časti sederu, ktoré môžeme
predpokladať ante destructio, patrí pravdepodobne aramejský úvod hagady „ha lachma
anja“, vysvetľovanie jej významu počas hagady a požehnanie macy na začiatku večere
(súčasť „moci maca“). Ostatné časti sú z mladšieho obdobia (viď I.13).
Podľa svedectiev všetkých štyroch evanjeliových správ, Ješua labw.n a;rton vzal chlieb
(synopt.; e;laben a;rton 1Kor; hebr. ~x,l' xq;l)' na večeri, ktorá bola výslovne
pripravovaná ako pesachová. Preto niet dôvodu k tomu, aby sme pod a;rtoj rozumeli iný
chlieb než nekvasený. Otázka, ktorá trápi viacerých exegétov je, prečo priamo v texte nie
je použité grécke slovo pre hC'm,; ktorým je a;zuma? Pravdepodobne toto nerozlišovanie
môže súvisieť s častým liturgickým slávením spomienky Pánovej večere („lámania
chleba“, Eucharistie) v ranokresťanských spoločenstvách aj mimo obdobia sviatku Macot,
na ktoré sa už neviazala povinnosť používania výhradne macy. A aj v Dt 16, 3 je maca
nazvaná

ynI[o ~x,l,.

Zaujímavé a dôležité je uvedenie Ješuových gest a slov u Mk/Mt

spojením kai. evsqio,ntwn auvtw/n (~l'k.a'B.

yhiy>w:) keď oni jedli. Vo chvíli, keď Ješua vzal

chlieb, večera už prebiehala. Bežné slávnostné jedlo požehnaním chleba len začínalo.
Obidvaja evanjelisti popisujú takú večeru, v ktorej požehnanie, lámanie a jedenie chleba
je v čase, keď už jedli. Predtým Mk/Mt uviedli už „namáčané do misy“ a označenie
zradcu, čo zodpovedá predjedlu (karpasu) sederovej večere (viď III.6.4). Súčasťou
„jedenia“ pesachovej večere bola okrem toho aj hagada, ktorá je jej integrálnou súčasťou
(hoci sa pri nej fyzicky nič nejedlo).
Po skončení hd'g'h; hagady, požehnaní a vypití druhého kalicha vína, nasleduje v sederi
časť nazývaná

hC'm; ayciAm

vybratie macy (partic. hifilu od

acy).

V rámci nej sa

prednášajú dve požehnania, z ktorých prvé je obvyklé ustálené požehnanie nad chlebom
ayciAMh; tk;r.B.i Ním sa začína každé dôležité židovské jedlo (v šabat a sviatky). Toto
požehnanie bolo (je) stručné a známe každému Židovi a znie nasledovne (por. m Ber 6:1):

`#r,a'h' !mi ~x,l, ayciAMh; ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý vyvádza /dáva rásť/ chlieb zo zeme.)
Krátka forma tejto dôležitej berachy je podobná požehnaniu vína „bore peri hagafen“.
Ustálená prvá časť je rovnaká, odlišné je len telo požehnania. JHVH, Boh Jisraela (náš)
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a Kráľ sveta je požehnaný za to, že vyvádza chlieb zo zeme. Hoci je text požehnania
prevzatý zo Ž 104, 14, ktorý je oslavou JHVH ako Stvoriteľa, nie je náhodou, že použité
particípium hifilu slovesa „vyvedenia“ acy (ayciAMh) sa prvýkrát v Tóre nachádza v Ex 6,
7 (por. Lv 22, 33; Sdc 2, 12) – teda o význame vyvedenia Jisraela z otroctva micrajim.
Ten istý Boh a Stvoriteľ, ktorý vyvádza chlieb zo zeme, je aj starostlivý JHVH
vyvádzajúci svoj ľud zo zeme micrajim. Okrem zvyčajného jednoduchého požehnania
„hamoci lechem min haarec“, býva počas sederu pridané aj druhé požehnanie „al achilat
maca“860 – ktorým sa vyjadruje biblická povinnosť jesť nekvasený chlieb (hoci sa neje
baránok). Toto požehnanie pochádza pravdepodobne až z obdobia post destructio.
Hoci sa Mišna v traktáte Pesachim priamo nezmieňuje o recitovaní požehnania nad
chlebom, ono bolo samozrejmým pri každom jedení chleba počas stolovania. V Tosefte
je dôkaz o formálnom ustálení birkat ha-moci (por. t Ber 6:1.5). Požehnanie chleba
(kňazom) na začiatku každej hostiny je spomenuté aj v qumránskych mesiánskych
Pravidlách obce (1QSa II, 18-19.20b-21; por. 1QS VI, 5) a dosvedčuje ho aj Josephus
(Bel II,8.5 /131/). Požehnanie hovoril predsedajúci v mene všetkých (!L'Wkl. %reb'm. dx'a,
m Ber 6:6), ktorí odpovedajú tradičným amen. Počas recitácie zvyčajne držal chlieb
pozdvihnutý v ruke. Potom býval chlieb otcom rodiny rozlomený a rozdelený ostatným
spolustolujúcim. V Izraeli sa chlieb nekrájal nožom, ale lámal rukami na viacero kúskov
(podľa množstva spolustolujúcich). Talmud uvádza, že lámanie chleba bolo vyhradené
otcovi rodiny: „Rabi Jochanan učí: Pán domu láme [chlieb], hosť prednáša birkat hamazon“ (b Ber 46a). Chlieb nebol len prostriedkom pre telesné nasýtenie. Je určený, aby
bol rozdeľovaný. Od čias exilu sa zdôrazňovalo, že treba „lámať chlieb“ – deliť sa
s hladujúcim. Poskytovať (lámať) chlieb chudobným bolo považované za dôležitú
náboženskú povinnosť a prejav bratskej lásky (por. Iz 58, 7:

^m,x.l; b[er'l' srop' aAlh]

Či nemáš lámať svoj chlieb hladnému...?; Prís 22, 9; Gn 14, 18; Sdc 8, 5; 1Sam 25, 18).
Počas sederovej večere, v úvode hagady sme spomenuli aramejskú modlitbu ay'n.[; am'xl;

ah'. Druhá časť tejto modlitby odkrýva práve tento sociálny rozmer symbolu macy, ale aj
celej večere: „...Každý, kto je hladný, nech príde a je [s nami], každý kto je v núdzi, nech
príde a slávi [s nami] pesach“ (por. b Taan 20b). Vnútri sláviaceho spoločenstva
(chavury) sa tento rozmer zdieľania vyjadruje jedením z jedného chleba, ktorý sa láme
a rozdeľuje medzi ostatných.
Všetky spomenuté gestá nad chlebom počas (pesachového) stolovania sú dosvedčené
v správach o Poslednej večeri:
Mk 14, 22
labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j
Mt 26, 26
labw.n o` VIhsou/j a;rton kai. euvlogh,saj e;klasen kai. dou.j toi/j maqhtai/j
Lk 22, 19
labw.n a;rton euvcaristh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j
1Kor 11, 23-24
e;laben a;rton kai. euvcaristh,saj e;klasen

860

Text: `hC'm; tl;ykia] l[; WnW'ciw. wyt'Ac.miB. Wnv'D.qi rv,a] ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý nás posväcuje svojimi príkazmi a prikázal nám jesť macu).
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Všetky gestá vykonáva sám Majster Ješua, ktorý predsedá učeníckej chavure. On vzal
do svojich rúk chlieb (maca) a predniesol tradičnú berachu „hamoci lechem min haarec“.
Presnejším ekvivalentom k tradičnému hebrejskému %rEb'y>w: používa Mk/Mt euvloge,w,
menej vhodne prekladajú Lk/1Kor slovesom „vďakyvzdania“ euvcariste,w (viď III.5.3).
Grécke e;klasen (od klaw lámať, rozlomiť) sa v NZ exkluzívne používa vo význame
lámať chlieb (okrem PV Mk 8, 6.19; Mt 14, 19; 15, 36; Lk 24, 30; Sk 2, 46; 20, 7.11; 27,
35; 1Kor 10, 16; kla,sij Lk 24, 35; Sk 2, 42; por. Jer 16, 7), čomu zodpovedá hebrejské
srp rozdeliť, rozlomiť. Výraz na tomto mieste znamenal jednoduché rozlomenie macy za
účelom jeho rozdelenia medzi ostatných sláviacich (dvanástich /apoštolov/). Niektorí
exegéti vidia „lámanie“ ako symbolický akt, ktorým sa naznačuje „rozlámanie Ješuovho
tela,“ teda Ješuova smrť. Tento výklad podporujú isté mladšie rukopisy 1Kor, ktoré
pridávajú k vysvetľujúcim slovám „...moje telo...“ klwmenon rozlamujúce sa alebo
qeuptomenon rozdrobujúce sa (viď II.8.2). Tento výklad „lámania chleba“ pri Poslednej
večeri je rozširujúci, ale vzhľadom na literárny a historický aspekt, istotne nie pôvodný.
Úzku súvislosť „lámania chleba“ so sociálnym rozmerom však v NZ môžeme pozorovať.
Podobne ako v hebrejskej tradícii bolo „lámanie chleba“ zároveň metonymiou pre
zdieľanie jedla, aj mesiánski Židia veriaci v Ješua/raná cirkev v Jeruzaleme, si bola
hlboko vedomá tohto sociálneho rozmeru „lámania chleba“. Títo od spoločného
stolovania s klw/nte,j te katV oi=kon a;rton lámaním chleba po domoch (~m'x.l; srop.biW Sk
2, 46; por. v. 42) smerovali k zdieľaniu spoločného majetku (v. 45). Že nešlo pritom
o obyčajné stolovanie, ale pod kla,sij tou/ a;rtou lámaním chleba sa rozumela spomienka
Pánovej večere, svedčí 1Kor 10, 16: „...nie je chlieb, ktorý lámeme, spoločenstvom
(účasťou) na Kristovom tele?“ Kvôli neprihliadaniu na sociálny rozmer „lámania chleba“,
čiže spomienky Pánovej večere, apoštol Pavol pomerne ostro napomínal cirkev v Korinte
(viď II.4). „Lámanie chleba“ sa čoskoro stalo poznávacím znamením liturgie a života
ranej cirkvi a veľmi pravdepodobne aj označením celej slávnostnej spomienky Pánovej
večere.
Chlieb bol lámaný za účelom rozdelenia a dávania ostatným spolustolujúcim, ktorí sú
u Mk a Lk označení osobným zámenom auvtoi/j im – čím sa podľa Mk 14, 17 myslia
dvanásti (Lk 22, 14 apoštoli). Matúš explicitne uvádza dou.j toi/j maqhtai/j dávajúc
učeníkom. Hebrejským koreňom slovesa „dávania“ didw,mi je !tn dať, darovať odovzdať,
poskytnúť atď. Hoci toto gesto má jednoduchý význam podania rozlomeného chleba,
Lukáš naň nadväzuje pri interpretácii Ješuových slov nad chlebom o „mojom tele“, ktoré
je to. u`pe.r u`mw/n dido,menon\ kvôli vám odovzdávané. Použité je to isté sloveso didw,mi, ale
v inom význame. V Lukášovom evanjeliu už počas Poslednej večere Ješua nedáva len
niečo (chlieb), ale odovzdáva svoje telo – svoju osobu. Týmto už pri večeri paschy Ješua
anticipuje odovzdanie seba samého pašiovou cestou utrpenia a smrti. Toto odovzdanie

!WtN"h;) je pre Lukáša jedným z hlavných významov Ješuovej paschy.
Sebadarovanie Ješuovho tela má u Lk/1Kor výslovný cieľ to. u`pe.r u`mw/n (~k,d>[;B;) kvôli
(hebr.

!T'Nih;

alebo

vám. Dvanástich v tomto momente je treba vnímať ako prorocké znamenie mesiánskeho
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Božieho ľudu a zárodkom mesiánskeho Izraela, ktorí sa stanú Ješuovými vyslancami
(apoštolmi) zvestovať Ješuove slová a svedčiť o tom, čo vykonal pre svoj ľud (viď
III.3.1). V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť si záchranný význam obety pesachového
baránka a jeho krvi za Jisraelský ľud. Baránok má byť vzatý ~h,l' pre vás (Ex 12, 3); krv
na domoch bude ~k,l' vám znamením... a nepostihne vás žiadna ničivá rana (Ex 12, 13) –
nedovolí ničiteľovi vstúpiť do vašich domov a udrieť vás (Ex 12, 23). Pasívne particípium
dido,menon\ di,dwmi môže pre znalcov hebrejskej Biblie pripomenúť príbeh Jicchaka
(Izáka), ktorého telo bolo Abrahámom obetované, pričom syn nebol len pasívnym
nástrojom, ale sám si niesol drevo k obeti (Gn 22, 6), takže obaja vystupovali wD'x.y: spolu.
Toto obetovanie sa podľa ústnej tradície odohrával v pesachovú noc (viď III.2.6). Tak ako
bol na hore Morja lyIa baran rohmi zachytený v kroví obetovaný na zápalnú obetu AnB.

tx;T; namiesto jeho syna (avnti.

tou/ ui`ou/ auvtou/), aj sám Ješua na Golgote odovzdal svoj

život kvôli vám. To sa anticipovalo už počas Poslednej večere, aby učeníci mohli jeho
odovzdávania pripomínať pri každej anamnéze (zikaron) tejto večere.
Keď apoštol Pavol v 1Kor 11, 23b uvádza tradíciu, ktorú sám prijal, používa o Pánu
Ješuovi tvar paredi,deto bol vydaný (3. osoba pasívneho imperfekta od slovesa
paradi,dwmi). Toto sloveso predtým apoštol použil vo význame odovzdania tradície
(v. 23a; por. 11, 2; 15, 3), ale v tomto prípade išlo o sloveso tradične spojené so zradou
(vydaním) Júdu Iškariotského (Mk 3, 19; 14, 10-11.18.21.42; Mt 10, 4; 26, 15-16.21-25;
27, 3-4; Lk 22, 4.6.21.22.48; Jn 6, 71; 12, 4; 13, 2.21; 18, 2.5), prípadne Ješuovým
vydaním do rúk ľudí – hriešnikov (Mk 9, 31; 14, 41; Mt 17, 22; 26, 2.45; Lk 9, 46; 24, 7),
respektíve jednotlivých skupín židovských vodcov (veľkňazov Mk 15, 10; veľkňazov
a zákonníkov Mk 10, 33; Mt 20, 18; veľkňazov a predstavených Lk 24, 20; národa
a veľkňazov Jn 18, 35; Židov Jn 18, 36; Sk 3, 13) alebo pohanov (Mk 10, 33; Mt 20, 19;
Lk 18, 32; 20, 20; Pilátovi Mk 15, 1.15; Mt 27, 2.26). Konečným dôsledkom jeho
vydania bolo ukrižovanie (Mk 15, 15; Mt 27, 26; Jn 19, 16). Pavol však toto Ješuovo
vydanie nechápe len pasívne (paredo,qh Rim 4, 25), ale išlo o jeho aktívne vydanie sa
kvôli nám (por. parado,ntoj Gal 2, 20; pare,dwken Ef 5, 2.25), teda v jeho soteriologickom
význame. Explicitne to vyjadrujú slová Poslednej večere nad chlebom: „Toto je moje telo
to. u`pe.r u`mw/n kvôli vám.“
Vráťme sa však k dávaniu macy učeníkom, po ktorých nasledovali „vysvetľujúce slová“:
Mk 14, 22
kai. ei=pen\ la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou
Mt 26, 26
ei=pen\ la,bete fa,gete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou
Lk 22, 19
le,gwn\ tou/to, evstin to. sw/ma, mou to. u`pe.r u`mw/n dido,menon\
1Kor 11, 24
kai. ei=pen\ tou/to, mou, evstin to. sw/ma to. u`pe.r u`mw/n\
Vysvetlenie významu chleba počas pesachu nebolo nezvyčajné, skôr naopak.
Spomínali sme rabana Gamaliela, ktorý zdôrazňoval povinnosť vysvetliť význam troch
symbolických elementov pesachovej večere – pesachu (baránka), macy a maroru (m Pes
10:5). Aj keby táto povinnosť na počiatku 1. stor. ešte nebola presne formulovaná
a ustálená, zvyčajne patrila k pesachovému stolovaniu. Netypické je umiestnenie toho
vysvetľovania po ayciAMh; tk;r.Bi namiesto tradičného sederového umiestnenia počas
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hagady. Táto transpozícia súvisí s Ješuovou výzvou, ktorú nájdeme u Marka – la,bete
vezmite a výstižne doplnenej Matúšom o fa,gete jedzte. V hebrejčine by znela Wlk.ai Wxq..
Podaný chlieb, nad ktorým Ješua vysloví nové reálno-symbolické slová je určený
k jedeniu, nielen k rozprávaniu o jeho význame (ako pri hagade). Preto umiestnenie
nových vysvetľujúcich slov pri chlebe (mace) na začiatku samotnej večere bolo
najvhodnejším priestorom tejto večere. Samotné Ješuovo nové reálno-symbolické
vysvetlenie podaného chleba (macy) určeného k jedeniu začína rovnako ako tradičná
hagada symbolických pokrmov (viď III.6.7) slovami tou/to, evstin toto je..., v hebrejčine
aWh hz,.
Krátko si môžeme pripomenúť tradičné vysvetlenie macy v Tóre, tradícii a počas
sederovej večere. V Tóre je napísané: „...macot, lebo nebolo kysnuté, pretože boli
vypudení z micrajim a nemohli otáľať“ (Ex 12, 39); „...budeš jesť macot, chlieb súženia
(ynI[o

~x,l,),

lebo v náhlení si vyšiel zo zeme micrajim...“ (Dt 16, 3). Midráš Mechilta

v nadväznosti na Ex 12, 39 rozumie významu nekvaseného chleba ako symbolu náhlenia,
v ktorom Izraeliti opustili Egypt, pretože nemali čas počkať, kým cesto vykysne (Mechil
12:39 /Pischa 14:28-41/). Mechilta okrem toho odôvodňuje halachu zákazu používania
múky z (peňazí) druhého desiatku na pečenie macot, pretože prostriedky z druhého
desiatku sa môžu používať len, keď je prinášajúci radostný. Rituálny dôvod jedenia macot
však nie je radosť, ale spolucítenie s utrpením otcov (por. Mechil 12:20 /Pischa 10:5576/). Podľa Josepha bola maca chlebom núdze, osemdňový sviatok Nekvasených chlebov
je spomienkou na to, že Izraeliti boli nútení jesť počas tridsiatich dní na púšti len kúsky
chleba z múky zohriatej len z horúčavy, teda z nedostatku iného jedla po východe
z Egypta (por. Ant II, 15.1). Podobne neskôr Gemara uvádza pomocou etymológie
vysvetlenie symbolu macy ako „chlieb súženia“ alebo „chlieb chudobných“ (b Pes 115b).
Súvislosť s vyslobodením spomína Ezechiel v Exagogé: „...lebo budete vyslobodení
zo zla a Boh vás vyvedie.“ V aramejskom úvode hagady bol pesachový chlieb nazvaný
ay'n.[; am'xl; ah' „chlieb súženia (biedy)“ a počas vysvetľovania symbolických pokrmov
sa podľa Hagady šel pesach hovorí nad maca: „Znamená, že cesto našich otcov nestačilo
vykysnúť, kým sa im kráľ kráľov, Svätý, buď požehnaný, nezjavil a nevyslobodil ich“
a pokračuje sa priamym citovaním Ex 12, 39.
Ješua namiesto tradičného významu hovorí svojim učeníkom: „Toto je moje telo“,
čomu zodpovedá hebrejské yrIf'B. aWh hz< (spojka evstin nemá v hebrejčine ani
aramejčine žiadny zodpovedajúci význam). Najprv treba pripomenúť, že ústredná
pozornosť Židov počas pesachovej hostiny bola na telo (obetovaného) baránka (pesach),
prítomného pred stolujúcimi. Biblické slovo pre telo je rf'B,' ktoré sa v SZ vyskytuje 294krát navzájom súvisiacich významoch: mäso (Gn 2, 21); telo, telesnosť; človek; stvorenie.
Ono môže označovať – zvlášť u obetí – živočíšnu časť tela, odlišnú od kože a kostí. Pri
pesachovom baránkovi sa hovorí, že rf'B'h;-ta, Wlk.a'w> budú jesť mäso (telo)... (Ex 12, 8);
nevynesieš z domu jeho mäso (Ex 12, 46) a nezostane do rána z mäsa (Dt 16, 4).
V kultovej oblasti sa rf'B' používal aj vo význame ľudského tela. Spomína sa najmä pri
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predpisoch o očisťovaní a posväcovaní tela osoby, ktorá sa pripravuje na stretnutie
s Bohom. rf'B' sa v takýchto prípadoch nevyčerpáva na funkciu vonkajšieho telesného
znaku, ale sa vzťahuje na celého človeka (Ex 30, 23; Lv 13, 18. 24; Prís 14, 30; Ez 16,
26; 23, 20; Ž 16, 9). Na rozdiel od gréckeho myslenia, hebrejčina nekladie dôraz na telo
ako protiklad duše (ducha). Hebreji videli vždy človeka ako celok. O ich spojitosti svedčí
aj to, že oboje strácajú život zároveň (Ez 22, 25. 27). Aj veriť v Boha znamená veriť
telom i dušou, teda celou bytosťou, hebrejsky ~d'w: rf'B' telo a krv. Nový zákon používa
podľa LXX dva ekvivalenty k hebrejskému rf'B' a síce:
•

sw/ma (142-krát v NZ) vo význame: (fyziologické) /živé/ telo (ľudí, zvierat); mŕtve
telo; adj. sw,matikoj telesný.
• sa,rx (147-krát v NZ) vo význame: mäso vo vlastnom zmysle; telo; človek
vo svojej pozemskosti; pozemskosť, telesnosť.
NZ na rozdiel od LXX už neuprednostňuje tak zreteľne pojem sarx (LXX: sa,rx 215krát; sw/ma 136-krát). Pojem sa,rx častejšie zodpovedá hebrejskému textu (sa.rx kai. aima/~d"w" rf'b' Mt 16, 17; Mt 19, 15/Gn 2, 24). Obe grécke slová sú si svojím významom
blízke, takže niekedy môžu byť zamenené a použité ako synonymá. Napriek tomu
väčšinou majú dobre rozoznateľný osobitný význam alebo dôraz. Sa,rx môže vyjadrovať
aj „každého človeka (tvora)“ (pa/sa sa.rx Mt 24, 22; Lk 3, 6), konkrétnu ľudskú osobu
(Kol 2, 1.5), ktorá býva inokedy označená pojmom sw/ma (1Kor 5, 3). Sw/ma je o[loj celé
telo (Mt 5, 29; 6, 22-23; Lk 11, 34.36) – niekedy môže byť rozlíšené od yuch, duše (Mt
10, 28) alebo označovať telo zosnulého (Mt 27, 52; Sk 9, 40). Podobne sa sa,rx môže
rozlíšiť od pneu/ma/x:Wr ducha (Mt 26, 41; Mk 14, 38). Výraz sw/ma sa používa aj o Ješuovi
ha-mašiach vo význame jeho (fyzického) tela (Mk 14, 8/Mt 26, 12) alebo o jeho mŕtvom
tele (Mk 15, 43/Mt 27, 58-59/Lk 23, 52) a pochovanom (Lk 23, 55). Preto aj pri Poslednej
večeri sám Ješua podľa NZ hovorí tou/to, evstin to. sw/ma, mou. „Moje telo“ označuje celú
osobu Mesiáša Ješuu, nového Božieho baránka. Majster v tejto chvíli upriamuje
pozornosť svojich učeníkov namiesto tela baránka na svoje telo, svoju osobu, pretože On
sám sa dobrovoľne odovzdáva (Lk) za vás (Lk/1Kor). G. Dalman861 v tejto súvislosti
upozornil na hebrejský výraz hp'WG, ktorému zodpovedá aramejské ap'WG a označuje mŕtve
telo (osobu). V Písme ho nájdeme len v 1Krn 10, 12 (o Šaulovi a jeho synoch, v 1Sam 31,
12 mu zodpovedá hY"wIG)> . Tento výraz nájdeme aj v m Pes 10:3: „...prinášali pred neho

xs;P' lv, ApWG mäso (telo) z pesachu“, čím sa myslí celé telo pesachovej obety baránka
(xs;P, !Br.q'). hp'WG charakterizuje podobne ako rf;B' osobu, indivíduum, ale na rozdiel od
rf;B' lepšie vyjadruje skutočnosť vydávajúceho sa tela baránka. Ak použil Ješua tento
výraz, slovo nad chlebom by vyjadrovalo zomierajúceho Syna človeka, nového
obetovaného baránka: Tento chlieb je moje telo (=moja osoba, ja sám) ktorý sa vydávam
kvôli vám. V paralele k Dt 16, 3: „...budeš jesť macot, chlieb súženia, lebo v náhlení si
vyšiel zo zeme micrajim, aby si pamätal (rKoz>T)i na deň tvojho východu zo zeme micrajim
861

Por. DALMAN, G.: Die Worte Jesu, Leipzig 1922, s. 130.
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po všetky dni svojho života“, stoja evanjeliové vysvetľujúce slová Poslednej večere nad
chlebom: „Vezmite, jedzte (Mt), toto je moje telo odovzdávané kvôli vám. Toto konajte
na

moju

spomienku

/yli

!ArK'zIl./

(Lk/1Kor)“.

Prítomní

učeníci

až

neskôr

(po Zmŕtvychvstaní) porozumeli, že ich Majster pozval sláviť novú spomienku, ktorá sa
zrodila na podklade pesachovej večere – spomienku Pánovej večere. Ješuovi nasledovníci
pri braní, požehnaní, lámaní, dávaní a jedení chleba si budú pripomínať: „Toto je moje
telo“, čiže „Toto je sám Ješua, jeho osoba, prítomná medzi vami v reálnom symbole
chleba“.

6.12 Vlastná večera a jedenie horkých bylín
Po berache chleba (macy), keď sa požehnalo aj celé jedlo, nasledovala vlastná večera
(jedenie). Ústredným jedlom v čase chrámu bol samozrejme pesach – upečený
veľkonočný baránok. Spolu s ním sa okrem macy jedli aj horké byliny – rArm. Jedenie
maroru je podľa príkazu Tóry spojené s pečeným baránkom a macou (Ex 12, 8; Nm 9,
11). Horké byliny sa jedli ako doplnok k nim. Počas hagady pri vysvetľovaní reálnesymbolických pokrmov je položená otázka aj o význame maroru. Účelom pojedania
maroru je pripomenúť si, že Egypťania strpčovali (Wrr.Mev,) našim otcom život v Egypte
(por. m Pes 10:5) a cituje sa Tóra Ex 1, 14: „A strpčovali (Wrr>m'y>) im život ťažkou prácou
s hlinou, tehlami a všetkou prácou na poli, všetkou otrockou prácou, ktorú robili.“ Ide
o slovnú hračku, v ktorej označenie horkých bylín – maror je symbolom trpkej (horkej)
otrockej práce v erec micrajim. Z tohto dôvodu sa maror v súčasnosti nejedáva pri
sederovej večeri v slobodnej polohe opretia, ale vzpriamene.
Samotné jedenie maroru nasleduje v súčasnom sederi po požehnaní a jedení macy (hC'm;

ayciAm)

a podľa neho je táto časť nazvaná

rArm'.

Horké byliny sa v čase chrámu jedli

s baránkom a macou, post destructio sa podľa rabínskej micvy jedáva samostatne. Potom
sa pripája jeho namáčanie do charosetu (viď III.4.5.C). Pred jedením maroru sa prednáša
nasledovné požehnanie:

`rArm' tl;ykia] l[; WnW'ciw> wyt'Ac.miB. Wnv'D.qi rv,a] ~l'A[h; %l,m, Wnyheloa? y'y. hT'a; %WrB;;
(Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý nás posväcuje svojimi príkazmi
a prikázal nám jesť maror.)
Do obdobia pôsobenia Hilela Veľkého862 sa traduje jedenie korechu – chlebíčka
(%reAK), ktorý sa robil pravdepodobne na konci večere. „Chlebíček“ sa robil z baránka,
maroru, (charosetu?), ktoré boli medzi dvoma kúskami macy. Po zničení chrámu
sa v pesachovej Hagade jedenie korechu, podobne ako jedenie maroru, presunulo pred
hlavnú večeru (%reA[ !x'l.Vu prestretý stôl), pridalo sa obvyklé namáčanie do charosetu
s nasledujúcimi slovami vysvetlenia: „Na pamiatku chrámu podľa Hilela. Takto robil

862

Rabínske pramene uvádzajú štyridsať rokov jeho pôsobenia, čo by znamenalo 30 pred Kr. – 10 po Kr.,
por. Šab 15a; Sifrej Dt 357.
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Hilel v dobe, keď stál ešte chrám. Spojil pesachovú obetu, macu a maror a spolu ich
zjedol, aby sa naplnilo, ako sa hovorí v Tóre: Jedli ho s macou a marorom“.
Hoci Nový zákon explicitne neuvádza maror počas Poslednej večere, nie je to preto, že
by na nej nebol prítomný (bolo by to porušenie biblického príkazu Ex 12, 8). On patril
medzi samozrejmé prvky veľkonočnej večere. Hoci jeho symboliku nerozvinul Ješua ani
apoštoli, predsa môže byť maror pre nás pomôckou pre pochopenie určitého aspektu
židovskej pesachovej symboliky. Ješuova pašiová cesta, ktorá nasleduje po Poslednej
večeri – počnúc Getsemany až po Golgotu, je cestou najväčšej horkosti. Práve maror
môže byť výstižným reálne-symbolickým vyjadrením tejto trpkej krížovej cesty.

6.13 Birkat ha-mazon
Keď sa ukončilo jedenie baránka s ostatnými (reálne-symbolickými) pokrmami –
v súčasnom sederi po ukončení %reA[ !x'l.[vu šulchan orech (prestretý stôl) – podľa
mišny Pes 10:7 „mu namiešajú tretí pohár [vína]. On požehnáva nad jedlom (AnAym.

%reb'm.).“ Táto časť sederovej večere sa preto v súčasnosti nazýva $reB'

l[;

požehnanie. Toto

požehnanie po jedle je súčasťou každého slávnostného židovského stolovania a nazýva
sa !AzM'h; tK;r.Bi požehnania po jedle (!Azm' je jedlo, strava, živobytie; por. Gn 45, 23;
2Krn 11, 23). Podmienkou k jej predneseniu je požívanie chleba počas večere, ak by sa
chlieb nejedol, je recitovaná kratšia forma vďaky. Z hľadiska hlavnej časti večere (čo je
vzhľadom na pesach jedenie baránka s macot), sa nachádza táto časť po jedení (jedle)
čo v hebrejčine vyjadrujú výrazy ~l'k.a' yrEx]a; alebo hd'W[S.h; rx;a.; V gréčtine je toto
spojenie preložené výrazom meta. to. deipnh/sai – práve ním uvádzajú Lk 22, 20 a 1Kor
11, 25 Ješuove nové vysvetľujúce slová nad kalichom.
Ústredná dôležitosť !AzM'h; tK;r.Bi medzi všetkými ostatnými berachami vychádza
z toho, že ako jediná je výslovne prikázaná v Tóre: „A keď budeš jesť a nasýtiš sa, budeš
žehnať (dobrorečiť) JHVH, svojmu Bohu za dobrú zem, ktorú ti dal“ (Dt 8, 10; por. Ber
21a). Targum Pseudo-Jonatán prekladá tento text nasledovne: „Preto dbaj o to, aby si
vtedy, keď budeš jesť a nasýtiš sa, vykonal vzdávanie vďaky a požehnanie pred JHVH,
svojím Bohom za všetky plody dobrej zeme, ktorú Ti daroval.“ Podľa tradície zachytenej
v knihe Jubileí sa prvé vyslovenie birkat ha-mazon pripisuje Abrahámovi: „On jedol a pil
a chválil najvyššieho Boha, ktorý stvoril nebo a zem...“ (Jub 22:6). Modlitba je potom
zložená z troch častí. O jej dôležitosti a ústrednom postavení pri jedle svedčia
aj Qumránske spisy (CD XIII,1; 1QS VI, 3-7) a Josephus (Bel II, 8.5 /131/). Typickou
črtou esénov bolo, že túto modlitbu mohol vysloviť výlučne kňaz za prítomnosti najmenej
desiatich mužov. V Mišne sa podrobne birkat ha-mazon zaoberá masechet berachot,
perek 7. Recitácia birkat ha-mazon sa zvyčajne začínala formou dialógu (tzv. zimmun),
a to vždy, keď sú prítomní aspoň traja dospelí muži (m Ber 7:1; Ber 45a). Úvodná výzva
otca rodiny (chavury) k požehnaniu znie zvyčajne: %reb'n. yt;ABr; Páni, požehnajme! (por.
m Ber 7:1-5). Požehnanie po jedle povie otec rodiny sám alebo vyzve niekoho
zo vzácnych hostí (b Ber 46a). Keď Mišna uvádza, že „jeden recituje požehnanie
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pre všetkých ostatných“ (m Ber 6:6), Tosefta upravuje: „oni začnú jedným, kto recituje
požehnanie“ (t Ber 5:6). O každom, kto žehná kalich po jedle sa vyjadril rabi Jochanan,
že bude „účastný večného dedičstva“ (b Ber 51a). Pri Poslednej večeri vzdával vďaky
(požehnával) sám Ješua ako Majster predsedajúci pesachovej chavure.
Keďže ide o najdôležitejšiu modlitbu večere, aj kalich nad ktorým sa prednáša, má tým
najvýznamnejšiu hodnotu spomedzi štyroch pesachových kalichov (dvoch v šabat a iné
sviatky). Podľa Talmudu musí byť vypláchnutý vnútra, umytý zvonku, naplnený až po
okraj a zvyčajne býva aj ozdobený kvetinami (por. b Ber 51a). Ako pri predošlých
pesachových kalichoch, aj tu platilo, že „požehnanie nad vínom je povedené len vtedy,
keď je do neho pridaná voda“ (m Ber 7:5). Tento tretí kalich pesachovej večere podľa
symboliky Jeruzalemského talmudu (j Pes 10:1, 37b-c) a „štyroch slovies vykúpenia“
zodpovedá výrazu yTil.a;g"w> (lag) a nazýva sa kalich vykúpenia (spásy). Keďže tento
kalich je dôležitý na židovskej hostine predovšetkým z hľadiska prednášania

!AzM'h;

tK;rB. ,i nazýva sa aj hk"r'B. lv, sAK kalich požehnania (b Ber 6:5; j Ber 11c; b Ber 51ab).
Hebrejský výraz v gréckej podobe to. poth,rion th/j euvlogi,aj (hk'r"B.h; sAK) používa
apoštol Pavol v 1Kor 10, 16. Pri Ješuovej poslednej večeri Majster naň obrátil zvláštnu
pozornosť. To, že išlo práve o tento kalich vykúpenia, nad ktorým sa prednáša birkat hamazon, priamo uvádzajú dva NZ pramene – Lk 22, 20 a 1Kor 11, 25 výrazom meta. to.
deipnh/sai po jedení (večeri), čo v rabínskej literatúre je terminus technicus začiatku
modlitby po jedle (!ylik,aod. !mi j Ber 12a). Dôležitá je aj skutočnosť, že u Lk/1Kor hoci
nie je člen pred a;rton chlebom, pred kalichom je určitý člen poth,rion – čiže sa jednalo
o rozlíšiteľný konkrétny kalich. V celom spojení to. poth,rion w`sau,twj meta. to. deipnh/sai
(Lk) ide o doslovný preklad hebrejského ustáleného spojenia pre kalich požehnania:
hd'W[S.h; rx]a; sAKh;-ta,-~G;. Spomínali sme, že keď Ježiš vyslovil v rámci hagady (nové)
vysvetľujúce slová nad chlebom, nadviazal tým na tradičné vysvetľovanie pesachových
symbolov začínajúce výrazom aWh hz, toto je... V tomto prípade išlo o zmenu obsahu
vysvetlenia, ale bola zachovaná tradičná forma. V súvislosti s kalichom po jedle –
kalichom vykúpenia však išlo aj o novú formu. Novým bolo aj upriamenie pozornosti pri
(sederovej) večeri práve na kalich, aj keď tento kalich požehnania bol v židovstve veľmi
dôležitým. V Mk/Mt správe o Poslednej večeri je pred vyslovením Ješuových nových
vysvetľujúcich slov (Deuteworte) výslovne uvedené, že Ježiš kalich vzal (kai.
labw.n/sAKh;-ta,

!TeYIw:).

xQ;YIw:), vzdával vďaky (euvcaristh,saj/%rEb'y>w:), dal im (e;dwken

auvtoi/j/~h,l'

Bratie (uchopenie) kalicha do rúk predsedajúcim a jeho pozdvihnutie pred

požehnaním je v súlade s rabínskou tradíciou. Po úvodnom dialógu medzi predsedajúcim
a ostatnými mužmi, má byť uchopený obidvomi rukami podľa Žalmu 134, 2 (masor. 133,
2): „Pozdvihnite svoje ruky k svätyni a dobrorečte (žehnajte Wkr]b'W) JHVH“. Potom sa
drží pri vyslovovaní požehnania v pravej ruke vo výške dlane (nad stolom) podľa Ž 116,
13 (masor. 115, 4): „Zdvihnem kalich spásy (tA[Wvy>-sAK) a meno JHVH budem vzývať“.

299

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Modlitba sa prednáša s pohľadom upreným na kalich, aby sa sústredila pozornosť
ostatných.863
Otázkou je, či bolo bežné používať jeden kalich (pohár), ktorý sa delil medzi ostatných
alebo mal každý svoj vlastný pohár. Bežnou praxou bol druhý spôsob, pričom Tosefta
obsahuje priamo zákaz deliť sa s pohárom, pravdepodobne z hygienických dôvodov (por.
t Ber 5:8). Schürmann z tejto praxe poukazuje na nezvyčajnosť použitia jedného pohára
Ješuom, ktorý ho dal kolovať svojim učeníkom, čím sa táto skutočnosť hlbšie vryla do ich
pamäte.864 Na druhej strane Dalman poukazuje na posttanaitské pramene, ktoré
predpokladajú kolovanie kalicha požehnania ako niečo bežné. Ten, kto pije z tohto
kalicha participuje na požehnaní nad ním. Zákaz kolovania v Tosefte vysvetľuje ako prax
určitých skupín (por. aj toseftu o spoločnom tanieri Ber 5:8).865 Jeremias argumentuje
používanie jedného pohára praktickými dôvodmi. Pretože v Jeruzaleme nebolo dosť
riadov pre každú osobu, aby mala kompletné prestretie, mohli sa poháre i ostatné náradie
spoločne používať a kolovať.866 Je pravdepodobné, že kalich požehnania sa dával kolovať
v mnohých chavurot. V Mk správe čítame detail, ktorým tento evanjelista vybočil
zo syntetického paralelizmu gest a slov nad chlebom a kalichom: a pili z neho všetci (14,
23b; Mt „opravuje“ na príkaz „pite z neho všetci“). Evanjelista tým dosvedčuje, že pri
Poslednej večeri celá chavura Majstra s učeníkmi pila z jedného spoločného kalicha
(k. požehnania a spásy).
Aj keď Mk/Mt v gréčtine na tomto mieste rozlišuje výraz euvcaristh,saj od euvlogh,saj
nad chlebom – v aramejsko-hebrejskej tradícii išlo o vyjadrenie, že Ješua predniesol
predovšetkým tradičnú ustálenú krátku berachu nad kalichom vína (bore peri hagafen),
ktorej znenie sme uviedli pri prvom kalichu (kiduši). Na druhej strane práve použitie
slovesa „vzdávania vďaky“ euvcariste,w u Mk/Mt mohlo byť vedomé zachytenie staršej
tradície, že spolu s berachou nad kalichom (presnejšie pred ňou) predniesol Ješua
aj tradičnú modlitbu po jedle !AzM'h; tK;r.B.i Rozlíšenie v gréckom jazyku by mohlo
odrážať nielen úlohu vzdávania vďaky (ďakovania), ktorá je s týmto kalichom spojená,
ale aj reálne prednesenie birkat ha-mazon ešte pred požehnaním kalicha (bore peri
hagafen) a prednesením „Deuteworte“. Dokonca u Mk 14, 24 je ešte pred ich
prednesením zmienka, že z kalicha najprv všetci pili.
Pred vyrieknutím požehnania po jedle si účastníci večere zvyčajne umývali ruky
a pozametala sa podlaha (m Ber 8:4; t Ber 5:28; t Jom 2:12-13). Jestvovala dišputa medzi
Hilelovou a Šamajovou školou, či sa najprv umývajú ruky a potom podlaha alebo naopak
a či sa má položiť obrúsok po vysušení rúk na stôl alebo podušku (m Ber 8:3-4; t Ber
5:27). Ako sme vyššie uvádzali pri pojednávaní o židovskom požehnaní, zvlášť pri birkat
ha-mazon platí, že ňou Židia uctievajú JHVH ako štedrého darcu, a to nielen potravy, ale
všetkých jeho darov.
863

Por. KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 42.
SCHÜRMANN, H.: Der Paschamahlbericht, s. 60-61; Jesus‘ Words in Light of His Actions at the Last
Supper in Concilium 40 (1969), s. 119-141.
865
DALMAN, G.: Jesus – Jeshua, s. 153-154.
866
JEREMIAS, J.: The Eucharistic Words of Jesus, s. 69-70.
864
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Aj birkat ha-mazon, podobne ako ďalšie židovské modlitby, bola po zničení
Jeruzalemského chrámu r. 70 po Kr. inštitucionalizovaná s ustálenou pevnou formou.
V Ješuovej dobe môžeme predpokladať, že táto modlitba bola flexibilná a otvorená na
rôzne embolizmy, hoci základná štruktúra a obsah bol už ustálený. Modlitba birkat hamazon patrí medzi najstaršie liturgické formy judaizmu.867 Tanaitské pramene ani Talmud
jej text neuvádzajú, pretože sa predpokladá jej znalosť v každej rodine (zmienky por.
b Ber 7:3; b Ber 46a-49a). Jej písomné záznamy sú známe zo starobylých sederov (9-10
stor. po Kr.). Čo sa týka formy a obsahu birkat ha-mazon, súčasnej štvordielnej forme
post destructio, predchádzala trojdielna štruktúra ante destructio – rabi Gamaliel ju preto
nazýval aj takr'B. vlov' trojité požehnanie (m Ber 6:8; por. vlov' !y;[.m; b Ber 48b).
Trojdielnu staršiu štruktúru dosvedčuje aj Didaché. Po zničení chrámu boli do tretej časti
vložené pasáže o znovu vybudovaní Jeruzalema („ktorý buduje Jeruzalem“). Štvrtá časť
modlitby je najmladšia, pravdepodobne pochádza z počiatku 2. stor. Poriadok požehnaní
v modlitbe po jedle v súčasnosti vyjadruje barajta Talmudu: 1. !Z'h; tK;r.Bi požehnanie

#r,a'h; tK;r.Bi požehnanie za zem; 3. ~yil'v'Wry. hn,Bo tK;r.Bi požehnanie
[toho] ktorý buduje Jeruzalem; 4. ~yjiMeh;w. bAjh; tK;r.Bi požehnanie [toho] ktorý je dobrý
[toho] ktorý živí 2.

a preukazuje dobro (b Ber 48b; 44b).
Prvú časť birkat ha-mazon, zvanú aj „požehnanie za pokrm“, pripisuje rabínska tradícia
podľa rabi Nachmana Mojžišovi, ktorý nabádal Izraelitov k vďačnosti za dar manny
na púšti (por. b Ber 48b). Z hľadiska formy tejto berachy, je typický prechod z druhej
do tretej osoby. Obsahovo ide predovšetkým o chválu Boha ako toho, ktorý všetko
stvorenie s láskou živí. Šesťkrát sa opakujúci výraz lk' všetok, každý, celý, vyjadruje
univerzalizmus Božej lásky – Boh dáva pokrm nielen Izraelu, ale všetkému ľudu.868 Keď
sa veriaci Žid usádza k jedlu, znamená to pre neho, že sa cíti byť v spoločenstve
so všetkými živými bytosťami.869
Druhú časť – v tradícii pripisovaná Jozuemu, keď vkročil do Zasľúbenej zeme – je
z hľadiska charakteru modlitby skôr vďakou a vzdávaním vďaky, čo vyjadruje hebrejčina
slovesom hdy ďakovať (subst. d'AT vďačnosť, vďaka, hd'Ah). Práve tomuto najbližšie
zodpovedá grécke sloveso euvcariste,w. Z aspektu obsahu je skôr požehnaním historickým
a partikulárnym pre Izrael,870 čo vyjadruje aj gramatická forma plurálu. Celý ľud
v zastúpení stolujúcich vyjadruje vďačnosť za erec Jisrael, exodus/paschu (s použitím
tradičného slovesa acy a novým [dP vyslobodiť por. Job 33, 24), zmluvu s obriezkou,
Tóru, ustanovenia (zákony

tQ;x)u ,

život a potravu. Dar zeme, paschy, zmluvy a Tóry

vytvára jeden celok veľkých Božích činov, za ktoré Izrael nemôže JHVH, svojmu Bohu
neďakovať. Často je v texte spomenutá spomienka (zikaron) a spása – s použitím slovesa
([vy), nechýbajú ani substantíva x;yvim' Pomazaný (gr. Kristos) a h['Wvy spása – čo je
867

REIF, S. C.: Judaism and Hebrew Prayer. New perspectives on Jewish liturgical History. University
Press, Cambridge 1993, s. 131.
868
KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 47.
869
DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 143.
870
DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 144; KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, s. 48.
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meno a titul Ješua ha-mašiach sláviaceho Poslednú pesachovú večere, ktorý upriamil
pozornosť na „kalich spásy“.
Tretia (mladšia) časť birkat ha-mazon je prosebnou modlitbou o Božie milosrdenstvo
za Izrael, Jeruzalem a chrám i za hmotnú prosperitu. Boh je oslavovaný ako
„obnovovateľ“ Sionu.871 Témy týchto požehnaní sú známe už v 14. požehnaní Amidy, Sir
36:12-24 a 1QS XI, 8-9. Tradícia ho pripisuje kráľom Dávidovi (časť „nad Jisraelom,
svojím ľudom a nad svojím mestom Jerušalajim“) a Šalamúnovi (časť „nad veľkým
a svätým domom“). Na jej konci nájdeme opäť mesiánsky motív.
Štvrtá časť požehnania je opakovanou chválou za veľké Božie dobrodenia.
Pravdepodobne pochádza z konca 1. stor. a Talmud ju spája s nariadením v Jamnii /Javne/
(r. 135 po Kr.), po katastrofálne neúspešnom povstaní v rt'yBe Bejtare872 (r. 132 po Kr.).
Proti tomuto datovaniu jestvujú však protiargumenty, lebo už pred povstaním v Bejtare
žili niektorí rabíni, ktorí používali štvordielnu formu (r. Eliezer b. Hyrkán Ber 48b; r. Jose
Galilejský t Ber 1:7; r. Jišmael j Ber 8:1, 11a).873
Dialóg pred požehnaniami (birkat ha-zimmun) rabíni 2. storočia nazývajú starobylou
halachou. Jeho používanie sa spája so stolovaním chavurot počas šabatu a sviatkov.874
Ťažko však určiť, či sa používala už v prvej tretine 1. stor. Jej text uvádza súčasná
Hagada šel pesach nasledovne (por. Ber 7:1-3):
Predsedajúci: Páni, povieme požehnanie!
Všetci: Buď požehnané meno Pánovo, odteraz až naveky.
Predsedajúci: Buď požehnané meno Pánovo odteraz až naveky. S dovolením pánov,
domáceho pána (ak prednáša nie on) a učiteľov budeme žehnať (ak sú desiati muži nášmu
Bohu), lebo sme jedli z toho, čo mu patrí.
Všetci: Požehnaný je (náš Boh), že sme jedli z toho, čo mu patrí a že žijeme z jeho
dobra.
Predsedajúci: Požehnaný je (náš Boh), že sme jedli z toho, čo mu patrí a že z jeho dobra
žijeme.
Všetci: Požehnaný je a požehnané je Jeho meno.
Text samotnej birkat ha-mazon prevzatý aj do Hagady šel pesach (pomerne verne sleduje
Amramov sidur) je nasledovný875:
(1) Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ sveta, ktorý živý celý svet svojím dobrom,
priazňou, láskou a milosrdenstvom. On dáva chlieb každému telu, lebo večná je jeho
láskavosť. Jeho veľká dobrota nám nikdy nechýba a nebude nám chýbať potrava naveky
pre jeho veľké meno, lebo on je Boh, ktorý živí a chová všetko, dobrý je k všetkému
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DI SANTE, C.: Židovská modlitba, s. 145.
Bejtar ležal 11 km juhozápadne od Jeruzalema; dnes je blízko arabská dedinka Battír.
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MANNS, F.: Jewish Prayer, s. 164.
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Por. ALON, G.: Mehqarim betoldot Israel, Tel Aviv 1967, s. 287.
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O rekonštrukciu staršej podoby Birkat ha-mazon na základe siduru z Káhirskej genízy ďalších
starobylých sidurim sa pokúsil FINKELSTEIN, L.: The Birkat ha-mazon in JQR 19 (1928-29), s. 211262; por. MANNS, F.: Jewish Prayer, s. 162; český preklad in KUNETKA, F.: Židovské kořeny
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a pripravuje potravu pre všetky svoje tvory, ktoré stvoril. Požehnaný si, Pane, ktorý
všetko živíš.
(2) Vzdávame Ti vďaky, Pane, Bože náš, že si dal našim otcom zem nádhernú, dobrú
a priestrannú. A za to, že si nás, Pane, Bože náš, vyviedol zo zeme micrajim a vykúpil si
nás zo zeme otrokov a za tvoju zmluvu, ktorú si spečatil na našich telách; za tvoju Tóru,
ktorú si nás naučil; za tvoje ustanovenia, ktoré si nám dal poznať; za život, priazeň
a lásku, ktorou si nás obdaroval. A za potravu, ktorou nás ustavične živíš a chováš každý
deň, v každom čase a každú hodinu.
Za všetko Ti vzdávame vďaky, Pane, Bože náš a žehnáme Ti. Nech Tvojmu menu
žehnajú ústa všetkého živého ustavične a na večné veky. Ako je napísané v Tóre: „A keď
budeš jesť a nasýtiš sa, budeš žehnať (dobrorečiť ) JHVH, svojmu Bohu za dobrú zem,
ktorú ti dal“ (Dt 8, 10). Požehnaný si Pane za zem a za pokrm.
(3) Zľutuj sa, Pane, Bože náš nad Jisraelom, svojim ľudom a Jeruzalemom, svojim
mestom a Sionom, príbytkom tvojej slávy a nad kráľovstvom domu Dávidovho, tvojho
pomazaného ($'x,yvim.) a nad svätým a veľkým domom, nad ktorým je vyslovované Tvoje
meno. Bože náš, Otče náš, pas nás, živ nás, chovaj nás, zabezpeč nás a vysloboď nás.
Vysloboď nás Pane, Bože nás, čo najskôr od všetkého nášho trápenia a prosíme, nedaj
Pane, Bože nás, aby sme boli závislí od darov človeka a jeho pôžičiek, ale iba od Tvojej
plnej, otvorenej, svätej a štedrej ruky. Aby sme nikdy neboli zahanbení a potupení.
(nasleduje špecifická časť, ak je deň šabatu, za ňou text pokračuje:)
Bože náš, Boh našich otcov, nech sa k Tebe vznesie, príde a dostane sa, ukáže sa
a bude prijatá, vypočutá a nech je spomenutá a pripomenutá pamiatka na nás, na náš
prínos a spomienka na našich otcov, spomienka na pomazaného (x;yvim'), syna Dávidovho,
tvojho služobníka, spomienka na Jerušalajim, Tvoje sväté mesto, spomienka na všetok
tvoj ľud, dom Jisraelov pred Tvojou tvárou na záchranu a dobro, na priazeň, lásku
a milosrdenstvo, na život a pokoj v tento deň sviatku macot. Spomeň si Pane, Bože náš,
v tento deň na dobro, pamätaj na nás požehnaním, spas nás (Wn[eyviAh) k životu. Zľutuj sa
a zmiluj sa nad nami slovom spásy (h['Wvy.) a milosrdenstva, buď k nám milosrdný a spas
nás (Wn[eyviAh), lebo k tebe sa obracajú naše oči, lebo si Boh, kráľ milostivý a milosrdný.
Postav Jerušalajim, sväté mesto, čoskoro, za našich dní. Požehnaný si, Pane, ktorý
v svojom milosrdenstve buduje Jerušalajim.
(4) Požehnaný si Pane, Bože náš, Kráľ sveta, Otče náš, Kráľu náš, náš Najvyšší, náš
Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Tvorca, náš Svätý, svätý Jaakova, náš pastier, pastier
Jisraela. Dobrý kráľ, ktorý všetkému štedro preukazoval dobro, si dobrotivý a budeš
dobrotivý. Obdaroval si nás priazňou, láskou, milosrdenstvom, slobodou, ochranou,
úspechom, požehnaním, spásou, útechou, živobytím a obživou, milosrdenstvom, životom,
pokojom a všetkým dobrým.
Pridávajú sa ďalšie motívy chvály a končí sa očakávaním príchodu mesiáša:
Milosrdný, nech nám dá dosiahnuť dni Pomazaného (mesiáša

x;vyviM'h;)

a života

v budúcom svete. Vežou spásy je svojmu kráľovi, preukazuje lásku svojmu pomazanému
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Dávidovi (dwid'l.

Axyvim.l)i

a jeho potomkom na veky. On, ktorý tvorí pokoj na svojich

výsostiach, nech tvorí pokoj aj nám a celému Jisraelu. Povedzte: Amen.
Slávnostná modlitba po jedle birkat ha-mazon nám pomáha bližšie pochopiť Ješuove
gestá nad kalichom. V nej sa pripomína univerzalizmus vzdávania vďaky (b. ha-zan/čo

~yBir: d[;B.), kontextu spomienky
avna,mnhsin ynIrok.zIl.) a mesiánke očakávanie

zodpovedá u synoptikov myšlienke u`pe.r pollw/n
(b. bone Jerušalajim/Kor 11, 25 eivj th.n evmh.n

spásy. V druhej časti (b. ha-zan) sú výslovne uvedené vyvedenie z micrajim (pesach) a dar
zmluvy. Práve „teológia zmluvy“ ako dôsledok pesachu a východu z micrajim je veľmi
dôležitá pre úplné porozumenie Ješuovým Deuteworte nad kalichom.

6.14 Zmluva v Izraeli, Ješuove slová o „krvi zmluvy“ a „novej zmluve“
Zmluva sa stala jedným z najzávažnejších pojmov židovskej teológie. Jej hebrejským
označením je tyriB. zmluva, dohoda, pakt, záväzok, prísaha (etym. z akkadského biritu
zväzok, puto). V Písme sa vyskytuje 286-krát, vždy iba v jednotnom čísle. V samotnej
hebrejskej Biblii nájdeme rôznu typológiu zmlúv.876 Z hľadiska zmluvných strán môže
mať charakter: 1. prísľubu, ktorý dáva silnejší slabšiemu, ktorým zaväzuje sám seba
k jeho ochrane (Joz 9, 6-16; Jer 34, 8-22); 2. záväzku, ktorým silnejší zaväzuje slabšieho
(Ez 17, 12; 1Kr 20, 34); 3. vzájomnej dohody dvoch rovnocenných partnerov (Gn 31, 44n;
1Kr 5, 26n). Zmluva v Izraeli je vyjadrením dialogického vzťahu Boha k svojmu ľudu.
V hebrejskom myslení pri zmluve Izraela s JHVH nešlo o dohodu, či záväzok dvoch
rovnocenných partnerov, ale o pevný slávnostný prísľub z Božej strany. Každá zmluva
konkrétneho človeka, prípadne celého Izraela s Bohom, je predovšetkým dar JHVH.
V dejinách vzťahu Boha s človekom podľa hebrejskej Biblie, sám JHVH uzatvoril
univerzálnu zmluvu s Noemom (Gn 9, 8-17), zmluvu prísľubov Abrahámovi (Gn 15, 121; 17, 1-26), zmluvu záväzku na Sinaji (Ex 19, 4-8; 24, 3-8) – ktorá bola obnovovaná
„sichemskou zmluvou“ (Joz 24), „deuteronomickou (moabskou) zmluvou“ (Dt 1-12; 2631); zmluvu mieru u proroka Izaiáša (Iz 54) a večnú zmluvu u proroka Ezechiela (Ez 16).
Pre porozumenie biblickej zmluvy predstavuje ústredný moment zmluva uzatvorená na
Sinaji – tzv. „Sinajská zmluva“ (por. Ex 19; 24; 32). Historickou základnou skúsenosťou
pred uzatvorením Sinajskej zmluvy bol práve Pesach, keď JHVH vyviedol, vyslobodil
a vykúpil Izrael z otroctva micrajim (por. Ex 19, 4). Pre Izrael bolo vyvedenie z Egypta
vždy základným vykupiteľským Božím skutkom, ktorý uzatvoreniu zmluvy predchádzal
a tvoril jej konštitutívny historický rámec. Podľa tradície sa zmluva chápe ako „ústava
Izraela“. Je v nej viac rozdielnosti ako podobnosti s klasickými formami vazalskej
dohody. Dôraz je položený na JHVH iniciatívu a vernosť. Z jeho strany je to trvalá
dohoda xl;m, tyriB,. ktorá nikdy nie je zrušená. Ona je zároveň zmluvou záväzku
(„počúvať môj hlas a strážiť /zachovávať/ moju zmluvu“ Ex 19, 5; [m'v.nIw>
konať a počúvať Ex 24, 7). Porušiť zmluvu (tyriB.
876

Rph'e)

hf,[]n:

budeme

dokáže iba človek/ľud,

Por. HELLER, J.: Smlouva ve Starém zákoně, Pastorační středisko, Praha 1996, s. 4-5.
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ale svojím zlyhaním ju nemôže totálne zrušiť alebo urobiť neplatnou. Nesie si však
sebaprekliatie ako dôsledok svojho konania. Sinajská zmluva predstavuje jedinú zmluvu
JHVH so synmi Jisraela, ktorá bola v dejinách vždy nanovo obnovovaná (už v štruktúre
Exodu: uzavretie k. 19-24/ porušenie k. 32/ obnovenie k. 34). Dejiny Izraela, ktoré
spočívajú na tejto zmluve, možno pochopiť len ako dejiny „obnovovanej zmluvy
zo Sinaja“.877 Výstižne to vyjadril aj G. Scholem: „Izrael sa cíti ako raz navždy zakotvený
v zmluve, ktorú uzatvoril Boh v minulosti a zároveň cíti, že sa táto minulosť stále znovu
a inak aktualizuje. Tak je zmluva, ktorej Izrael vďačí za svoju existenciu, zároveň „stará“
aj „nová“.878 Čo sa týka rituálu uzatvorenia zmluvy, dôležité boli nasledujúce prvky (por.
Gn 15, 9-21; Ex 24, 5-11)879:
a) Predstavenie obsahu zmluvy a záväzku oboch zmluvných strán (por. Ex 19, 5-8;
24, 3);
b) vybranie, privedenie a rozseknutie obetného zvieraťa na dve polovice. Preto sa
uzatváranie zmluvy nazýva aj tyriB. tr;K' „rozkrájať“, „rozpoltiť“ zmluvu;
c) „rituál krvi“ – krvou obetného zvieraťa sa pokropili obidve stránky (Boha zastupoval
oltár). Krv (zvieracej) obete je nazvaná tyrIB.h;-~d; „krvou zmluvy“ (Ex 24, 8);
d) prednášanie slov, ktoré sú privolávaním Boha za svedka prísahy (por. Ex 24, 7).
Medzi nimi účastníci prechádzajú a prednášajú formule alebo konajú gestá, ktorými
na seba privolávajú rovnaké postihnutie, teda rozpoltenie, ak prísahu zrušia (ide
o autoimprekatívny rituál);
e) znamenie zmluvy („pamätné znamenie“) je niečo viditeľné, čo zmluvu trvalo
pripomína (obriezka, dúha, stĺp, dvanásť pamätných kameňov Ex 24, 4);
f) obetná hostina: časť obetného zvieraťa sa spáli – obetuje na oltári. Zbytok zjedia
účastníci zmluvy (por. Ex 24, 11).
Udalosť paschy je základnou skúsenosťou Izraela, ktorá vyúsťuje do záväzného vzťahu
ľudu k svojmu Bohu, pretože práve On ho tak milostivo a mocne vyslobodil z útlaku
a priviedol k slobode, aby žil. Izrael chápe samotnú svoju existenciu tak, že má svoj
pôvod v oslobodení z Egypta. Ak sa pokúsime popísať a vymedziť starozákonný Izrael
spôsobom, ako to robí Písmo – zvlášť v deuteronomickej teológii, ponúka sa nám
základná výpoveď, že Izrael je „ľudom zmluvy“. Skúsenosť paschy a dar zmluvy nielenže
v podaní Písma stoja vedľa seba, ale neprestajne sa prelínajú a dopĺňajú. Pre paschu tento
jedinečný zmluvný vzťah je predpokladom a zároveň jej pozitívnym vyhlásením na Sinaji
sa stáva jej vrcholom.
M. Kolarcik znázorňuje hlboký vzťah medzi pesachom a zmluvou v „biblickej
paradigme vyslobodenia.“880 Táto paradigma sa používa v mnohých biblických spisoch
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ZENGER, E.: První zákon, s. 87.
SHOLEM, G.: Über einige Grundbegriffe des Judentums, Frankfurt 1970, s. 121-125, cit. in ZENGER,
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Por. KOLARCIK, M.: Covenants in the Old Testament, Regis College, Toronto 1992, prekl. Zmluvy
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(por. Ex 3, 7-9; 6, 2-8; Am 2, 10; Jer 2, 6-7). Zmluvu pritom možno považovať
za doplnenie správ o exode alebo za udalosť uprostred cesty exodu:
vyviesť (acy) z micrajim

previesť (%lh) cez púšť

voviesť (aAB) do zeme

EGYPT
udalosť pesachu

PUSTATINA
zmluva na Sinaji

„ZASĽÚBENÁ ZEM“
spomienka pesachovej hostiny

Slávenie spomienky vyslobodenia Izraela z egyptského otroctva prostredníctvom
mocného Božieho zásahu preto býva prezentovaná aj v kontexte zmluvy. Pesach však nie
je primárne sviatkom zmluvy – tým je ďalší sviatok, ktorý Židia slávia päťdesiat dní
po Pesachu a nazýva sa t[obuv' Šavuot (lit. týždne).881 Tento, pôvodne poľnohospodársky
sviatok vďakyvzdania za ukončenie žatvy pšenice a prinášania prvých plodov úrody (Jom
ha-bikurim), sa slávil vždy na päťdesiaty deň po sviatku Pesach (odtiaľ gr. penthkosth/j
„Pätdesiatnica“882). Spojenie sviatku s darovaním Tóry a spomienkou zmluvy uvádza už
kniha Jubileí (...aby každoročne obnovili zmluvu Jub 6:17-18); Qumránska komunita
(1QS I,1-II,20) a neskôr aj Talmud (bPes 68b). Biblickým veršom, ktorý rabínov viedol
k spojeniu šavuot a sinajskej teofánie je Ex 19, 1883: „Tretieho mesiaca, potom čo synovia
Jisraela vyšli (tacel. inf.

acy) zo zeme micrajim, v ten deň vstúpili (WaB' qal perf. aAB)

na púšť Sinaj.“ Dar Tóry je potom cieľom a predmetom východu z Egypta.884 Úzke
spojenie medzi paschou a zmluvou uvádza Filón v pojednávaní o sviatku Paschy: „Tento
sviatok je ustanovený na pamiatku a vzdávanie vďaky /carist»rion/ za veľké sťahovanie,
niekoľko sto tisícov mužov spolu so ženami, ktoré oni urobili z Egypta... A potom im bol
darovaný zákon, aby bol opakovaný v každý rok /Ð nÒmoj ¤pax kat' ™niautÕn ›kaston/ ako
spomienka vďačnosti /e„j eÙcarist…aj ØpÒmnhsin/“ (SpecLeg II, XXVII.146).
V širšom kontexte je spomienka Sinajskej zmluvy vsadená do univerzálnej zmluvy,
ktorú uzavrel JHVH s Abrahámom (Gn 15). Predmetom a obsahom židovskej pesachovej
spomienky vo všeobecnosti sú zvyčajne záchranné skutky JHVH. On sám si spomenul
na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom (Ex 2, 24) a vyviedol Izrael
z egyptského otroctva, podobne ako predtým vyviedol Abraháma z Uru Chaldejského
(~yDIf.K; rWame Gn 15, 7). Exodus chápu Židia ako účinok a naplnenie prísľubov zmluvy,
ktoré dal Boh Abrahámovi (por. Gn 12, 1-3; 15 a 17). Už v tomto prísľube nájdeme
zmienku o ťažkom štyristoročnom otroctve: „Vedz s istotou, že tvoje potomstvo ([r;z<)
881

O Šavuote por. Ex 34,22; Lv 23,15-22; Nm 28,26-31; Dt 16,9-12.16-17; 26,1-11; 2Krn 8,13; m Bik 3:24.6.
882
V slovenčine sa zaužívalo označenie Turíce; česky Letnice, čo skôr etymologicky súvisí s dajakým (?)
staroslovanským sviatkom než s biblickým označením. „Päťdesiatnica“ by bolo výstižnejším
pomenovaním tohto sviatku než nebiblické slovo Turíce.
883
Por. WEINFELD, M.: Pentecost as Festival of the Giving of the Law in Immanuel 8 (1978), s. 7-18.
884
Podľa židovského (farizejského) kalendára je dňom prijatia Tóry na Sinaji 6. sivan. Židia do dnešných
časov práve v tento deň slávia „opätovné prijatie Tóry“. Podľa solárneho kalendára knihy Jubileí, ktorý
nasledovali aj qumránski eséni, sa Šavuot slávil vždy deň po šabate (v nedeľu), pretože šabat v Lv 23,11
sa rozumel doslovne (naša sobota) a od neho sa začal počítať omer (rovnako aj saduceji a neskôr karaiti).
Farizeji pod týmto šabatom rozumeli prvý deň sviatku Pesach/Macot, omer sa začal u nich počítať vždy
od 16. nisana, nezávisle odo dňa, na ktorý pripadne.
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bude exulantom (prisťahovalcom rGE) v krajine, ktorá nebude ich, budú tam otročiť a budú
pokorovaní štyristo rokov“ (Gn 15, 13), ako aj následnom vyslobodení, lebo „vyjdú
(Wac.yE) s veľkým majetkom“ (v. 14). V deň uzavretia zmluvy JHVH s Abrahámom
ohľadom zeme znie: „Tvojmu potomstvu dávam túto zem od rieky egyptskej až k veľkej
rieke, rieke Eufrat“ (Gn 15, 18). Exodus je potom Židmi chápaný ako prisľúbená Božia
záchrana a počiatok naplnenia zasľúbenia o zdedení zeme. Táto myšlienka bola znovu
formulovaná a rozvinutá v midráši Mechilta. V ňom sa explicitne uvádza, že exodus bol
realizáciou zmluvných prísľubov Abrahámovi (Mechil 12:14 /Pischa 7:96-103/).
Záchrana Izraela z micrajim bola dôsledkom za prihlásenie sa do účinku týchto prísľubov
zmluvy (por. Mechil 12:6 /Pischa 5:1-65/). Preto JHVH opätovne pripomína zmluvu s ich
predkami, ktorých vyviedol zo zeme micrajim pred zrakmi národov, aby bol ich Bohom
(por. Lv 26, 45). Keď si Izrael pripomínal zmluvu, ktorú JHVH uzatvoril kedysi
„s otcami“, prežíval oné dávne udalosti ako prítomné (tak ako to je typické pre židovskú
zikaron). „Túto zmluvu neuzavrel JHVH len s našimi otcami, ale s nami všetkými, ktorí
sme tu dnes nažive“ (Dt 5, 3). Božia zmluva je večná. Božie skutky nie sú len zážitkom
minulosti, ale sú prítomné v každej dobe a na každom mieste, kde sa Boží ľud
zhromažďuje, aby si ich pripomínal. Okrem toho jestvovala v Izraeli prorocká vízia
ohľadom obnovenia zmluvy. Okrem Izaiáša a Ezechiela, hlavným prorokom „novej
zmluvy“ bol prorok Jeremiáš, ktorý bol ovplyvnený teológiou Deuteronómia (Dt 30, 114). Rozhodujúci text predstavuje Jer 31, 31-34 (masor. 38, 31):
31
Hľa, prichádzajú dni, je výrok JHVH, keď uzavriem (yTirk
; ' „rozseknem“) s domom
Jisraela a s domom Júdu novú zmluvu (hv'd'x]
32

tyrIB.).

Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich uchopil za ruku,

aby som ich vyviedol (~a'yciAhl.) zo zeme micrajim, zmluvu, ktorú oni zničili (Wrpehe
„rozlomili“, porušili), ale ja som bol ich manželom (pánom), je výrok JHVH.
33
Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Jisraela po oných dňoch, je výrok
JHVH. Svoju Tóru vložím do ich vnútra a vpíšem ju do ich srdca; budem ich Bohom a oni
budú mojím ľudom.
34
A nebude už vyučovať muž svojho spoločníka (priateľa, druha) a muž svojmu bratovi
nebude hovoriť: „Poznaj JHVH!“, pretože všetci ma budú poznať, od najmenšieho až
po najväčšieho z nich, je výrok JHVH. Lebo im odpustím ich previnenie a na ich hriech
si už viac nespomeniem.
Prorokom ohlasovaná

hv'd'x] tyrIB.

má výslovný vzťah ku konštitutívnej dejinnej

udalosti Izraela – exodu z micrajim (použitý je aj hifil

acy),

s ktorou je úzko spojená

tyrIB. – myslí sa „sinajská zmluva“. Hoci JHVH je vždy verný svojej zmluve, ona sa nedá
aplikovať automaticky a brať ako právny nárok ľudu. Izraeliti svojou nevernosťou
zo svojej strany zmluvu porušili, dôsledkom čoho v prorokovej dobe nasledovalo
babylonské zajatie. Božou odpoveďou však má byť práve hv'd'x] tyrIB. „nová zmluva“
(vdx byť nový, čerstvý, obnoviť, obrodiť), ktorá bola židovskými vykladačmi spojená
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s mesiánskou eschatologickou dobou.885 Hebrejská biblia nikdy nevnímala „novú
zmluvu“ v protiklade so „starou (sinajskou) zmluvou“, ale v jej kontinuite (pojem palaio,j
diaqh,kh /hn"v'y>h; tyrIB.h; stará zmluva prináša a používa len 2Kor 3, 14 v rámci komentára
k Ex 34, 29-35).886 Jeremiášov text nehovorí o „dvoch zmluvách“, ale iba o jednej,
podobne ako nehovorí o „dvoch Tórach (Zákonoch)“, ale jednej Tóre (jednom Zákone).
Táto nová zmluva je vlastne zmluvou obnovenou, ktorá tú starú neruší, ale obnovuje
a prináša odpustenie hriechov (a návrat do erec Jisrael; por. 30, 3). Jej dôležitým znakom
má byť interiorita, presný opak jej automatického rituálneho (právneho) prijatia Tóry. Jej
nové zachovávanie bude bez potreby namáhavo a ustavične sa ju učiť navonok, lebo sám
JHVH ju vloží do ich vnútra a vpíše do srdca. Prorocký výrok teda neohlasuje žiadnu
zmenu zákona, ale nový vzťah k Bohu v zmysle zvnútornenia.887 Podobne aj židovský
rabíni vyjadrovali túžbu: „kiež by nám náš učiteľ Mojžiš ešte raz odovzdal náuku, kiež by
nás pobozkal svojimi ústami, kiež by náuka Tóry znovu zapustila korene v našich
srdciach, tak ako kedysi“ (ŠirR k Pies 1,2). Táto nová zmluva však už nebude obmedzená
len na Izrael, ale podľa ďalších prorockých textov má byť zmluvou univerzálnou.
Prorocké texty Mich 4, 1-5 a Iz 2, 1-5 hovoria o tom, že v posledných dňoch sa stane
JHVH učiteľom Tóry pre všetky národy, ktoré čakajú na jeho Zákon. Miestom, kde
sa táto udalosť má odohrať je jeruzalemská hora Sion: „Zo Siona vyjde Tóra (zákon),
slovo JHVH z Jeruzalema“ (Mich 4, 2; Iz 2, 3). To „nové“ v zmluve Nového zákona bude
jej univerzálna aplikácia888 („za všetkých“), ale predovšetkým to, že bude ustanovená nie
v krvi obetných zvierat ani v krvi pesachového baránka, ale v krvi Ješua-hamašiach.
Gréckym ekvivalentom hebrejského

tyrIB.

je pojem diaqh,kh, ktorý môže znamenať:

1. testament; závet (posledná vôľa); 2. zmluva, dohoda, nariadenie. Toto grécke slovo
dobre vyjadruje, že vzťah Boha k svojmu ľudu označovaný v Písme týmto pojmom, nie je
založený dohodou dvoch rovnocenných zmluvných strán (sunqh,kh), ale rozhodnutím
zvrchovaného Boha. Diaqh,kh pochádza od slovesa diati,qhmi ustanoviť, nariadiť, určiť.
V NZ sa nachádza len 30-krát (z toho až 14-krát v Hebr). V evanjeliách je použitá
výhradne pri Poslednej večeri a v Simeonovom proroctve Lk 1, 72: „zľutoval sa nad
našimi otcami, spomenúc (mnhsqh/nai) si na svoju svätú zmluvu (diaqh,khj a`gi,aj).“ Týmto
evanjelista vytvára „kontinuitu novej zmluvy“ uzatvorenej Ješuom pri Poslednej večeri
(22, 20) so „svätou zmluvou“, ktorou sa podľa kontextu myslí zmluva s Abrahámom
(v. 73) a Sinajská zmluva – implicitne obsiahnutá v zmienke o vyslobodení (sloveso
r`usqe,ntaj/WnleyCiy:) od nepriateľov (v. 74). Záchrana, ktorú znovu darúva JHVH svojmu
ľudu, prichádza tentokrát cez osobu Ješuu. V samotnej správe o Poslednej večeri
poznáme dve odlišné varianty vysvetľujúcich slov nad kalichom v súvislosti so zmluvou:
Mk 14, 24/Mt 26, 28 to. ai-ma, mou( th/j diaqh,khj moja krv zmluvy
885

Por. Jer 24, 5-7; 32, 36-41; Ez 11, 17-20; 16, 59-63; 36, 24-28; 37, 21-28.
Por. LOHFINK, G.: Nikdy neodvolaná zmluva, in BRAULIK, G. (zost.): Rozumieť Starému zákonu,
KBD, Svit 2002, s. 198-221.
887
PBK: Židovský národ a jeho sväté Písma v kresťanskej Biblii, čl. 39.
888
Por. KOLARCIK, M.: Zmluvy v Starom zákone, s. 165.
886

308

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Lk 22, 20 (1Kor 11, 25) h` kainh. diaqh,kh evn tw/| ai[mati, mou nová zmluva v mojej krvi
Výraz „krv zmluvy“ (tyrIB.h;-~d;) u Mk/Mt evidentne pripomína Mojžišovo ustanovenie
zmluvy na Sinaji (Ex 24, 8). V NZ ho nájdeme aj v Hebr 9, 20; 10, 29. Ide o kontinuitu
k Sinajskej zmluve, ale zároveň o zásadnú novosť. Protagonistom jej uzatvorenia
a zároveň obetou je sám Ješua. On bude zabitý (pribitý na kríž), namiesto obetovaných
zvierat. Kým Sinajská zmluva zahŕňala rituál pokropenia krvou obetných zvierat (Ex 24,
8), zmluva ktorú ohlásil Ješua pri Poslednej večeri je založená a spečatená na účinku jeho
vlastnej krvi. Majster tu prorocky predpovedá svoju vlastnú smrť a zároveň približuje
učeníkom jej účinky. Jeho krv potvrdzuje zmluvu, ktorá je v línii zmluvy Sinajskej
(podobne ako napr. „moabská zmluva“ potvrdzovala sinajskú), ale zároveň ju obnovuje
a ďalekosiahle prekračuje. Pri samotnom Ješuovom utrpení a jeho smrti prítomní Židia,
pohania, ba dokonca ani učeníci nevedia, že ide o „krv zmluvy“ o ktorej Majster hovoril
pri Poslednej večeri. Ješuova krv bude podľa synoptických evanjelií evkcunno,menon/%WpV'h;
(koreň

%pv)

vylievaná (výraz

~D; %peV'

v SZ až 77-krát). V Matúšovom evanjeliu

predtým Ješua upozorňuje na „všetku spravodlivú krv vylievanú na zem, od krvi
spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiáša, ktorého ste zabili medzi
chrámom a oltárom“ (Mt 23, 25). Mt tak spája Ješuovu vylievanú krv v nadväznosti na
vylievanú krv obetných zvierat (Ex 29, 12; Lv 4; Dt 12), ale aj na vylievanú krv nevinných

yqiN"h;-~D; nevinná krv 2Kr 21, 16; 24, 4;
Ž 106, 38; Prís 6, 17; Iz 59, 7; Jer 7, 6; 22, 3.17; ^yd,b'[]-~D; krv tvojich služobníkov Ž 79,

spravodlivých Božích ľudí (Gn 9, 6; Dt 19, 10;

10). Z obzoru nesmieme stratiť ani kontext Paschy, pri ktorej JHVH prostredníctvom krvi
bezchybného baránka zachránil (prešiel/preskočil) domy Izraelitov (viď III.2.4). Táto
preliata krv mala predovšetkým záchranný účinok. Spomínali sme aj rabínske
postbiblické interpretácie %teyrIB.-~d; krvi tvojej zmluvy v Zach 9, 11 (por. Ez 16, 6), kde
židovskí učitelia objavili aj vykupiteľskú hodnotu pesachových baránkov a obetný
charakter ich krvi. Ješuova nová interpretácia jeho vlastnej „krvi zmluvy“ predstavuje,
vzhľadom k nim, ešte starší a odlišný midráš. Toto neustále prelínanie a dopĺňanie sa
paschy a zmluvy je zvlášť viditeľné a konštituované pri pesachovej hostine. V nej sa
dostávame do biblickej paradigmy oslobodenia. Zvlášť v druhej časti modlitby po jedle –
v kontexte ktorej sa nachádzame – v birkat ha-arec sa výslovne uvádza spojenie medzi
pesachom a zmluvou. V tretej časti (b. bone Jerušalajim; neskôr aj v štvrtej časti) sa
z dejinnej udalosti prechádza do očakávania nového oslobodenia, oživenia, vyslobodenia,
záchrany a spásy (Wn[eyviAh). Ako vyslobodenie z micrajim JHVH uskutočnil
prostredníctvom baránkovej krvi, tak novú paschu uskutoční Otec Kristovou krvou. On je
očakávaným „slovom spásy“, On je

h['Wvy..

Ako zmluva z hory Sinaj bola spečatená a

uvedená do platnosti krvou (Ex 24; Hebr 9, 18n), tak aj zmluva pri Poslednej večeri bola
potvrdená a privedená k trvalej platnosti krvou Mesiáša Ješuu. V Novom zákone význam
preliatej Kristovej krvi rozvíja zvlášť list Hebrejom (9, 15-28), a to v nadväznosti na
Sinajskú (prvú) zmluvu: „Ani prvá [zmluva] nebola uzatvorená bez krvi“ (9, 18). Jej
výkupnú hodnotu výstižne vyjadruje 1. Petrov list: „...neboli ste vykúpení (evlutrw,qhte od
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lutro,w/laG) pominuteľnými vecami, striebrom a zlatom, ale drahou krvou Krista,
baránka bez vady a poškvrny“ (1Pt 1, 18b-19). Ješuova vylievaná krv je teda x:yviM'h;

~d:

krvou mesiáša a zároveň krvou (pesachového) baránka. Ona je zároveň krvou zmluvy
s účinkom vykúpenia.
Ješua pri Poslednej večeri nielenže prorocky predpovedal svoju smrť a vyliatie krvi,
ktorá sa stane „krvou zmluvy“, ale zároveň svojim učeníkom odovzdal jej „pamätné
znamenie“. Pamätným znamením zmluvy uzavretej v jeho krvi bude „kalich spásy“,
z ktorého účastníci Pánovej večere budú piť pri hostine na jeho pamiatku (1Kor 11, 25).
Tí, ktorí budú kedykoľvek piť (1Kor) z tohto kalicha ako spomienkového znamenia jeho
smrti („na moju spomienku“ 1Kor 11, 25), spolu s jedením chleba ako spomienkového
znamenia Ješuovej osoby, budú zároveň účastníkmi obetnej hostiny, ktorá je integrálne
spojená s uzatváraním zmluvy.
Keď evanjelisti Marek a Matúš pri slovách nad kalichom vychádzajú z kontextu
Sinajskej zmluvy, podľa „antiochijskej tradície“ zastúpenej 1Kor/Lk Ješua hovoril
v prorockej línii priamo o kainh. diaqh,kh „novej zmluve“. Spoločné s Mk/Mt tradíciou je
skutočnosť, že táto berit chadaša je uzatvorená v mojej krvi (evn tw/| ai[mati, mou Lk; evn tw/|
evmw/| ai[mati 1Kor). Grécke adjektívum kainh. pritom v kontinuite s hebrejským vdx
označuje to, čo je nové a jedinečné v porovnaní s predošlým, teda obnovené (toho,
čo bolo porušené). Na označenie totálnej novosti, teda toho, čo len nedávno vzniklo,
by gréčtina použila slovo neo,j. Grécky a hebrejský text zreteľne hovoria o „novej
zmluve“ v zmysle zmluvy, ktorá prvú (Sinajskú) neruší ani nedegraduje, ale obnovuje
a aktualizuje v mesiánskej dobe. Jeremiáš novú zmluvu len ohlásil, ale neuvádza ako sa
táto má zrealizovať. V judaizme druhého chrámu videli Qumránci „novú zmluvu“
uskutočňovaním v ich vlastnej obci vďaka presnejšiemu zachovávaniu Mojžišovho
zákona (CD VI, 19; XIX, 33-34; 1QpHab II, 4-6).889 Na rozdiel od tohto prístupu, Ješua
uzatvára novú zmluvu v svojej krvi. V porovnaní so Sinajskou zmluvou spečatenou krvou
obetných zvierat, účasť na „novej zmluve“ v Ješuovej krvi budú mať mnohí/všetci (~yBir:),
ktorí v neho uveria, nielen Židia ale aj pohania. Kresťania z pohanstva vďaka viere
v Mesiáša Ješuu vstúpili do večnej zmluvy s Bohom. Napriek tomu, že nie všetci Židia
prijali Ješuu za svojho Mesiáša a vstúpili skrze neho do „novej zmluvy“, má mesiánske
spoločenstvo (cirkev) a Izrael spojenie v jednej nezrušiteľnej zmluve, „lebo Božie dary
a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 29; por. aj Iz 54, 10).
Ješuovo spojenie „krv zmluvy“, respektíve „novej zmluvy v mojej krvi“
so spomienkovým znamením pitia „kalicha spásy“ („kalicha požehnania“), bolo
v židovstve nové a jedinečné. Majster z tohto kalicha pri Poslednej večeri spravil
posvätné znamenie svojej smrti a jej účinkov na tých, ktorí z neho pili (Mk) a budú piť
(Mt/1Kor). Tieto účinky Kristovej smrti anticipovanej pri Poslednej večeri a slávenej
učeníkmi po zmŕtvychvstaní, sú priamo pri Deuteworte zachytené v synoptickej tradícii
(nie 1Kor) s určitými rozdielnymi dôrazmi. Ješuova smrť bola postupne v ranej cirkvi,

889

PBK: Židovský národ a jeho sväté Písma v kresťanskej Biblii, čl. 39.
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ako aj v textoch NZ, soteriologicky reflektovaná v nadväznosti na hebrejskú Bibliu a jej
obetnú prax. Obrazmi očistenia krvou Kristovou (Hebr 9, 14; 13, 12), vykúpenia (Ef 1, 7;
1Pt 1, 19; Zjv 1, 5), zmierenia (Kol 1, 20), ospravedlnenia (Rim 5, 9), prostriedku
zmierenia (Rim 3, 25), vyjadrujú jednotliví pisatelia prítomný dosah a účinok Kristovej
smrti pre vzťah veriacich k Bohu a pre ich život. V tejto soteriologickej línii
sa nachádzajú aj slová nad kalichom pri Poslednej večeri:
Mk: to. evkcunno,menon u`pe.r pollw/n vylievaná kvôli mnohým (všetkým)
Mt: to. peri. pollw/n evkcunno,menon eivj a;fesin a`martiw/n
vylievaná za mnohých na odpustenie hriechov
Lk: to. u`pe.r u`mw/n evkcunno,menon vylievaná kvôli vám
Lukášovmu výrazu to. u`pe.r u`mw/n evkcunno,menon porozumieme, keď sa vrátime
k významu symbolu apoštolov, ktorým tieto slová Majster adresoval (viď III.3.1).
Spomínali sme, že dvanásti sú prorockým znamením mesiánskeho Božieho ľudu, ktorí
budú zárukou kontinuity medzi Ješuom a jeho nasledovníkmi po jeho smrti
a zmŕtvychvstaní. Lk okrem toho zvlášť zdôrazňoval, že oni sú jeho vyslancami
(avpo,stoloi), ktorí ako židovskí šelichim dostali autoritu zastupovať ho v poslaní, ktoré im
Majster zveril. Lk výraz to. u`pe.r u`mw/n označuje kresťanskú komunitu, teda všetkých
tých, ktorí uverili, že Ješua je mašiach vylievajúci svoju krv práve za nich.
Markovo spojenie u`pe.r pollw/n (prevzaté aj Matúšom) sme takisto spomínali vyššie
v súvislosti s jeho univerzálnym významom (viď III.2.2). Hebrejské spojenie ~yBir: d[;B.
ovplyvnené pozadím Iz 53, 11-12 zdôrazňuje, že účasť na účinku odčiňujúcej smrti
Pánovho služobníka bude mať nespočetný zástup. K tomuto textu môžeme na tomto
mieste pridať proroctvo o „pokropení“ (najpravdepodobnejšie krvou; ČEP priamo
uvádza) národov v Iz 52, 15: „On však pokropí mnohé národy (~yBir; ~yIAG)...“ Na rozdiel
od Lk „za vás“, smerujúce viac do vnútra učeníckej (kresťanskej) komunity, Mk spojením
kvôli mnohým/všetkým (Mt za mnohých/všetkých) vzťahuje účinky vylievanej Kristovej
krvi oveľa univerzálnejšie. Do jej účinkov a zároveň do vnútra zmluvy vstúpia mnohí –
teda tí, ktorí uveria v Ješuu ako Mesiáša; Božieho syna (por. Mk 1, 1), stanú sa jeho
učeníkmi a budú pokrstení v meno Otca, Syna i Ducha Svätého (por. Mt 28, 19-20). Títo
mnohí môžu piť z kalicha pri spomienke Pánovej večere.
E. Zenger píše, že „zmluva Izraela s JHVH je chápaná ako Boží spásonosný dar, ktorý
je totožný s ,novým stvorením‘, pričom jeho základom a stredom je odpustenie
hriechov.“890 Základným textom k účinku zmluvy „na odpustenie hriechov“ je Mojžišova
modlitba pri obnovení porušenej Sinajskej zmluvy Ex 34, 9: „Je to ľud tvrdej šije, odpusti
nám (T'x.l;s'w>) naše previnenie (WnnEwO[]l;) a náš hriech (WnteaJ'x;l.W) a prijmi nás ako
dedičstvo (WnT'l.x;n>W)“. Zenger upozorňuje aj na Ž 51, podľa ktorého je „Boh zmluvy
zo Sinaja“ vzývaný, aby odpustením viny stvoril nové srdce. Tento žalm, spolu so Ž 103,
je aktualizáciou zmluvy zo Sinaja v prostredí modlitby, ako dokazujú aj početné narážky

890

ZENGER, E.: První zákon, s. 75.
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na Ex 33-34.891 Podobne aj súčasťou dôsledkov Jeremiášom ohlasovanej berit chadaša
má byť odpustenie hriechov: „lebo im odpustím (xl;s.a,) ich previnenie (~n"wO[]l;) a na ich
hriech (~t'aJ'x;l.W) si už viac nespomeniem“ (31, 34; por. aj 33, 8; 36, 3; 50, 20). Rovnako
aj účinok Izaiášovho zástupného utrpenia Božieho služobníka (eved JHVH) je opísaný
v súvislosti s odstránením hriechov: „On niesol hriechy mnohých (~yBir;-aj.xe), Boh ho
postihol namiesto neverných“ (Iz 53, 12).
Význam Kristovej krvi eivj a;fesin a`martiw/n/~t'aJox;

tx;ylis.li

na odpustenie

hriechov zvlášť sleduje evanjelista Matúš (26, 28) píšuci židokresťanskej komunite.
Pri synoptickom porovnaní Deuteworte nad kalichom sme poukázali na jeho
uprednostnenie predložky peri. (pred Mk u`pe.r), ktorá sa v LXX používa pri obetách
za hriechy (viď II,8.3). Vo všetkých spomenutých hebrejských textov sa vyskytuje
spojenie slovesa odpustenia

xls

s „predmetom odpustenia“, ktorým je hriech

taJ'x;.

Tento hebrejský pojem pre hriech je najrozšírenejším a najvšeobecnejším k mnohým
ďalším hebrejským výrazom892. Niekedy používa hebrejčina aj viacero pojmov spolu
(napr. ha'J'x;w> [v;p,w" !wO[' Ex 34, 7; por. Jer 33, 8). Najcharakteristickejším rysom hriechu
vo všetkých jeho aspektoch je smerovanie proti Bohu. Pojem hriechu v židovstve
je určený Tórou (Zákonom). Jadrom hriechu je porušenie zmluvy v najširšom slova
zmysle. Kto porušuje zmluvu s bratom či samotným JHVH, hreší proti nemu a uvaľuje
891

Por. ZENGER, E.: Ich will die Morgenröte wecken. Psalmenauslegungen, Freiburg 1991, s. 193-203.
1) Sloveso ajx (290-krát v SZ; aram. aj'x]) hrešiť, prehrešiť sa; pi.: nahradzovať, odstrániť hriech,
obetovať za h., hitp.: prehrešiť sa, zbaviť sa h., hi.: dopúšťať sa h., zviesť k h., obviniť z h. (por. Gn 13, 13;
Ex 9, 27). V profánnom použití ide o sloveso pohybu s významom minúť správny bod (cieľ). V právnom
zmysle označuje konanie proti právnej norme vo vzájomnom styku ľudí. Pojem nenaznačuje vnútornú
motiváciu nesprávneho konania, ale sústreďuje sa skôr na jeho formálnu stránku, odchýlenie sa
od morálnej normy Tóry. Od neho sú odvodené: at.xe hriech, prehrešok, následky hriechu; ha'J'x;/taJ'x;
hriech, obeť za hriech, trest za hriech, zbavenie h., očisťovanie od h.; aJ'x; hriešny, hriešnik. Jemu
zodpovedá grécke sloveso a,marta,nw 1. minúť sa cieľom, pomýliť sa; 2. hrešiť, spáchať hriech; od neho
je odvodené substantívum a,marti,a hriech. V klasickej gréčtine sa používa v prípade, keď sa niekto minul
cieľom alebo si zvolil nesprávnu cestu.

892

2) Sloveso [vP (134-krát v SZ) byť neverný, spurný; odpadnúť, prestúpiť; od neho odvodené [v;Pe
nevernosť, nevera, priestupok, vzbura, zločin (Ex 23, 21; Ex 34, 7); LXX zvyčajne avdi,khma, (Lv 16, 16),
či avdiki,a (Gn 31, 36; 50, 17; Nm 14, 18). Je to pojem pre hriech používaný zvlášť prorokmi, u ktorých
znamená vzburu až rebéliu. Týka sa konania, ktoré vzburou porušuje vzťah. V teologickom význame
odráža skutočnosť, že hriech je prejavom vzbury proti Bohu a neposlušnosti voči jeho vláde.
3) Sloveso hw[ (23-krát v SZ) konať zvrátene, ťažko sa previniť; ni.: byť skľúčený, silne rozrušený, byť
zvrátený; hi.: konať zločinne, zvrátene (Jer 3, 21); od neho odvodené !A[' previnenie, prečin, vina, zločin,
zvrátenosť. LXX prekladá zvyčajne avnomi,aj (Ex 34, 7; Nm 14, 18) alebo avdiki,a (2Sam 7, 14; Ez 21,
32).V teologickom zmysle odráža predstavu, že hriech je úmyselné konanie zla, „páchanie neprávosti“.
Zdôrazňuje myšlienku viny, ktorá vzniká úmyselným činom.
4) Sloveso ~va (84-krát v SZ) byť vinný, previniť sa, zaviniť niečo a z neho odvodené ~v'a' obvinenie,
vina, obeť za vinu; pokánie. LXX prekladá plhmmele,w (Lv 4, 22.27; Jer 2, 3). Tento výraz sa používa,
ak je pozornosť obrátená nie k vlastnému hriešnemu skutku, ale k následkom, ktoré hriech prináša. Preto
sa hovorí o vine, previnení. Touto vinou sa človek stáva kultovo nečistým.
5) Sloveso [vr (327-krát v SZ) byť bezbožný, svojvoľný a substantívum [v;r, svojvoľnosť, ľubovoľnosť,
nespravodlivosť, svojvoľník. Podobné je aj [r; zlo, zlý, LXX avsebh,j (Gn 18, 23; Ex 9, 27; Dt 24, 1) alebo
a;dikoj (Ex 23, 1). V tomto pojme ide o prestúpenie normy, konanie proti povinnosti.
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na seba jeho krv. Pretože sám Boh je ochrancom zmluvy, je každé jej porušenie hriechom
proti nemu.
Na druhej strane, keďže JHVH je napriek zlyhaniu človeka či ľudu verný svojej
zmluve, v hebrejskej Biblii nájdeme pevné presvedčenie, že JHVH je Bohom
odpúšťajúcim, ktorého milosrdenstva sa možno dovolávať aj v prípade hriechov, vín,
previnení a porušenia zmluvy. Odpustenie sa nepokladá za samozrejmosť, ku ktorej by
dochádzalo automaticky. Hriech si zasluhuje trest, jeho prepáčenie potom predstavuje
vždy nový dar JHVH vernej lásky. Vonkajším sprievodným znamením pokánia, ktoré
predchádzalo odpusteniu, bolo prinášanie obetí. Podobný význam mala aj náhrada
spôsobenej škody poškodenému človekovi. Na vyjadrenie odpustenia používa hebrejčina
zvyčajne jedno z troch slovies893, najčastejšie však xls, ktoré LXX prekladá zvyčajne
s avfi,hmi (Lv 4, 20.26; Nm 14, 19). Pri Ješuových slovách nad kalichom u Matúša, keď
je kresťanom zo židovstva približovaný účinok jeho „krvi zmluvy“ eivj a;fesin a`martiw/n,
je potrebné najprv hriech vidieť so všetkými jeho aspektmi, ako sa o ňom vyjadruje
hebrejská Biblia: nielen konkrétne zlé jednanie, formálne prestúpenie Božieho zákona, ale
aj ako vedomé porušenie zmluvného vzťahu s JHVH a nesprávne nasmerovanie celého
života. Odpustenie, ktoré Boh daruje prostredníctvom Ješuovej paschy je novým darom
milosrdného JHVH, trvalým zmierením celého človeka, zahľadením a vymazaním
jednotlivých priestupkov, ako aj pozdvihnutím z nesprávneho nasmerovania života.
Zmluvný charakter odpustenia vyžaduje i odpoveď človeka, ochotu opustiť a zanechať
hriech. Túto vnútornú ochotu môže človek vyjadriť účasťou na spomienke Pánovej
večere. Tu sa vždy nanovo aktuálne uskutočňuje odpustenie hriechov.
Inou, „kerygmatickou“ interpretáciou kalicha (spolu s chlebom) sú Pavlove slová
v 1Kor 11, 26, nasledujúce po uvedení staršej paradosis Pánovej večere (v. 23b-25):
„Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili [tento] kalich, zvestujete smrť Pánovu,
kým nepríde“. Evidentný je úzky vzťah spomienky Pánovej večere k Pánovej smrti
(qa,natoj tou/ kuri,ou), ktorú obec pri jej slávení katagge,llw (verejne) zvestuje, ohlasuje
(por. k. to. euvagge,lion 1Kor 9, 14; Ješuovo vzkriesenie Sk 4, 2; slovo Pánovo Sk 15, 36;
odpustenie hriechov Sk 13, 38). Vzhľadom na širší kontext, má u Pavla nová zmluva
uzatvorená v Pánovej krvi nielen vertikálny smer jednoty s Pánom koinwni,a evsti.n tou/
ai[matoj tou/ Cristou/ účasťou na Kristovej krvi (1Kor 10, 16), ale aj horizontálny rozmer
jednoty všetkých kresťanov v jednom tele (por. v. 17). Kalich požehnania (a lámaný
893

1) Sloveso xls (47-krát v SZ) odpustiť, prepáčiť; je odpustené. Tento slovesný kmeň má nejasný pôvod,
možno z asýrskeho výrazu pre pokropenie. Pomerne presne zodpovedá nášmu „odpusteniu.“ Ide o úplné
odpustenie vín. Aktívnym subjektom je len Boh. Od neho je odvodené adjektívum xL's; ochotný odpustiť
(Ž 86, 5) a substantívum hx'ylis. odpustenie (Ž 130, 4).
2) Sloveso rpk (121-krát v SZ) zmieriť, uzmieriť, zbaviť vín (Ex 32, 30; Lv 17, 11); dôrazne zahladenie,
vymazanie (Dt 21, 8; Ž 65, 4, Ž 78, 38). Aj tento výraz je použitý iba o Bohu. Sloveso dáva zvyčajne
akcent na zmierenie a často súvisí s obetnou praxou. Ak je použitý vo význame „odpustenia“, signalizuje,
že došlo k zmiereniu. Substantívum ~yriWpKiä znamená zmierenie, odpustenie vín. Od neho je odvodený aj
názov židovského sviatku zmierenia Jom Kipur.
3) Sloveso afn (656-krát v SZ) zdvihnúť, niesť (neprávosť), odniesť, zaniesť, prepáčiť, zbaviť (Ex 28, 34,
Nm 14, 33; Gn 50, 17; Ex 34, 7). Názorne môže ukazovať, že hriech vinníka je vzatý a odnesený. Výraz
sa používa o Bohu i o človekovi vo význame ľudského prepáčenia.
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chlieb) konštituuje koinoniu – sesterské a bratské spoločenstvo s Kristom a medzi sebou
navzájom.894

6.15 Halel a „kalich dokončenia“
Recitácia halelu počas pesachu bola v čase chrámu najskôr spojená so zabíjaním
a obetovaním baránka (viď III.2.4). Vtedy mali hlavnú úlohu pri jeho speve leviti (2Krn
30, 21; m Pes 5:7) a chrámoví speváci (2Krn 35, 15; 3Ezd 1, 15). Postupne sa však stalo
spievanie halelu aj súčasťou jeho jedenia. Mišna ho považovala už za integrálnu
a povinnú zložku pesachovej večere, čo však neplatilo v prípade náhradného termínu
„druhého pesachu“: „Prvý vyžaduje recitáciu halelu, kým je jedený [baránok], ale druhý
nevyžaduje recitáciu halelu počas jedenia [baránka]. Oba menované, prvý i druhý,
vyžadujú recitáciu halelu, keď je pripravovaný“ (m Pes 9:3). Dôležitosť chválospevu pri
jedení baránka v období Druhého chrámu dosvedčuje kniha Jubileí: „Celý Izrael
zotrvával pri jedení pesachovej obety, pili víno a chválili, požehnávali a zvelebovali
JHVH, Boha svojich otcov a boli pripravení odísť z egyptského jarma a zlého otroctva“
(49:6). Implicitne môže ísť o dosvedčenie halelu. Slávnostnú a radostnú atmosféru pri
jedení baránka vyjadruje spojenie pitia vína a prednášanie chválospevu za vyslobodenie
z micrajim. Podobne aj Filón spomína, že tí, čo sa zhromaždili, aby mali účasť na sviatku,
„...napĺňali svoje obyčaje otcov modlitbami a chválami“ /eÙcîn te kaˆ Ûmnwn/ (SpecLeg
II, XXVII.148).
Hebrejčina pozná desať výrazov pre „chválu“, z ktorých však najdôležitejší je Hy"-Wll.h;,;
pretože obsahuje Božie meno a chválu zároveň (b Pes 117a). Vo všeobecnosti sa
označenie lLeh; používa na Žalmy 113–118, ktoré vyjadrujú vďakyvzdanie a radosť za
JHVH vyslobodenie (z micrajim). „Celý halel“ označuje všetky spomínané žalmy,
„polovičný halel“ vynecháva z neho Ž 115, 1-11 a 116, 1-11. „Celý halel“ recitovaný
počas pesachu sa nazýva aj „egyptský halel“ (halel micri), pretože pripomína exodus
z micrajim (Ber 56a). Pojem „veľký halel“ (halel ha-gadol) označuje Žalm 136 (t Taan
3:5) – jeho recitovanie počas pesachu však nie je dostatočne doložené v čase chrámu.
Podľa posttalmudského traktátu Soferim sa recitoval v posledný deň slávnosti
Pesach/Macot (Sofr 18:2) a neskôr bol pridaný aj do halelu počas sederu (j Pes 5:7, 32c;
b Pes 118a). Podľa Mišny sa tento žalm spieval pri radostných spoločných príležitostiach
(Taan 3:9). V diskusii rabínov sú rôzne mienky o tom, kto ako prvý halel spieval: Podľa
rabi Eleazara to bol Mojžiš s ľudom, podľa rabi Jehudu to boli proroci, ale v skutočnosti
ho všetci vyslovujú o svojom vyslobodení (por. b Pes 117a).
V Hagade šel pesach sú rozlíšené a zároveň spojené recitovania (spievania) halelu
a ostatných pesachových piesní. Z halelových žalmov sa v súčasnom sederi po ukončení
večere tradične prednáša druhá časť „egyptského halelu“ (Ž 115-118) a za ním aj „veľký
halel“ (Ž 136). Pred veľkým halelom sa hovorila birkat ha-šir tradične spojená s rabi
Jehudom (b Pes 118a).895 Po skončení halelových žalmov v súčasnom sederi nasledujú
894
895

Por. KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 46.
Jej text je podľa Hagady šel pesach nasledovný:
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piesne s

yx;-lK' tm;vni

„duša všetkého živého“, ktorá je podľa rabi Tarfona onou birkat

ha-šir. Z mladšieho obdobia pochádza aj posledná časť sederu –

hc'rni

nirca, teda

spievanie tradičných sederových piesní. Tosefta dosvedčuje prax „slávnostného spievania
(recitácie) halelu“, pri ktorom je potrebný niekto, kto ho vedie (t Pes 10:6.8). Pri recitácii
– ktoré slúžilo aj ako katechetická pomôcka k zapájaniu detí – sa žalmy prednášali
aj responzóriovým spôsobom, vo forme dialógu medzi predsedajúcim (spevákom)
a ostatnými účastníkmi (t Pes 10:7). Niektoré verše žalmov sa aj opakovali (t Pes 10:9).
Ako sme vyššie spomínali, prvá časť „egyptského halelu“ (Ž 113 a 114), čiže „malý
halel“ bola podľa Mišny recitovaná počas večere na konci hagady, pred požehnaním
a vypitím druhého kalicha (m Pes 10:6; t Pes 10:6-9; Jub 49:6). Druhá a dlhšia časť
„egyptského halelu“ (Ž 115-118) je na konci večere, po skončení birkat ha-mazon. Ide
s veľkou pravdepodobnosťou o prax z 1. storočia. Mišna k tomu uvádza: „Nakoniec bol
namiešaný štvrtý pohár vína a uzatvára sa halel a potom hovorí berachu nad piesňou
(birkat ha-šír)“ (m Pes 10:7). Tento štvrtý kalich pesachovej večere podľa symboliky
Jeruzalemského talmudu (j Pes 10:1, 37b-c) a „štyroch slovies vykúpenia“ zodpovedá
výrazu v Ex 6, 8 ytiabehew> (aAB) vovediem a nazýva sa tradične kalich dokončenia alebo
kalich halelu. Cieľom a dokončením vyvedenia Izraela z erec micrajim je erec Jisrael,
zem ktorú JHVH prisľúbil dať do vlastníctva svojmu ľudu, potomkom Abraháma, Izáka
a Jakuba. V tejto súvislosti môže byť zaujímavá spojitosť tohto kalicha dokončenia
s Ješuovým „eschatologickým“ výrokom na konci večere, pred zaspievaním chválospevu
(takto len podľa Mk/Mt tradície po večeri; Lk má výrok transponovaný pred večerou; viď
III.6.10):
Mk 14, 25: Amen hovorím vám, že už nikdy nebudem piť896 z plodu viniča až do onoho
dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.
Mt 26, 29: Hovorím však vám, nebudem piť odteraz z tohto plodu viniča až do onoho dňa,
keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve môjho Otca.
Lk 22, 18: Hovorím však vám, [že] ho nebudem piť od teraz z plodu viniča, až kým Božie
kráľovstvo nepríde.
Matúš presnejšie časuje Ješuovo odmietnutie piť z plodu viniča: avpV a;rti odteraz (por.
aj Lk avpo. tou/ nu/n), namiesto Mk ouvke,ti nikdy. Vzhľadom na umiestnenie tohto výroku
po treťom kalichu – kalichu požehnania (spásy) a pred prednesením halelu, niektorí
bádatelia tvrdia, že Ješua už nepil štvrtý „kalich dokončenia“.897 Táto domnienka sa zdá
pomerne logická, ak je Božie kráľovstvo – kráľovstvo Otca končeným cieľom Ješuovej
paschy. Ono predstavuje onú „Zasľúbenú zem“ – cieľ Ješuovho putovania a cesty jeho
učeníkov. Nová pascha skrze osobu Mesiáša Ješuu, zvlášť skrze jeho smrť s vyliatím krvi
za mnohých (na odpustenie hriechov) je novým začiatkom cesty Božieho ľudu,
Ospevovať ťa, Pane, Bože náš, budú všetky Tvoje diela, Tvoji zbožní a spravodliví, ktorí konajú podľa
Tvojej vôle a všetok Tvoj ľud domu Jisraela bude Ti radostne vzdávať vďaky, žehnať, chváliť, oslavovať
a vzývať Ťa a Tvoje meno, Kráľu náš. Budú Ťa vyzdvihovať, posväcovať a korunovať, lebo dobré je
ďakovať Ti a žiadúce je ospevovať Tvoje meno, pretože Ty si Boh od vekov až naveky.
896
Var. prosqw/ pei/n viacej (ďalej) piť D Q 565.
897
Por. napr. LANE, W. L.: The Gospel According to Mark, Eerdmans, Grand Rapids 1974, s. 508-509.
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mesiánskeho Izraela. Spomienka Pánovej večere mohla byť v ranej cirkvi potom zvlášť
zameraná na jeho smrť – ako dosvedčuje apoštol Pavol v 1Kor 11, 26: „Lebo kedykoľvek
by ste jedli tento chlieb a pili [tento] kalich, zvestujete smrť Pánovu“, čo bolo
začiatkom, ale nie zavŕšením paschy a vyslobodenia. Zavŕšením a dokončením paschy je
podľa Pavla Pánov druhý príchod: „...smrť Pánovu, kým nepríde“. Až Pánov príchod
(po Ješuovom zmŕtvychvstaní) a definitívne nastolenie Božieho kráľovstva bude
príležitosťou k pitiu nového (vd"x)' plodu viniča. Hoci tu na zemi ešte nie je nastolené
Božie kráľovstvo v plnosti, Ješua ohlásil, že už je blízko (Mk 1, 15; Mt 4, 17; 10, 7; Lk
10, 9. 11), ba dokonca medzi vami (Lk 17, 21). Tu možno pripomenúť slová J. Jeremias
o Ješuovi, že „bol jediným Židom staroveku, o ktorom je známe, že kázal nielen o prahu
konca časov, ale i o tom, že nový vek spásy už začal“.898 V synoptických evanjeliách bolo
ohlasovanie Božieho kráľovstva ústrednou kľúčovou témou Ješuovho zvestovania. Jeho
kázanie o Kráľovstve bolo pritom zamerané prorocko-eschatologicky. V súčasnom
teologickom vyjadrovaní sa používajú termíny „už áno a zároveň ešte nie“. Toto
Kráľovstvo je v prítomnej dobe ako horčičné zrnko, rozsiahla sadba, klíčiaca rastlina
a zároveň futurálnou veličinou ako strom z horčičného semienka či úroda zo sadby
o príchod ktorej máme prosiť v modlitbe. Pri spomienke Pánovej večere kráľovstvo Boha
je už prítomné v Ježišovom tele – čiže prostredníctvom jeho osoby a krvi zmluvy. Kalich
dobrorečenie pri Pánovej večeri je podľa Lk/1Kor

hv'd"x]h; tyrIB.h;

nová zmluva, ale

kalich dokončenia ešte nie je pitý, až do onoho dňa, keď ho budem s vami piť nový (vd"x)'
v kráľovstve môjho Otca (Mt). Týmto aj zikaron Pánovej večere nesie v sebe
eschatologické napätie: už áno („eucharistický kalich“)/ešte nie („kalich halelu“).
Na konci Poslednej večere a pred odchodom na Olivovú horu uvádzajú evanjelisti
Marek a Matúš detail, ktorý je veľmi dôležitý na identifikáciu pesachového charakteru
tejto večere. V Mk 14, 26a a Mt 26, 30a čítame: Kai. u`mnh,santej... a keď zaspievali
(zarecitovali) chválospev. Tento detail potvrdzuje aj Fajjúmsky fragment z 3. stor.:
„A keď zaspievali po jedle ako zvyčajne“ (prekl. podľa T. Zahna).899 Grécke sloveso
u`mne,w označuje spievanie či recitovanie hymnov chvál či žalmov, prípadne samotné
chválenie Boha. LXX ním prekladá hebrejské „slovesá chvály“:

lLehi, hd'Ah, ryvihe, rMezI.

Hoci v Novom zákone máme zmienky o spievaní „žalmov, hymnov a duchovných piesní“
(Kol 3, 16 a Ef 5, 19; por. aj Sk 16, 25; Hebr 2, 12; 1Kor 14, 15. 26; Jak 5, 13), Mk/Mt
výraz zodpovedá hebrejskému spojeniu lLeh;h;-ta, War>q.YIw: zarecitovali halel, prípadne

lLeh;h;-ta, ~r'm.g'

ukončili halel. V kontexte Poslednej večere išlo o „egyptský halel“

(Ž 113-118), respektíve o jeho druhú časť (Ž 115-118). K týmto žalmom mohli byť
prípadne pridané vtedajšie známe pesachové piesne. Pre širší význam gréckeho u`mne,w,
ktorý sa neobmedzuje len na spievanie (recitovanie) halelu (žalmov) a súčasne prax
spievania (recitovania) piesní po žalmoch, je najvhodnejší preklad „zaspievali
(zarecitovali) chválospev“ (SKP, SEP, ČEP, KMS; väčšina angl. sung an hymn, nem.
898
899

JEREMIAS, J.: The Parables of Jesus, s. 227.
Novozákonní apokryfy I, s. 155.
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Lobgesang gesungen hatten; VUL hymno dicto exierunt). Vhodný je aj preklad NBK
zazpívali žalm /lepšie žalmy/ (podobne NJB Psalms had been sung); na rozdiel od KR
sezpívavše písničku alebo SEVP, ROH zaspievali (pieseň), kde nie je prítomný „halelový
rozmer“.

6.16 Ukončenie večere a Ješuov odchod na Olivovú horu
Termín ukončenia jedenia baránka a celej pesachovej večere bol v hebrejskej tradícii
postupne presne stanovovaný. Podľa Jubileí je určená konečná hranica jedenia: „...až do
tretej časti noci,“ pričom „v tretej časti noci bude zvyšok spálený v ohni“ – čiže jedlo sa
do druhej nočnej hodiny a spaľovalo sa medzi 2,00 hod. a 6,00 hod. (Jub 49:12, por. aj
11QT XVII, 8). Rabínske pramene však konečnú hranicou jedenia posunuli naspäť
a stanovili ňou tAcx' polnoc (por. m Pes 10:9; m Ber 1:1; Mechil 12:8 /Pischa 6:29-44/;
por.

hl'y>L;h; tcox]

Ex 11, 4; Ž 119, 62). Midráš Mechilta a Mišna berachot sa pritom

odvolávajú na autoritu „mužov Veľkej synagógy“. Tento čas ukončenia pesachovej
hostiny o polnoci korešponduje podľa tradície targumu s časom, keď Izrael vyšiel
z Egypta podľa Dt 16, 6. Targum PsJ priamo v texte pridáva aylyl twglp d[ až do
polnoci (por. m Pes 10:9; m Zeva 5:8; Sifrej Dt 16:6). Samaritáni jedávajú dodnes
upečených baránkov o jednej hodine v noci, čo pravdepodobne súvisí s dĺžkou ich
pečenia. Vyššie sme spomínali časový údaj v Jn 13, 30, že keď Júda Iškariotský opustil
Poslednú večeru, h=n de. nu,x bola noc.
Pred skončením hostiny nebolo dovolené spať, keď však viacerí boli ospalí, bol
to signál k ukončeniu jedla (por. m Pes 10:8). Keď bolo pesachové jedlo ukončené pred
polnocou, účastníci boli voľní opustiť miesto, kde baránka jedli. Nariadenie podľa Ex 12,
22 „žiaden muž nech nevychádza z dverí svojho domu až do rána“ platilo podľa Tosefty
len pre pesach micrajim, ale nie je záväzné pre ďalšie generácie – pre pesach dorot (t Pes
8:17). V Dt 16, 7 však čítame: „...zješ ho na tom mieste, ktoré si vyvolí JHVH, tvoj Boh;
ráno sa môžeš obrátiť a odísť do svojich stanov.“ Dodnes tento zvyk dodržujú
Samaritáni, ktorí sa z pesachovej slávnosti vracajú nadránom do svojich stanov
postavených na úpätí hory Gerizim. Židovskí rabíni vysvetľovali to miesto (~Aqm') tak,
že každý z pútnikov musel pesachovú noc stráviť vnútri brán (hradieb) mesta Jeruzalema
a až ráno mu bolo dovolené odísť mimo mesta (por. t Pes 8:8; Sifrej Dt 16:7).
Po skončení pesachovej večere boli ulice Jeruzalema zaplnené mnohými Židmi, či už
pútnikmi alebo domácimi obyvateľmi Jeruzalema. Celebranti teda mohli odísť spať na iné
miesto, ale vždy muselo ísť o miesto vnútri Jeruzalema. Josephus uvádza, že niektorí
pútnici mali priamo v Jeruzaleme postavené stany (Ant XVII.9.3), kde potom mohli spať.
V druhej časti noci (od 22,00 do 2,00 nočnej hodiny) bolo zvykom, že leviti otvorili brány
chrámu (por. Ant XVIII, 2.2) a niektorí Židia strávili zvyšok noci v modlitbách
na chrámovom nádvorí, spievaním žalmov a hymnov chvál. Trochu neskôr – v období
po zničení chrámu sa spomína prax „nočného štúdia Tóry“ v pesachovú noc, po skončení
sederu. Podľa Tosefty je „povinnosťou venovať sa štúdiu príkazov pesachu po celú noc,
hoci pre seba samého alebo s učeníkmi“ (t Pes 10:11). Príkladom je raban Gamaliel
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(myslí sa asi Gamaliel II., bol nasi okolo r. 80 po Kr., por. aj m Pes 10:5), ktorý sa so
staršími nachádzal v dome akéhosi Baitosa v Lode (Lydda), kde sa „zaoberali príkazmi
pesachu po celú noc až do brieždenia a potom pozdvihli [stôl, ktorý bol] pred nimi
a vzrušene odišli do bejt midraš (synagógy)“ (t Pes 10:12).
Všetci synoptickí evanjelisti ukončujú perikopu o Poslednej večeri údajom o odchode
Ješuu s učeníkmi na Olivovú horu. U Mk 14, 26b/Mt 26, 30b čítame: evxh/lqon eivj to. o;roj
tw/n evlaiw/n odišli (vyšli) na Olivovú horu. Toto miesto neskôr Mk 14, 32/Mt 26, 36
nazývajú Geqshmani,, čo je najskôr grécka forma hebrejsko-aramejského pomenovania

ynim;v?-tg; (resp. hn"mev.-tG:), ktoré znamená „olivový lis“ (por. m Toh 10:4; často aj „vínny
lis“) a označuje záhradu na úpätí Olivovej hory. Lk 22, 39 má odlišné čítanie: Kai.
evxelqw.n evporeu,qh kata. to. e;qoj eivj to. o;roj tw/n evlaiw/n\ a keď vyšiel, odobral sa podľa
zvyku na Olivovú horu. Lk vynecháva miestny semitský názov Getsemani, pridáva že išlo
o zvyk (por. 1, 9; 2, 42) a sloveso poreu,omai dôležité v jeho „teológii cesty“ (4, 30.42; 7,
6.11…; 22, 39; 24, 28).
V hebrejskej Biblii je

~ytiyZEh; rh;

Olivova hora spomenutá v Zach 14, 4

s geografickým údajom, že leží na východ od Jeruzalema vo veľmi širokom údolí. Jej
názov pochádza z množstva olivových stromov, ktoré na nej rástli (por. Ant XX, 8.6).
Tradícia siahajúca prinajmenšom do 4. stor. po Kr. umiestňuje Getsemani do údolia
Kedrón (por. aj Jn 18, 1 cei,marroj tou/ Kedrw,n), na úpätí Olivovej hory.900 V období
chrámu Olivová hora patrila ešte do vnútra rituálnych hraníc, v rámci ktorých mohli
pútnici stráviť pesachovú noc (toto územie bolo až po Betfage, ale mimo neho bola napr.
Betánia). Pre Ješuu bola obľúbeným miestom, kde trávil čas s učeníkmi (Mk 13, 3; Mt 24,
3; Lk 19, 37; Jn 8, 1). Preto Lk 22, 39 mohol napísať kata. to. e;qoj podľa zvyku. Židovský
bádateľ a znalec Nového zákona D. Flusser s odvolaním sa na S. Safraia, upozornil na
zaujímavú skutočnosť, že na Olivovej hore sa v období Druhého chrámu nachádzalo
podľa tradície určité miesto, kde sa kedysi modlieval kráľ Dávid (por. j Ber 4:8b). Zdá sa
pravdepodobné, že ak Ješua odišiel so svojimi učeníkmi pomodliť sa na Olivovú horu ako
bolo zvykom, išlo práve o toto miesto.901
Grécke sloveso evxe,rcomai použité u všetkých synoptikov na záver Poslednej večere, je
ekvivalentom hebrejského slovesa exodu ac'y" (Ex 12, 17.22.31.39 atď.). V Ješuovej ceste
na Olivovú horu je nový exodus, ktorý povedie cez jeho utrpenie, odpadnutie jeho
učeníkov, smrť až po slávne zmŕtvychvstanie (por. Mk 14, 27-28/Mt 26, 31-32).

900
901

BROSHI, M.: Topografie a archeologie pašijí: Rekonstrukce Via dolorosa in FLUSSER, D., Ježíš, s. 217.
FLUSSER, D.: Ježíš, s. 122, pozn. 26.
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IV.

PASCHA V PRIEBEHU KRESŤANSKÝCH DEJÍN

1. Oddeľovanie kresťanskej Veľkej noci a Eucharistie od Pesachu
Oddeľovanie Paschy Ješuových nasledovníkov (Veľkej noci) od židovského Pesachu,
bolo postupným procesom. Túto separáciu je dôležité vidieť v celkovom kontexte
oddeľovania kresťanstva od judaizmu v postupnom procese dejudaizácie, ktorý zahŕňal
rozličné oblasti náboženského života pohanokresťanskej cirkvi.902 Pri tejto dejudaizácii
zohrávali dôležitú úlohu viaceré aspekty. Pomerne dôležitý bol geografický posun
pôvodne mesiášskej židovskej skupiny – „kristovcov“903, zo zeme Izraela do rozličných
oblastí diaspory (Malej Ázie, Egypta, Ríma...), ako aj prijatie židovského Mesiáša – Ješua
mnohými pohanmi. Postupne sa menila cirkevná populácia, od prevládajúceho
spoločenstva veriacich Židov v Mesiáša (qehala ex circumcisione) až po úplnú prevahu
kresťanstva z pohanov (ekklesia ex gentibus). Veľmi silný vplyv mala politická vojenská
porážka Izraela rímskymi vojskami a následné vypálenie Jeruzalema v roku 70 po Kr. Pri
tejto udalosti bol zničený chrám – centrum náboženského života Židov. Následne
v Izraeli, ako aj v židovských diasporách, nastala totálna reorganizácia vnútri judaizmu,
ktorej ústrednými protagonistami boli farizeji. Židia vyznávajúci Ješuu za Mesiáša
predstavovali pre rabínsky judaizmus cudzí sektársky element. Kresťanstvo a židovstvo
v tomto čase už hľadali podobu svojej novej liturgie oddelene. K tomu treba však
poznamenať, že kresťanstvo ako pôvodné židovské mesiášske hnutie, vychádzalo vždy zo
židovskej liturgie. Ústrednou zmenou bolo centrálne zameranie na osobu Mesiáša Ješua,
Božieho syna, ktorému bola podriadená nielen nová interpretácia hebrejského Písma, ale
aj liturgia, jej vrcholy, symboly a modlitby. Konečnú etapu „definitívneho oddelenia“904
kresťanstva od judaizmu predstavuje obdobie, keď sa kresťanstvo stáva dominantným
náboženstvom Rímskej ríše905 (4. stor.) a v kresťanstve sa zviditeľňuje a politizuje
antijudaizmus“ (viď nižšie). Oddelenie ranokresťanskej cirkvi od judaizmu súviselo
vo veľkej miere s veľkým židovským sviatkom Pesach. Pozornosť si zasluhujú zvlášť
štyri oblasti, v ktorých nastal zásadný posun v kresťanskej cirkvi:906
1. Zameranie sviatku sa presunulo z prinášania obetí v jeruzalemskom chráme
k novému centru - Pánovej večeri.
902

Jednou z najnovších štúdií v tejto oblasti, ktorá podáva celkový obraz oddeľovania kresťanstva
od judaizmu, je dielo „The Separation of Early Christianity from Judaism“ od sestry Marianne
Josephine Dacy, NDS, vydaného na Department of Semitic Studies, University of Sydney v roku 2000.
V rámci svojej práce venovala jednu kapitolu (deviatu) problematike „oddelenia Veľkej noci
od Pesachu“, s. 197-215.
903
Gr. Cristiano,j Sk 11, 26.
904
Pod „definitívnym oddelením“ rozumiem z religiózneho hľadiska totálnu samostatnosť dvoch
samostatných náboženstiev – Židov a kresťanov. Ide však o relatívny pojem, keďže podľa Rim 11, 1720, nikdy nemôže nastať „úplné oddelenie“. Por. aj PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Židovský
národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, čl. 84.
905
V roku 312 po Kr. mal podľa Euzébia cisár Konštantín víziu o víťaznom znamení kríža zo svetla
s nápisom: „S týmto znamením zvíťazíš“ (VC I, 28). Za jeho vlády sa kresťanstvo stalo dominantným
náboženstvom Rímskej ríše. Kritická štúdia o ňom: CLAUSS, M.: Konstantin Veliký, Vyšehrad, Praha
2005. Štátnym náboženstvom Rímskej ríše sa stalo za vlády cisára Theodosia I. (379-395 po Kr.).
906
DACY, M. J.: The Separation of Early Christianity from Judaism, s. 197.
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2. Ješua bol predstavovaný ako „veľkonočný baránok“, s následným tvrdením,
že kresťanská prax nahradila judaizmus.907
3. Slávenie spomienky Pánovej večere (lámania chleba / Eucharistie) aj mimo Paschy,
zvlášť v nedeľu.
4. Postupné oddeľovanie Pánovej večere od hostiny (agapé)
5. Oddelenie datovania Veľkej noci od dátumu Paschy, v rámci ktorého nastal tzv.
„quartodecimový spor“.

1.1 Nové centrum Pesachu v kresťanstve
Biblické, nekanonické ako aj ďalšie spisy z prvého storočia, ktoré opisujú slávenie
židovského sviatku Pesach, zameriavajú svoju pozornosť na pesachovú obeť. Sviatok
býval zobrazovaný hlavne z hľadiska prinášania obetí a chrámu.908 Svedčí o tom Filón909,
Jozef Flávius910, kniha Jubileí911 a Mišna912. Analýzou evanjelií opisujúcich Veľkú noc,
objavíme zámerné kristologické koncentrovanie pozornosti pisateľov na osobu Ješuu –
Mesiáša. V tejto spojitosti synoptické evanjeliá zachytávajúce priebeh Poslednej večere
redukujú opis samotnej večere na rozprávanie o nových gest a slov samotného Ješuu
(narratio institutionis). Ostatné elementy (pesachovej) večere neboli sú pre nich
podstatné. Ešte pred vznikom evanjelií o tejto tendencii svedčí apoštol Pavol v 1. liste
Korinťanom (11, 23 – 25). Korintskej obci odovzdáva to, čo sám prijal od Pána (VEgw.
ga.r pare,labon avpo. tou/ kuri,ou( o] kai. pare,dwka u`mi/n) a nasledujú Ješuove gestá a slová.
Koncentrovaný záujem je na Ješuovu osobu a jeho smrť (to.n qa,naton tou/ kuri,ou, v. 26).
Ranokresťanská cirkev 1. stor. zvyčajne pochádzajúca zo židovstva s obľubou prijíma do
svojej vlastnej liturgie židovské modlitbové texty. Svedčí o tom Didaché (okolo r. 100),
Prvá epištola pápeža Klementa Rímskeho Korinťanom (r. 96; por. 1Klem 59-61).
V tom istom čase ako kresťania rozvíjali vlastnú interpretáciu Paschy, judaizmus po
zničení jeruzalemského chrámu takisto modifikoval interpretáciu Pesachu a zmenil
dôrazy. Toto sa odráža v texte Mišny Pesachim 10, ktorý je modelom dodržiavania
slávnosti Pesach bez chrámu a chrámovej obeti. Hoci Mišna ukazuje, že pesachová obeť
baránka bola dôležitá, nepredstavuje ju ako rozhodujúcu. Namiesto toho zameriava
pozornosť na ostatné jestvujúce elementy, zvlášť na rituál večerného slávnostného jedla
v domácnostiach, neskôr nazvaný seder.

907

Por. BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism,
University of California Press, Berkeley 1984, s. 25.
908
BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism, s. 14-24.
909
Philo: VitMos II, XLII.228; XLIII.233; All III, XXX.94; LVII.165; SpecLeg II, XXVII.145-6.
910
Josephus: Bel II. 1.3; VI, 9.3; Ant X, 4.5; XVII, 9.3.
911
Jub 49:1.9.12.17.20.
912
m Pes 5 a 9.
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1.2 Ješua ako paschálny baránok
Mišna uvádza, že ak predvečer Pesachu pripadne na šabat, slávnostná obeta (chagiga)
je zabíjaná o 6.30 hod. (čo je asi 12.30 hod. popoludní nášho stredoeurópskeho času)
a obetovaná o 7.30 hod. (13.30 hod.) a následne je prinášaná pesachová obeť. Jahňa bolo
potom upečené ešte pred začatím šabatu (por. m Pes 5:1). Ďalej Mišna stanoví, že keď je
pesachový večer blízko bohoslužbe mincha, nesmie sa jesť, až kým nenastane úplná tma
(por. m Pes 10:1). Tomu zodpovedá aj text Jánovho evanjelia s poukázaním na
teologickú skutočnosť, že Ješua je veľkonočným baránkom (Jn 1, 29.36), ktorého
obetovanie sa konalo v čase zabíjania pesachovej obety (Jn 19, 31), pričom mu kosť
nebola zlomená (19, 33).913 Podobne Pavol vyhlasuje: „Kristus, naša pascha bol
obetovaný“ (1Kor 5, 7). Biblický text ukazuje, že koncept prezentácie Ješuu ako
paschálneho baránka bol už dôverne známy cirkvi v Korinte, teda v 40. – 50. rokoch po
Kr. Samuel Bacchiocchi tvrdí, že zachovávanie slávenia Pesachu v ranej cirkvi naznačuje,
že spočiatku obetovanie Krista bolo jasne spojené so sviatkom a spojenie so vzkriesením
prišlo až neskôr.914 Ak je toto tvrdenie správne, primárne oddelenie Veľkej noci od
Pesachu, keď Ješua je predstavený ako paschálny baránok, sa odohralo už v prvom
storočí.
Táto téma o Ješuovi ako paschálnom baránkovi bola neskôr podrobne rozpracovaná
v nasledujúcich storočiach. Najmä Meliton zo Sárd († okolo r. 190) ju rozvíja vo svojom
diele Peri Pascha. V ňom predstavuje Ježiša ako paschálneho baránka (gr. avmno.j ako
synoptici, nie avrni,on ako Zjv), ktorý prináša spásu a vykúpenie. Svoju kázeň zakladá na
výklade textu Ex 12: „Čítalo sa Písmo z hebrejského Exodu a slová z mystéria boli jasne
určené. Ako bol baránok obetovaný a ako bol ľud zachránený a ako bol faraón ničený
prostredníctvom mystérií. Na základe toho rozumieme, milovaní, ako je to nové a staré,
večné a časné, netrvalé a trvalé, smrteľné a nesmrteľné, toto mystérium paschy“ (Peri
pascha, § 1–2). Ježiš je u neho napĺňajúci model baránka, ktorý trpí a zomiera, a tak
nahrádza chrámovú obetu: Hoci „ako ovca bol vedený na zabitie“, ovca tu nebola
prítomná. Hoci bol „ako nemý baránok“, teraz nešlo ani o baránka. Pretože jestvoval
model, mohla byť objavená realita (Peri pascha, § 4). „Dávnejšie zabíjanie oviec bolo
vzácne, ale ono je teraz bezcenné, kvôli životu Pána; smrť oviec bola vzácna, ale ona je
teraz bezcenná kvôli Duchu Pánovmu; krv oviec bola vzácna, ale ona je teraz bezcenná
kvôli nepoškvrnenému Synovi; chrám, ktorý je dole bol vzácny, ale teraz je bezcenný kvôli
Kristovi, ktorý je hore“ (Peri pascha, § 44). Hoci Meliton vo svojej kázni opisuje prvky
slávenia židovského Pesachu a dáva k nim paralely s opisom Mišny, centrálne zameranie
je na úlohu Ježiša ako obety. V jeho kristologickom a alegorickom výklade je vidieť jasné
oddelenie od pôvodného židovského významu.
Podobne už pred ním filozof, konvertita a apologéta kresťanstva Justín martýr († okolo
r. 165) rozpracoval obraz Krista ako veľkonočného baránka: „Mystérium baránka,
913
914

Por. aj Zjv 5, 6. 9. 12; 12, 12; 1 Pt 1, 19;
Por. BACCHIOCCHI, S.: From Sabbath to Sunday: A Historical Investigation of the Rise of Sunday
Observance in Early Christianity, Pontifical Gregorian University, Rome 1977, s. 80.
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ktorého Boh nariadil obetovať ako paschu, bolo typom Krista. Jeho krvou, úmerne k viere
v Neho, oni pomazali svoje domy, ako aj samých seba, ktorí veria v neho...“ (Dial 40).
„A ako krv pesachovej obety zachránila tých, ktorí boli v Egypte, tak isto krv Krista
vyslobodí od smrti tých, ktorí uverili“ (Dial 111). „V skutočnosti, baránok, ktorý bol
upečený, pripomína podobu kríža, ktorým prešiel Kristus. Preto pečený baránok je
pečený v podobe kríža. Lebo na jeden ražeň je upevnený vpravo zo spodnej časti smerom
k hlave a druhý je naprieč chrbta, ku ktorému sú pripevnené nohy baránka“ (Dial 40).
Neskôr v 2. storočí zaznamenala kresťanská Pascha ďalší posun z pôvodnej pesachovej
symboliky:
• Vyvrcholenie slávnosti bolo v obetovaní Krista915 – Pánova pascha916, keď On sa
stal našou paschou spásy,917 nie jedením paschálneho jedla, ale jeho utrpením;918
• keďže Veľkonočný sviatok bol slávený ako spomienka na utrpenie Ješuu, musel
sa spoliehať na nesprávnu etymológiu pojmu paschy: Meliton ju začne odvodzovať
z gréckeho pa,scw – trpieť, vytrpieť (Peri pascha § 46, por. Irenej Adv haer 4.10.1);919
• nekvasený chlieb bol na Východe nahrádzaný kvaseným,920 okrem prípadu
ebionitov;921
• svetlá boli slávnostne zažaté na začiatku večernej slávnosti922 v spojení
s modlitbou, tento obrat dostal názov lucernárium.923
V kontraste k týmto patristickým autorom 2. storočia, Mišna zdôrazňuje iné elementy
sederovej večere, ako sú horké byliny, nekvasený chlieb, ležiaca poloha pri stolovaní
a pojem afikoman. Slávnosť je zameraná na sviatok slobody, nie na obetu.924

1.3 Slávenie Eucharistie mimo Paschy, zvlášť v nedeľu
Už v Novom zákone sa spomína častejšia prax slávenia spomienky „Pánovej večere“,
pod označením „lámanie chleba“: kla,sai a;rton v Sk 20, 7; por. klw/nte,j te katV oi=kon
a;rton v Sk 4, 46 a to.n a;rton o]n klw/men v 1 Kor 10, 16; prípadne v spojení
so „vzdávaním vďaky“: labw.n to.n a;rton euvlo,ghsen kai. kla,saj v Lk 24, 20,
či „dobrorečením“: labw.n a;rton euvcari,sthsen tw/| qew/ v Sk 27, 35. Podľa prednášanej
berachy – požehnania, vzdávania vďaky, dobrorečenia sa čoraz častejšie začalo používať
označenie slávenia Pánovej večere ako „eucharistia“. Dôraz na „Pánov deň“ (nedeľu)
nájdeme už v samotnom Novom zákone: 1 Kor 16, 1-3; Sk 20, 7; Zjv 1, 10.

915

Justín, Dial 60; Melito, Peri pascha 3; Irenaeus, Adv Haer IV, 10.1.
List Diognetovi XII,9.
917
Melito, Peri pascha 69; Eusebius HE V,23.
918
Hippolytus, Fragmenta ex Libro Paschate, 5, PG 10, 869; CANTALAMESSA R.: La Pasqua nella
chiesa Antica, Torino 1978, s. 52-53, 76.
919
Por. Irenaeus, Adv Haer IV, 10.1; Tertullian, Adv Jud 10, 18; CANTALAMESSA R.: La Pasqua nella
chiesa Antica, s. 54-57, 98; 148.
920
Didascalia 8.1.
921
Epiphanius, Haer, 30.16.1.
922
Eusebius HE VI, 9; Socrates Scholasticus, Hist. eccl. V, 22; Tertullianus, Apol 39,18.
923
Hippolytus, TA 25; Basilus, De spiritus sancto 29, 73.
924
BOKSER, B. M.: The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism, s. 26.
916
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Kontinuitu k židovskému sláveniu a súčasne diskontinuitu kristologickú a slávenie
„eucharistie“ v nedeľu – Pánov deň, odráža apoštolský spis Didaché,925 ktorý sa datuje
do prelomu 1. a 2. stor (okolo r. 100).926 Spis preukazuje úzku súvislosť so zvykmi
židovských obyvateľov, bežnými v Palestíne a stoja za ním kresťania zo židovstva
v sýrsko-palestínskej oblasti.927 Tento židokresťanský spis je najstarším „katechizmom“
prvotnej cirkvi,928 v ktorom je zvlášť venovaná pozornosť krstu a Eucharistii (hoci
niektorí bádatelia pochybujú, že išlo o Eucharistiu, ale skôr o tzv. agapé929). V kapitolách
9 a 10 sa Didaché zvlášť venuje praxi slávenia Eucharistie v spojení s hostinou podľa
židovského zvyku. Stať začína slovami Perˆ d tÁj eÙcarist…aj, oÛtwj eÙcarist»sate·
„Čo sa týka eucharistie, vzdávajte vďaky takto...“ (Did 9, 1). V Didaché si môžeme
všimnúť kontinuitu obce, ktorej prax slávenia spis zaznamenáva k židovským hostinám
a hebrejským modlitbovým tradíciam a zároveň diskontinuitu vzhľadom na nasledovanie
Mesiáša Ješuu. Kontinuitu k židovstvu vyjadruje:
1. Spojenie rituálnych symbolov s reálnou večerou (Did 10, 1).
2. Potreba očistenia – pokánia pred účasťou na slávnosti (Did 10, 6).
3. Paralelné požehnania (berachy) k chlebu a kalichu s úvodným zvolaním
EÙcaristoàmšn soi „vzdávame ti vďaky“ (Did 9, 2-3). Poradie v Didaché tu odráža
štruktúru a priebeh židovského kidušu v bežnú slávnosť (napr. šabat): začína
berachou nad kalichom, nasleduje beracha nad chlebom, samotná hostina a po nej
birkat ha-mazon (modlitba po jedle).
4. Obmedzenie možnosti účasti na slávnosti len príslušníkovi Božieho ľudu (Did 9, 5).
5. Po hostine nasleduje trojdielna modlitba birkat ha-mazon, ktorá nie je vďakou len
za dar jedla, ale aj za stvorenie a vykúpenie. (Did 10, 1n; 14, 1).
6. Na konci požehnaní (berachot) nad chlebom a kalichom je zhrňujúca formula
(doxológia) podobná židovskej chatime: Soˆ ¹ dÒxa e„j toÝj a„înaj „Sláva
Ti naveky“ (Did 9, 3; 10, 4).
7. Na konci modlitby je zvolanie a odpoveď 'Am»n (Did 10, 6).
8. Použitie zvolania æsann¦ tù o‡kJ Dau…d (Did 10, 6), ktoré má súvislosť
s hebrejským žalmom 118, ktorý sa prednáša po jedle pri pesachovej slávnosti.
9. Možnosť neformulovanej modlitby – vlastnými slovami (Did 10, 7).
Diskontinuitu vyjadruje:
1. Kristologické formule požehnania:
a) „Vzdávame ti vďaky, Otče náš, za svätý vínny kmeň Dávida (¡g…aj ¢mpšlou
Dauˆd), Tvojho služobníka (toà paidÒj sou), ktorý si nám dal poznať skrze
svojho služobníka Ježiša ('Ihsoà toà paidÒj sou)“ (Did 9, 2). V požehnaní

925

Text: Didaché, prekl. DRDA, V. A., Stauros, 1994; Spisy apoštolských otcov, prekl. GÁBRIŠ, K., EBF
UK, Bratislava 2004, s. 70-75.
926
Por. FLUSSER, D.: Učení dvanásti apoštolů a Ježíš in Esejské dobrodružství, Oikúmené, Praha 1999,
s. 95.
927
Spisy apoštolských otcov, s. 13.
928
KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 130.
929
K tomuto problému por. KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 146-148, kde autor cituje
mienky bádateľov v tejto oblasti.
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nad kalichom je dvakrát použitý výraz pai/j/paidÒj – služobník, doslova
potomok, dieťa, syn chlapec, a síce o Dávidovi a Ješuovi. Ide o mesiášsku
interpretáciu prorockých textoch o Dávidovom výhonku (Iz 9, 6; 11, 1n; 55,
3n; Jer 23, 5; 30, 9; Ez 34, 23n; 37, 27) vztiahnutú na Ješuu.930
b) „Vzdávame ti vďaky, Otče náš, za život a poznanie, ktorý si nám dal poznať
skrze svojho služobníka Ježiša“ (Did 9, 3);
c) Vzdávanie vďaky po jedle v kristologickom duchu.
2. Sláviacim zhromaždeným spoločenstvom nie je Izrael, ale „Tvoja cirkev (sou ¹
™kklhs…a) od končín zeme do tvojho kráľovstva...“ (Did 9, 4; por. 10, 5-6). K tomu
však Didaché používa grécke pojmy diaskorpiz, w/#wP rozptýliť, rozsypať,
rozhádzať a sunag, w/@sa zhromaždiť, zvolať, zozbierať židovskej diasporálnej
teológie o zhromaždení rozptýleného Izraela (por. Iz 11, 12; Jer 39, 37; Ez 11, 17;
Zach 2, 10).931
3. Účasť na Eucharistii je obmedzená len „pokrsteným v mene Pána“ (Did 9, 5).
4. Slávenie slávnosti v nedeľu – Pánov deň: „V Pánov deň sa zhromaždite, lámte
chlieb a vzdávajte vďaky“ (Did 14, 1).
V tejto súvislosti môžeme pripomenúť, že dôraz na nedeľu ako deň Pánovho
zmŕtvychvstania a preto aj zhromažďovanie cirkvi sa čoraz viac rozširoval v apoštolskej
dobe. Okrem svedectva v Didaché 14, 1 tento smer nájdeme napríklad:
• v Barnabášovej epištole (okolo r. 130-135): „Nie sú mi príjemné terajšie soboty,
ale sobota, ktorú som učinil, v ktorú dám všetko k odpočinutiu a urobím počiatok
ôsmeho dňa (¹mšraj ÑgdÒhj), čo je počiatok iného sveta (¥llou kÒsmou ¢rc»n). Preto
ako sviatok slávime ôsmy deň, v ktorý i Ježiš vstal z mŕtvych a po svojom zjavení
vystúpil na nebesá“ (Barn 15, 8-9)932;
• v liste Ignáca z Antiochie († 117) do Magnézie: „Ak teda starým spôsobom žijúci
došli k novej nádeji, keď už viac nesvätia sobotu, ale žijú v zachovávaní Pánovho
dňa, v ktorom sa prostredníctvom Neho a jeho smrti začal i náš život“ (Ign Magn 9,
1)933
• v spise mučeníka Justína Apologia (napísaný r. 150-155 po Kr.): „A v deň zvaný
po slnku (tÍ toà ¹l…ou legomšnV ¹mšrv) sa koná na jednom mieste zhromaždenie
všetkých, ktorí bývajú v meste alebo na vidieku a čítajú sa pamäte apoštolov alebo
spisy prorokov... Po skončení modlitieb je prinesený chlieb, víno a voda
a predsedajúci prednáša modlitby (eÙc¦j) a podobne aj vďakyvzdanie (eÙcarist…aj)
podľa svojich schopností, ľud odpovedá aklamáciou ,amen‘. Potom sa deje
rozdeľovanie a prijímanie eucharistických darov (eÙcaristhqšntwn), neprítomným ich
donášajú diakoni.... Schádzame sa spoločne v deň slnka preto, lebo je to prvý deň

930

Por. KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 134.
Por. KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 135.
932
Spisy apoštolských otcov, s. 117.
933
Spisy apoštolských otcov, s. 83.
931
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(prèth ™stˆn ¹mšra), v ktorom Boh premenou temnoty a hmoty vytvoril vesmír
a pretože v tento istý deň náš Spasiteľ Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“ (Apol I, 67).934
Definitívne posilnenie centrálneho postavenia nedele ako dies solis – posvätného dňa
slnka, priniesol zákon cisára Konštantína v roku 321, keď ju vyhlásil za „deň pokoja pre
všetkých sudcov, mestské obyvateľstvo a všetkých remeselníkov“.935 Vzťah
ku kresťanstvu však tieto Konštantínove zákonné opatrenia nevykazujú, hoci by ich tam
Euzébius rád videl.936 Služobná práca konaná v nedeľu bola považovaná za ťažký zločin
proti štátnym i cirkevným predpisom.937 Synoda v Laodícei (okolo r. 390 po Kr.) uvádza
kánon o kresťanskom dodržiavaní slávenia nedele namiesto židovskej soboty: „Kresťania
nesmú byť judaizovaní odpočívaním v sobotu, ale majú v tento deň pracovať, skôr majú
uctievať Pánov deň a ak môžu, nech odpočívajú ako kresťania. A ak sa niekto nájde
judaizovaný, nech je odlúčený (anathema) od Krista“ (Kánon 29).

1.4 Oddeľovanie spomienky Pánovej večere od hostiny (agapé)
Nepochybným pôvodným kontextom Eucharistie ako spomienky na Poslednú večeru
bola hostina – čiže bežné stolovanie. Na prelome 1. a 2. storočia prichádza
k rozhodujúcemu oddeleniu spoločného jedla od slávenia Eucharistie a spojeniu pôvodne
dvoch samostatných berachot nad chlebom a kalichom v jednu „eucharistickú
modlitbu“.938 Dôraz prvotnej cirkvi na Ješuove vlastné gestá a slová nad chlebom
a kalichom počas jeho Poslednej večere (Eucharistie) patril k veľmi starej tradícii.
Svedčia o nej synoptici Marek/Matúš a Pavlova 1. epištola Korinťanom. Tieto starobylé
texty však zároveň nechávajú záznamy, že Majstrove slová zazneli počas hostiny.
V Mk/Mt tradícii sa Ješuov „obrad chleba“ začína particípiom Vesqio,ntwn „keď jedli“
a v tradícii 1Kor/Lk „obrad kalicha“ nastáva meta. to. deipnh/sai „po večery“. Raná cirkev
preto podľa Majstrovho príkladu spájala spomienku na Poslednú večeru s hostinou, ktorá
sa zvyčajne nazývala agapé (vo význame „hostina lásky“, pretože sa na nej zažívala
Božia láska - agv ap, h). Spojenie Eucharistie s hostinou sa udržiavalo predovšetkým
v cirkevných obciach zo židovstva. Eucharistický rítus chleba a vína mohol byť
vzhľadom na samotnú hostinu jej rámcom (chlieb-hostina-kalich), na jej počiatku alebo
konci.939 Dokladom tohto spojenia na konci 1. stor. je Didaché. Medzi berachou nad
chlebom a dlhým požehnaním bola hostina, ktorá je uvedená výrazom met¦ d tÕ
™mplhsqÁnai po nasýtení (Did 10, 1). Požehnanie – vďakyvzdanie začínajúce v Did 10, 2
(Eùcaristoàmšn) je obdobou židovských birkat ha-mazon. V židokresťanskom prostredí
bola symbolika spoločného jedla vždy veľmi dôležitá (viď nižšie).
Eucharistia v ranej cirkvi sa stala veľmi rýchlo autonómnym liturgickým rítom.
V evanjeliovej tradícii Mk/Mt nasleduje „eucharistický“ rítus chleba a vína hneď
934

Por. aj Dial 24, 1; 41, 4; 138, 1; KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 165-166.
Por. Codex Iustinianus 3, 11, 23.
936
CLAUSS, M.: Konstantin Veliký, s. 84.
937
ADAM, A.: Liturgika, Vyšehrad, Praha 2001, s. 34.
938
KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 184.
939
Tento spôsob uvádza cirkevný historik Socrates Scholasticus ešte na zač. 5. stor., por. HE V, 22.
935
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za sebou, bez historickej zmienky, že rítus vína nasledoval až po večery. Ďalší posun
k oddeleniu hostiny od Eucharistie predstavujú problémy na spoločných hostinách.
Napríklad Júdov list spomína škvrny (spila,dej) na agapách (evn tai/j avga,paij, v.12), keď
sa ich účastnia aj tí, ktorí sú nehodní – bezbožníci (avsebei/j, v.4). Iný problém, ktorý
zaznamenal apoštol Pavol v 1Kor, nastal v tunajšej majoritne pohanokresťanskej
Korintskej cirkvi (okolo r. 57). Tu sa spoločná hostina (koinon dei/pnon) nediala v duchu
bratskej lásky a solidarity: „Každý si hneď vezme a zje svoju večeru a jeden je hladný
(peina/|) a druhý opitý (mequ,ei)“ (1 Kor 11, 21). Takéto spôsoby vytvárajú v cirkvi roztržky
(sci,smata, v. 18) a narušujú jednotu Kristovho tela – cirkvi (por. 1 Kor 10, 17). Pavol
odporúča korintskej cirkvi: „Ak je niekto hladný, nech sa naje doma“ (v. 34). Exegéti
hovoria o „pavlovskom modely Pánovej večere“ (prípadne pred-pavlovskom,
pravdepodobne „antiochijskom modely“) pre ktorý je typické oddelením hostiny od
Eucharistie – so samostatným rituálom eucharistického chleba a vína. Obidva rituálne
prvky, spojené v kresťanskej Pánovej večery, nie sú už chápané ako súčasť spoločného
jedla, ale ako samostatný rituál, na ktorý sa upiera centrálna pozornosť. Môžeme sa
domnievať, že proces oddelenia agapé od Eucharistie mal rýchlejší priebeh
v helenistických oblastiach, kde židovská „mystika stola“ nebola prežívaná.940
V Justínovom opise slávenia Eucharistie z polovice 2. stor.941 už chýba zmienka
o spoločnom jedle. Zhromaždenie u neho už slávi len kultovú hostinu s duchovným
pokrmom eucharistického chleba a vína. Ďalším svedkom oddelenia agapé od Eucharistie
je Tertullián. On napísal na počiatku 3. stor., že Pán ustanovil sviatosť Eucharistie pri
príležitosti jedla, ale cirkev ju takto neslávi, skôr na úsvite (por. De corona 3). Tertullián
nepriamo naznačuje aj spojenie prijímania Eucharistie s predchádzajúcim pôstom (por.
Ad Uxorem II, 5). Traditio apostolica na počiatku 3. stor. (tradične pripisované
Hippolytovi Rímskemu) výslovne rozlišuje spoločné jedlo – agapé (TA 26) od
Eucharistie (TA 4. 36-38). Pri prvom používa pojem pre požehnaný chlieb euvlogi,a od
chleba, ktorý je telom Kristovým – euvcaristi,a (por. TA 26) so špecifickou modlitbou
(TA 4). V Traditio apostolica sa zreteľne jedná o helenistickú tradíciu z oblasti kresťanov
z pohanstva, podobnú Justínovej Apológii. Hippolyt podáva svedectvo o tom, že
oddelením hostiny od Eucharistie, tieto úplne nezanikli, ale pod označením agapé
jestvovali ďalej. Zvlášť dôležitý bol ich sociálny rozmer, pretože boli na ne pozvaní
chudobní ľudia, vdovy a siroty. Takto agapé nadväzovali na hostiny pre chudobných
spomínané v Sk 6, 1-6. Z apoštolských spisov ich spomína list Ignáca z Antiochie († 117)
do Smyrny (6, 2), neskôr aj Tertullián v Apologeticum (1. desaťročie 3. stor., Apol 39).
Posledne menovaní sa snažil o ich vysvetlenie pre pohanský svet: „Zmysel našej hostiny
je zrejmý už z jej názvu. Je označovaná výrazom, ktorý znamená u Grékov ,láska‘
(agapé). Nech už by boli výdaje na ňu akokoľvek vysoké, je to vždy zisk, keď máme
náklady kvôli zbožnosti, lebo to sú vždy chudobní, ktorých posilňujeme týmto
občerstvením...“ (Apol 39, 16). Z nekresťanských autorov je dôležité svedectvo Plínia ml.
940
941

KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 184.
Por. Justinus, Apol I, 65-67, viď nižšie.
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v liste cisárovi Trajánovi z roku 112.942 Pre helenistický svet bolo vo všeobecnosti
typickým oddelenie sakrálneho (Eucharistia) od svetského (agapé), hoci aj pri týchto
hostinách sa malo vyriecť požehnanie chleba a vzdávanie vďaky nad kalichom vína, aby
sa „jedlo v čistote“ (TA 26). V priebehu tretieho a štvrtého storočia sa agapé viac a viac
oddeľovalo od verejnej bohoslužby. Synoda v Laodícei na konci 4. stor. výslovne
zakázala agapy v chrámoch:943 „Nie je dovolené mať hostiny lásky – ako sú nazývané –
v Pánových domoch alebo chrámoch, nesmie sa jesť ani rozprestierať lehátka v Pánovom
dome“ (kánon 28).

1.5 Oddelenie dátumu Veľkej noci od Pesachu
Otázka datovania Veľkej noci bola prevažne záležitosťou disciplíny a dišpút medzi
rôznymi cirkvami. Kenneth Strand píše o pokusoch datovať slávenie Veľkej noci
na nedeľu už v apoštolskej dobe, čo by malo byť podľa neho odvodené od esénskej praxe
slávenia Šavuot vždy v nedeľu (v „deň po šabate“). K tomu však treba pripomenúť, že
hoci vplyv esénskeho (qumránskeho) kalendára na ranú cirkev je možný, prvotná cirkev
nasledovala skôr tradičný židovský kalendár.944 Okrem toho v kresťanskej cirkvi je podľa
Sk 2, 1n zobrazený Šavuot (Turíce, resp. Letnice) nielen ako čas dovŕšenia Pesachu, ale aj
ako deň pripomínania príchodu Ducha Svätého a začiatok misie kresťanskej cirkvi. Hoci
Skutky apoštolov odkrývajú veľký význam Šavuotu, predsa sa stal práve Pesach
najdôležitejším kresťanským sviatkom, pretože sa spájal s Kristovým „paschálnym
prechodom“: Ješuovou smrťou (piatok) a jeho vzkriesením (nedeľa). Tieto udalosti sa
stali najdôležitejšími udalosťami v náboženskom kalendári kresťanov a nedeľa sa stala
dňom Pánovho zmŕtvychvstania.
Raná židokresťanská cirkev sa sprvoti pridŕžala židovského kalendára sviatkov o čom
svedčia určité židokresťanské spoločenstvá v Malej Ázii až do 4. stor. Títo kresťania boli
neskôr nazvaný latinsky „quartodecimáni“945 alebo grécky „tesaradecatetisti“, pretože
slávili kresťanský Pesach v predvečer a v noci 14. nisana – bez ohľadu na deň, na ktorý
pripadol, – čím nasledovali židovský lunárny kalendár (kde sa Pesach/Macot slávi 15.
nisana). Túto svoju prax odvodzovali z Písma na základe Jánovho evanjelia, ktorý datuje
Ješuovo ukrižovanie na popoludnie v čase prinášania pesachovej obety a Poslednú večeru
na prípravný deň (Jn 19, 14, teda 14. nisana). Liturgicky bola ich prax veľmi podobná
židovskému Pesachu. Je dosť pravdepodobné, že za touto praxou stáli pomerne úzke
kontakty, ktoré pretrvávali medzi židovskými a neskôr kresťanskými obcami maloázijskej
diaspory a palestínskej vlasti.946 Židokresťania v Malej Ázii začali deň slávnostným
pôstom 14. nisana, odrážajúc tak židovskú prax pôstu prvorodených synov, ale dôvodom
ich pôstu bolo Ješuovo ukrižovanie „v sviatočný deň“. Postili sa vo „veľký šabat“,
942

Por. Epištola X, 96–97; cit. in KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 190; .
GAMBER, K.: Beraka. Eucharistiegebet und Eucharistiefeiern in der Urkirche, Regensburg 1984, s. 44;
cit. in KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 188.
944
Por. SCHAFF, P.: History of the Christian Church, Scribner’s Sons, New York 1916–1923, vol. 2, s.
212.
945
Výraz je odvodený z latinského quarta decima, čo je označením číslovky 14, z gr. Τεσσαρεσκαιδεκατ.
946
MARKSCHIES, CH.: Medzi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Vyšehrad, Praha 2005, s. 45.
943
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od prvých vešpier po západ slnka (na rozdiel od nich sa kresťania z pohanstva postili dva
dni – v piatok a sobotu). Pôst obetovali za Židov, svojich „slepých bratov“ (lebo neprijali
Ješuu za Mesiáša).947 Pri nočnej slávnosti verejne čítali hebrejský text Ex 12, ktorý bol
preložený do gréčtiny. Nasledovala homília (hagada) na Ex 12, podobne ako to robia
Židia. Išlo skôr o typologickú interpretáciu Krista ako veľkonočného baránka
obetovaného na Kalvárii (por. nižšie Melitonova homília Peri pascha) a záchrany ľudu
ako nekvaseného chleba.948 Slávnosť Paschy ukončili o polnoci, dodržujúc prax
ukončenia jedenia pesachového jedla pred polnocou. Potom prišlo na rad očakávanie
príchodu vzkrieseného Pána (parúzie), ktoré mohlo trvať až do úsvitu. Veľmi známym
aramejským zvolaním je mara,na qa, príď, náš Pane! (1Kor 16, 22). Nasledovala –
zvyčajne v skoré ráno949 (od troch hodín do prvého ranného kikiríkania kohúta) –
eucharistická spomienka na Poslednú Ješuovu večeru ako eschatologická hostina bratskej
lásky (agapé). Po skončení agapé, „svätí“ boli pozvaní vstúpiť do miestnosti, kde sa
slávila Eucharistia, kým katechumeni a všetci nepokrstení museli odísť (por. Did 9, 5).
Quartodecimáni slávili Eucharistiu len raz do roka, a to počas tohto slávnostného
pesachového jedla. Začali úvodným umývaním (preliminary lavabo) a požehnaním
kalicha, podobne ako pesachový kiduš. Nasledovalo lámanie chleba (fractio panis alebo
klasma) s eucharistickými modlitbami. Príklad textu požehnaní nad kalichom a chlebom
nájdeme v Didaché 9, 2-3 (viď nižšie). Potom nasledovalo rozsvietenie lámp, kadidlová
obeta a bratské agapé. Po hostine nasledovalo druhé umývanie (secund lavabo) a dlhšia
modlitba s chválou Stvoriteľa, vďakou za duchovný pokrm a nápoj a s prosbou za cirkev.
V tomto „jeruzalemskom type Pánovej večere“ bola silne akcentovaná skutočnosť
prichádzajúceho Božieho kráľovstva, motív Kristovej smrti zvyčajne chýbal.950
Aj Meliton zo Sárd vo svojej slávnej homílii Peri pascha vychádza
z quartodecimánskeho datovania v Malej Ázii.951 Viacerí historici tvrdia, že toto
datovanie bolo pravdepodobne staršou tradíciou slávenia kresťanskej Veľkej noci a
predchádzalo rímskemu spôsobu slávenia Veľkej noci v nedeľu.952 Jestvuje určitá opora
pre myšlienku, že samostatná kresťanská Veľká noc slávená v nedeľu, má pôvod
v Jeruzaleme okolo roku 135 a jej prax bola prijatá v Ríme okolo roku 165.953 Slávenie
Veľkej noci v nedeľu môže byť interpretované ako ďalší vývoj pôvodného
quartodecimánskeho zvyku, s nedeľou po 14. nisane, pričom vyvrcholením je slávenie
Ješuovho zmŕtvychvstania.
947

Por. Epiphanius, Pan., Haer., LXX, 11.3; Didascalia Apostolorum Syriaca, XXI, CANTALAMESSA
R.: La Pasqua nella chiesa Antica, s. 132; TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, Franciscan
Printing Press, Jerusalem 1992, s. 171.
948
Por. Pseudo Hippolytus, Homilia in sanctum Pascha, 5; TESTA, E.: The Faith of The Mother Church,
s. 172.
949
Por. Eusebius, HE V, 24 ; Socrates Scholasticus, Hist. eccl. V, 21 (prax Sabbatia).
950
KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, s. 180.
951
Por. Eusebius HE V, 24.
952
Por. STRAND, K. A.: Sunday Easter and Quartodecimanism in the Early Christian Church, in AUSS,
28:2 (1990), s. 127; SCHAFF, P.: History of the Christian Church, Scribner’s Sons, New York 1916–
1923, vol. 2, s. 211.
953
Por. TALLEY, T.: Liturgical Time in the Ancient Church: the State of Research, in Studia Liturgica, 14
(1982), s. 36.
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Opakovaný problém datovania Veľkej noci (14. nisana či v nedeľu) reprezentoval
dôležitý aspekt vnútorného zápasu v cirkvi, a to narastajúcej grécko-rímskej
pohanokresťanskej cirkvi (s novým centrom v Ríme), proti stále minoritnejšej
židokresťanskej cirkvi (prítomnej v Malej Ázii). Quartodecimáni boli viac rozšírení
na Východe, kde boli odolnejší cisárskym dekrétom ohľadom nedeľného slávenia Veľkej
noci a kde bola početnejšia židovská populácia. Predstavovalo to územia v Mezopotámii,
Sýrii a časti v Cilícii. Otázka datovania Veľkej noci ukazuje rôznorodosť praxe cirkví,
zvlášť v Malej Ázii, ktoré mali v ranej dobe odpor k oddeleniu kresťanského Pesachu
od jeho židovského predchodcu. Odvolávali sa pritom najmä na apoštolov Jána a Filipa
a tradíciu prezentovanú v 1 Kor 10, 16.21; 11, 20.23-26; Lk 22, 19-10. Zastával ich pritom
napríklad smyrniansky biskup a mučeník Polykarp († r. 155), ako aj iné významné
osobnosti Malej Ázie: Melitón Sardský, Apolinárius z Hierapolisu, Sagaris z Laodícei,
Blastus a Polycrates.954 Proti nim stála „Veľká cirkev“ z pohanstva odvolávajúca sa
na apoštolov Petra a Pavla, biblickú polemiku proti Korinťanom (1 Kor 11, 17-34)
a synoptickú tradíciu slávenia Veľkej noci v nedeľu (Mk 16, 1-2; Mt 28, 1; Lk 23, 56; 24,
1). Slávnosť „Veľkej noci“ bola bez paschálneho baránka, len s Eucharistiou, podľa
liturgickej tradície zachovanej v Mt 26, 26-28 a Mk 14, 22-24. Túto pozíciu zastávali
najmä rímski biskupi Anicet (okolo r. 157-168) a Viktor (r. 189-198), ktorý si prial, aby
celá cirkev slávila paschu vzkriesenia v najbližšiu nedeľu po 14. nisane. Hyppolit Rímsky
(† r. 236) na poč. 3. stor. nazval quartodecimánov sektou tých, „ktorí si myslia, že môžu
sláviť Paschu štrnásteho nisana podľa zákona, bez ohľadu na deň, ktorý pripadne.“955
Množstvo cirkevných snemov sa zaoberalo týmto problémom. Pápež Viktor
exkomunikoval židokresťanov v Malej Ázii, čo omietol Irenej († okolo r. 202), lebo podľa
neho rozličný zvyk slávenia Paschy nemôže byť dôvodom prerušenia intercommunia.
Irenej sa odvolal na prípad Polykarpa a Aniceta.956 K vyvrcholeniu sporu došlo
v 4. storočí957 zásahom cisára Konštantína na Nicejskom koncile (r. 325), kedy boli
quartodecimáni, ako aj všetci tí, ktorí nasledovali hebrejskú chronológiu vyhlásení
za heterodoxných.958 Rozhodnutie o slávení Veľkonočných sviatkov nebolo zahrnuté
v kánonoch koncilu, ale v Konštantínovom okružnom liste (encyklike) – mimo iného
obsahoval aj ostré výpady proti židovstvu, – ktorý mal záväznú hodnotu:959
„Odovzdávame vám radostnú zvesť o jednote, ktorá bola dosiahnutá, pokiaľ ide
o slávenie svätej Paschy (Veľkej noci), takže táto záležitosť sa takisto skrze vaše modlitby
správne ustálila. Takže všetci bratia na Východe, ktorí predtým nasledovali zvyk
[slávenia] podľa Židov, budú sa odteraz pridŕžať toho istého času ako Rimania, spolu
s nami a so všetkými tými, ktorí od dávnych časov zachovávali v tom istom čase s nami...“

954

TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 183, pozn. 89.
Hippolytus, The refutation of all heresies VIII, 18.
956
Por. Dopis biskupa Ireneja z Lyonu a ďalších galských biskupov adresovaný Viktorovi in Eusebius, HE
V,13. 23-25; Socrates Scholasticus, Hist. eccl. V, 22.
957
Eusebius, HE V, 24.16.
958
TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 184.
959
Por. Eusebius, VC III.17-18; Socrates Scholasticus, Hist. eccl. I, 8; V, 22; Theodoret, Hist eccl. I.10.
955
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Nicejský koncil s predsedníctvom samotného cisára Konštantína (vtedajší pontifex
maximus) rozhodol o dodržiavaní datovania Veľkej noci podľa rímskeho, respektíve
alexandrijského zvyku, proti všetkým modelom vychádzajúcim z židovského kalendára.
Dátum sa mal stanoviť nasledovne: „Nájde sa prvý spln mesiaca po jarnej rovnodennosti
a po ňom prvá nedeľa. Rozhodne sa však nesmie sláviť spolu so Židmi, keby k tomu malo
dôjsť, musí sa presunúť na ďalšiu nedeľu.“960 K tomu treba podotknúť, že Konštantínovu
išlo primárne o nábožensko-politické zjednotenie Rímskej ríše, ktoré tradične podľa
zvyku rímskych cisárov chápal aj ako jednotu kultovú961 (v 4. stor. jestvovalo viac než
300 rôznych kultov).962 Jednotné uctievanie Boha malo zaručiť celistvosť a blaho štátu.
Nešlo mu pritom o „vieru“ v našom slova zmysle. V popredí stála jednota formy.963
Kresťanská prax slávenia Veľkej noci v nedeľu a vyhnutie sa rovnakému dátumu
s Pesachom odráža jasnejší kontrast s judaizmom,964 ako aj samostatnosť a nezávislosť
kresťanstva z pohanstva v oblasti liturgického kalendára. Žiaľ, nicejskí otcovia „dali
do jedného vreca“ a obrátili sa bez rozlišovania proti ortodoxným židokresťanom rovnako
ako voči tým, ktorí boli zreteľne heterodoxní (ebioniti).965

960

Por. Dokumenty prvých dvoch ekumenických koncilov, Petra, Prešov 1999, s. 5.
Por. MARKSCHIES, CH.: Medzi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, s. 47.
962
Socrates Scholasticus cituje pohanského filozofa Themistia (317-388), in Hist. eccl. IV, 32.
963
Por. CLAUSS, M.: Konstantin Veliký, s. 74.
964
BAUS, K.: From the Apostolic Community to Constantine, in JEDIN, H., DOLAN, J. (ed.): History of
the Church, Seabury Press, New York 1979, vol. 1, s. 270.
965
Por. TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 16-19.
961
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2. Antijudaizmus v cirkvi a Veľkonočné sviatky
Židovskí
nasledovníci
Ješuu
ha-mašiach
pokračovali
v rámci
svojho
židovstva v tradičnej náboženskej praxi, pričom utvárali nové modlitby, pridávali
k tradičným modlitbám kristologické embolizmy a zavádzali liturgické spôsoby, ktoré sa
zdali pre ortodoxných Židov zavádzajúce. Podľa ich viery vo vzkrieseného Mesiáša,
rozširovali jednoduché formuly požehnania na kristologické modlitby. Synagógy boli
využívané ako vhodné miesto na šírenie posolstva o Mesiášovi Ješuovi, pretože to boli
prirodzené miesta diskusie o veciach viery. V tomto čase prebiehali náboženské nepokoje
medzi židovskými ortodoxnými a židovskými mesiášskymi komunitami, ktorých začali
nazývať kresťanmi (slovo „kresťan“ sa v NZ vyskytuje len trikrát /Sk 11, 26; 26, 28; 1Pt
4, 16/, a to vždy z úst ľudí zvonku komunity). Pre Židov nebolo možností vyhnúť sa
konfrontácii s rodiacim sa kresťanstvom.966 Ďalší veľký zlom nastal zničením chrámu
v roku 70 po Kr. a v následnom „formatívnom“ období. Pre kresťanov bolo zničenie
chrámu dôležitým faktom pri šírení učenia Mesiáša Ješuu. Tým, že Boh ukončil
vykonávanie obetí, potvrdil podľa nich svoju vôľu, že Mojžišov zákon je naplnený
a rituály zrušené. Na druhej strane sa rabínsky judaizmus tohto obdobia snažil
o očisťovanie židovskej viery a jej presun z chrámu do rodiny a synagógy. Konflikty
s nasledovníkmi Mesiáša z Nazareta narastali, keďže títo takisto vystupovali ako legitímni
nasledovníci judaizmu a pokúšali sa o novú interpretáciu židovskej tradície podľa učenia
Mesiáša Ješua (zvlášť v Mt evanjeliu). Pre ortodoxných Židov však predstavovali sektu.
Rabínsky judaizmus a mesiášske židovstvo boli na sklonku 1. stor. dva odlišné spôsoby
pokračovania židovskej biblickej viery a bohoslužby po zničení chrámu. Nesmieme
zabúdať, že v tomto čase bol konflikt medzi oboma spoločenstvami na mnohých miestach
výlučne „vnútrožidovský“. Pravdepodobne na prelome 1. a 2. stor. nastal úplný rozkol
a vylúčenie židovských kresťanov zo synagóg. Židia nasledovníkov Ješuu už neuznávali
za seberovných, čo malo aj politické dôsledky, lebo sa im nepriznávalo ochrany štátom
povoleného židovského náboženstva. Tým prestali patriť do Rímskym štátom povoleného
„religio licita“ oslobodeného od cisárskeho kultu.967 K nasledovníkom Ješuu sa
dôsledkom misie apoštolov, zvlášť mesiánskeho Žida Pavla, pridávalo čoraz viacej
pohanov. Pojmy „kresťan“ a „Žid“ začali byť protichodnými. Ješuovi nasledovníci
v tomto období boli mnohokrát prenasledovaní, či už samotnými židovskými autoritami
alebo Rímskou vládou (napr. po vojne v r. 135 po Kr. boli židokresťania v Jeruzaleme
rovnako prenasledovaní ako rebeli).968 Napätie, ktoré sa stále viac vyostrovalo, nájdeme
aj na stránkach samotného Nového zákona (por. Sk 7-8; 13, 50; 22, 4; Rim 8, 35; 1 Kor 4,
12-13; 2 Kor 4, 8-9; 12, 10; Gal 5, 11, 1 Sol 2, 15; 2 Sol 2, 4 atď.).
Katastrofické následky malo prevzatie pôvodne vnútrožidovskej polemiky
do pohanokresťanskej cirkvi, a to od počiatku 2. storočia. Rané obvinenia Židov smerovali
966

ELBOGEN, I.: Jewish Liturgy. A Comprehensive History. The Jewish Publication Society, Philadelphia
– Jerusalem 1993, s. 32, 200.
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ELBOGEN, I.: Jewish Liturgy. A Comprehensive History, s. 32.
968
TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 1992, s. 14.

331

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

(nie bez príčiny) na obviňovanie Židov, že mali veľký podiel na prenasledovaní kresťanov.
Justín o nich písal: „Vy ste príčina, prečo nás (kresťanov) prenasledujú pohania:
vy rozširujete klebety, ktoré pohania opakujú“ (Dial 17). Tertullián neskôr pripomína:
„Židovské synagógy boli prameňom prenasledovania kresťanov“ (Scorp 10,10).
Kresťanstvo (poväčšine už z pohanstva) od židovstva postupne prevzalo nárok byť
vyvoleným náboženstvom a obrátilo sa proti židovstvu.969 Pôvodným motívom ranej
kresťanskej protižidovskej polemiky bol názor, že smrťou Ješuu na kríži končí obdobie
starozákonného vyvoleného národa.970 Hlavnou „vinou“ Židov bolo, že zabili Ješuu
(Justín). Neskôr boli obviňovaní, že zabili Boha (Meliton) a označení za „bohovražebný
ľud“. Tertullián ich nazýva „židovskou sektou“. Nadväzujúc na samotný Nový zákon,
rodia sa základy teologických učení, ktoré neskôr poznáme ako teológie „nahradenia“,
„zámeny“, „naplnenia“ a „výmeny“. Vo všeobecnosti v tomto období išlo skôr o „rečnícke
výpady“ – zvyčajne pri kázaniach, – ktoré nemali ešte výrazne praktické dopady. Reálne
praktický obrat nastal s prijatím kresťanstva významnými rímskymi občanmi a neskôr aj
rímskymi cisármi v 4. stor. V roku 313 vydal cisár Konštantín v Miláne Tolerančný edikt,
v ktorom sa kresťanstvu priznávala plná sloboda a rovnoprávnosť s ostatnými
náboženstvami. Nasledovalo niekoľko privilégií v prospech kresťanov a ich vyvrcholením
bolo vyhlásenie kresťanstva jediným povoleným štátnym náboženstvom v roku 380
za cisárov Graciána na Západe a Theodosia I. na Východe (edikt De Fide catholica).971
Protižidovská polemika – mimochodom namierená už aj proti židokresťanom972 – neustále
zosilňovala a naberala z rečníckej roviny aj praktické dôsledky: na Východe zvlášť napr.
Ján Zlatoústy († 407),973 historik Socrates Scholasticus († okolo r. 450),974 na Západe
Minucius Felix (3. stor.),975 Lactanius († okolo r. 320),976 Ambróz († 397),977 Augustín
(† 430).978 Právnymi nariadeniami, ktoré upravovali vzťah Židov k majoritnému
obyvateľstvu boli Codex Theodosianus (438) a Justiniánov výnos o Židoch (553).
Nesmeli sa stavať žiadne nové synagógy, Židia nesmeli zastávať miesta nadradené
kresťanom, nesmeli vlastniť kresťanských otrokov a vykonávať misiu.979 Pôvodne len
alegorický a kristologický výklad Starého zákona sa stal postupne ideologickým
základom už jestvujúcich protižidovských animozít, antijudaizmu a antisemitizmu.
Sviatok Veľkej noci pritom patril k najčastejším dôvodom slovných i praktických
výpadov proti Židom. Počnúc niektorými autormi v 2. storočí sa z rétorickej roviny
a alegorickej interpretácie Pesachu medzi kresťanmi vytvorila živná pôda pre
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Por. TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 20-24.
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974
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„veľkonočný“ ľudový antijudaizmus a antisemitizmus stredoveku, ktorý mal tragické
dôsledky pre mnohých Židov alebo celé židovské komunity.

2.1 Prejavy antijudaizmu v staroveku vo vzťahu k Pasche
Justín Martýr980 († okolo r. 165)
Filozof, intelektuál, kresťanský konvertita a apologéta Justín bol známy tým, že dával
všetkým svojim dielam výrazne dialogicko-polemický charakter. Snažil sa nielen o dialóg
medzi filozofiou a vierou, Východom a Západom, ale aj o dialóg medzi kresťanmi
a Židmi.981 Vo svojom najrozsiahlejšom spise Dialóg so Židom Tryfónom (Dial) obhajuje
kresťanstvo – „pravý Izrael“ ako pokračovanie biblického judaizmu proti útokom Židov,
pričom miestami sám verbálne napáda rabínsky judaizmus. Jedným z argumentov je
skutočnosť, že judaizmu chýba po zničení chrámu pesachová obeta. Zatiaľ čo Židia
nemôžu mať podľa neho ďalej účasť na pesachovej obete, kresťania majú účasť na obeti
skrze Kristovo ukrižované telo:
„Boh nedovolil obetovať paschálneho baránka na inom mieste, než na tom, kde je jeho
meno vzývané (v Jeruzaleme), pretože vedel, že príde čas, po Kristovom utrpení, kedy
bude od vás prostredníctvom vašich nepriateľov odňaté miesto v Jeruzaleme (kde ste
obetovali paschálnych baránkov) a potom sa prestanú prinášať všetky obety. Navyše, ten
baránok, ktorý mal byť upečený v celku, bol symbolom utrpenia Krista na kríži“ (Dial
40).
Justín často kritizuje Židov, že ukrižovali Ješuu a obviňuje ich, že v tom pokračujú
skrze prenasledovanie kresťanov (Dial 26). Nikdy ich však neobviňuje z „bohovraždy“.
Pri obviňovaní rozlišuje väčšiu či menšiu vinu – „učitelia“ nesú väčšiu vinu než „deti“
(Dial 103), čo sa tiahne celým jeho dielom. Sú to učitelia, ktorí sú v pozadí židovského
čítania Písma, oni využívajú moc nad ľuďmi a sú opísaní obrazmi korupcie, podvodu
a moci. Je však ťažké identifikovať koho tým Justín myslel. V jeho diele sa vo veľkej
miere odrážajú novozákonné polemiky medzi Učiteľmi zákona s Ješuom a jeho
nasledovníkmi. Pre neho sú kresťania pravými duchovnými potomkami Abraháma (Dial
11). V jeho diele nájdeme aj pozitívne opisy vzťahu kresťanov a Židov, ktorí sú podľa
obrazu Jakubových detí z dvoch manželiek „narodené ako deti slobodnej ženy a deti
zviazanej ženy, všetci sú synmi a rovní v dôstojnosti“ (Dial 134). Inak však dáva prednosť
konverzii Židov na kresťanstvo (Dial 137). Justín dokonca obraňuje spásu tých Židov,
ktorí uverili v Mesiáša Ješuu, zachovávali židovské zvyky, ale nenútia k takémuto
konaniu kresťanov z pohanstva (Dial 47). Pozitívom v jeho diele je hlboká znalosť
hebrejskej Biblie, ktorá je pre neho základným argumentačným prostriedkom.982 Žiaľ,
Justínove invektívy proti Židom a judaizmu – vytrhnuté z kontextu a bez rozlišovania –
otvorili dôležitý prúd kresťanského myslenia a stali sa teologickým základom
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THIEDE, C. P., STINGELIN, U.: Die Wurzeln des Antisemitismus, Brunnen, Basel 2002, s. 130-133.
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kresťanského antijudaizmu. Podobné koncepty obhajuje aj Meliton zo Sárd a rozvíjali ich
ďalší kresťanskí spisovatelia.983
Meliton zo Sárd984 († okolo r. 190)
Meliton bol biskupom kresťanského spoločenstva v maloázijskom mesta Sardy.
Vo svojej veľkonočnej homílii „Peri pascha“ (gr. Peri. tou/ pa,sca, 160-170 po Kr.) dáva
do protikladu kresťanskú Veľkú noc s omnoho „podradnejším“ židovským Pesachom
a vyčíta Židom, že ho slávia keď ukrižovali Krista. Takže sú to v skutočnosti oni, kto
obetovali Veľkonočného baránka a tak ukrižovali vlastne samotného Boha985 (por. § 77):
„Kým bol zabitý? Izraelom? Prečo? Pretože on uzdravil ich chromých, očistil ich
malomocných, priniesol svetlo do ich slepoty, vzkriesil ich mŕtvych, to je dôvod prečo
zomrel?“ (§ 72). „Zabil si Pána vo veľký sviatok“ (§ 79). Meliton predstavuje evanjelium
ako prerozprávanie a naplnenie Zákona, preto starý model stráca platnosť a povstáva
pravý Izrael, ktorý spoznal Pána (§ 40-42). Alegorickú a typologickú kristologickú
interpretáciu. Meliton vo svojej poetickej skladbe miestami zosilňuje na verbálny atak,
súdenie a obviňovanie Židov z „bohovraždy“: „Majster je potupený, Boh je zabitý, Kráľ
Izraela je zabitý Izraelovou pravou rukou“ (§ 96). Podľa Melitonových vyjadrení, ako aj
mnohých jeho súčasných interpretov, v dôkladne prepracovanej homílii, zvlášť v jej
druhej časti (§ 72-99), nájdeme doklad ranokresťanského antijudaizmu a kázeň ako celok
sa považuje za „klasiku“ kresťanského antijudaizmu.986 Na druhej strane tvrdí bádateľ
A. S. Sykes, že Meliton bol pôvodom Žid, ktorý ako nasledovník Mesiáša Ješuu vyučuje
židokresťanov, ktorí sa nachádzajú v prostredí silnej židovskej komunity.987 Podobne sa
S.G. Wilson domnieva, že Melitonova ráznosť vychádza z tlaku judaizovania.988 K tomu
sa pridáva aj Miriam Taylorová, keď zdôrazňuje, že homília používa pri charakteristike
„Izraela“ množstvo biblických prirovnaní, ale chýbajú v nej príklady zo židovského
života v 2. stor. „Zločin“ neverného Izraela je v tom, že nespoznal v osobe Ješuu svojho
Mesiáša.989 Ale je tu aj pravý Izrael, ktorý spoznal Boha Izraela na kríži. Ním sú verní
Židia. Čiže v podstate išlo o polemiku vo vnútri judaizmu medzi „vernými“ a „tými
druhými“, medzi tými, ktorí sú kajúci a nekajúcimi. Meliton považuje seba a svoju
komunitu za pokračovanie židovskej tradície v Písme, jazyku, histórii, a to napriek
kľúčovému bodu rozdelenia – osobe Ješua ha-mašiach. Jeho homília teda neobsahuje
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žiadne zmienky o viditeľných konfliktov medzi kresťanmi a Židmi (na rozdiel napr.
od Ambróza a Jána Zlatoústeho),990 ale len charakteristiku problémov a udalostí
z biblického obdobia. Podobne ako exiloví proroci a rabínski mudrci vo svojom období,
Meliton volal po pokání a vernosti Bohu, od ktorého sa ľud odvrátil, s ktorými príde
nádej na spásu (por. § 103). Skutočný konflikt u Melitona nespočíva ani tak medzi Židmi
a kresťanmi, ale medzi vierou a neverou („tvrdou šijou“, § 17). Preto sa Meliton nachádza
bližšie k biblickým prorokom a Mudrcom, než k modernému antijudaizmu. Kritizuje
a vyzýva k pokániu so súcitom. Zaujímavý je údaj historika Euzébia o Melitonovi, že sa
nielenže zaujímal o hebrejskú Bibliu, ale takisto cestoval do Palestíny, aby tam študoval
Bibliu, zvlášť v hebrejčine.991 Do určitej miery možno povedať, že Meliton sa aktívne
zaujímal o židovské korene kresťanstva. Nielenže je Kristus pre neho kľúčom
k porozumeniu hebrejských Písiem, ale Meliton nachádza v hebrejskej Biblii kľúč
k porozumeniu Krista.
Nicejský koncil (r. 325) a Konštantín Veľký (r. 306-337)
Podľa Euzébia bol Nicejským koncilom definitívne oddelený termín kresťanských
veľkonočných sviatkov od židovského Pesachu:992 „Predovšetkým sa zdá nevhodné, aby
sme v slávení tohto najsvätejšieho sviatku [Paschy] nasledovali prax Židov, ktorí si
bezbožne poškvrnili svoje ruky nesmiernym hriechom, a preto si právom zasluhujú,
že budú sužovaní slepotou duše ako zločinci... Nemáme nič spoločné s odporným
židovským zástupom, pretože sme prijali od nášho Spasiteľa odlišnú cestu. Naše
najsvätejšie náboženstvo je otvorené a položené na zákonitej a čestnej ceste“ (VC III,
18). Z týchto textov možno vidieť, že cisár Konštantín nebol žiaden priateľ Židov, ktorým
vyčítal „bohovraždu“. Za jeho vlády sa výrazne zoslabilo ich politické, právne, sociálne
a náboženské postavenie v Rímskej ríši.993 Ako sme vyššie spomenuli, odsúdenie bolo
vztiahnuté aj na vtedajších židokresťanov.
Synoda v Laodícei (4. stor.)
Kresťania z pohanstva v ranej cirkvi začali pripisovať magickú silu židovským
náboženským symbolom a židovským obradom. Preto v 4. storočí môžeme nájsť
špecifické kánony vzťahujúce sa na „tieto praktiky“, zvlášť zo synody v Laodícei
vo Frýgii, ktorá sa datuje približne na rok 360 po Kr. Na synode sa vydalo niekoľko
kánonov, ktoré zakazujú „židovské praktiky“ (por. kán. 36, 29).994 Poverčivý rešpekt bol
dávaný nekvasenému chlebu pri Pesachu. Marcel Simon uvádza, že príprava a jedenie
tohto chleba bola spojená s mysterióznym rituálom, ktorý zahŕňal formu modlitby, aby
oklamali a odohnali zlých duchov. Očividne populárne židovské zanietenie považuje
990

TAYLOR, M.: Anti-Judaism and Early Christian Identity, s. 136-137.
Eusebius, HE IV, 26.
992
Eusebius, VC III, 5.14.18.
993
Por. THIEDE, C. P., STINGELIN, U.: Die Wurzeln des Antisemitismus, Brunnen, Basel 2002, s. 143145.
994
Podobne Apoštolské konštitúcie zakazujú prítomnosť na židovských bohoslužbách (týka sa to
bezbožníctva a pohanstva) v kontexte veštenia, prorokovania, čarodejníctva a prítomnosti démonov
(kniha 2, 62).
991

335

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

nekvasený chlieb za vzácny talizman a ľudia, ktorí ho uchovávajú z jedného Pesachu
na druhý, príležitostne ho predávajú naivným pohanom.995 Texty synody obsahujú
nasledujúce kánony:
„Nikto nemôže prijať nekvasený chlieb od Židov alebo mať účasť na jeho zneuctení“ (kán.
38).996 „Nikto nemôže prijať prítomnosť na slávnosti Židov alebo heretikov, alebo sláviť
sviatky s nimi“ (kán. 37).997
Okrem toho v 7. kánone opakujú odsúdenie nicejského koncilu proti quartodecimánom,
zvlášť ich veľkonočného kalendára (podobne to robia dva severoafrické koncily
v Kartágu: r. 397 /kán. 1/; r. 398 /kán. 65/). Kánon 14 usmerňuje rozloženie požehnaní
a kánon 32 zakazuje ich vyslovovanie heretikmi. Kánon 29 hovorí o posväcovaní
Pánovho dňa, ktorým nie je naďalej židovský šabat, ale kresťanská nedeľa. Kánon 58
zakazuje slávenie liturgie v súkromných domoch, hoci boli dovtedy používané
židokresťanmi (ako domus ecclesiae, napr. v Nazarete, Kafarnaume – dom. Sv. Petra,
Kefr Kenna, Betchesde, Orini).998
Socrates Scholasticus († okolo r. 450)
Socrates je historikom ranej cirkvi . Sám bol veľkým obdivovateľom Euzébia,
vo svojom diele chcel pokračovať v jeho histórii, pričom začal rokom 306, kedy bol
Konštantín vyhlásený za cisára. Jeho Cirkevná história zložená zo siedmych kníh, končí
rokom 439 – vládou cisára Teodózia mladšieho. Keďže v tomto období bolo množstvo
vnútrocirkevných polemík, Socrates sa pridáva celkom na stanovisko katolíckej stránky
a polemicky stojí proti ariánom, eunomiánom, macedoniánom a ďalším heretikom.
V piatej knihe, spätej s vládou Theodózia Veľkého (379-395), opisuje Socrates prax
slávenia Pesachu schizmatikom Sabbatiusom, v období keď už nejestvovala nezhoda
ohľadom slávenia veľkonočných slávností. Sabbatius v súkromí dodržiaval pôst a potom
celú noc bdel a slávil pesachový šabat. Na druhý deň sa potom vrátil do chrámu
a s ostatnými slávil sviatosti (por. Hist. eccl. V, 21).
„Usudzujem, že nie je nerozumné povedať niekoľko slov ohľadom Veľkej noci (Paschy).
Zdá sa mi, že žiadny staroveký alebo súčasný kresťan, ktorý začal nasledovať Židov,
nemá žiadny racionálny základ pre tvrdenia, ktoré tvrdošijne zastáva. Lebo oni nevzali
do úvahy skutočnosť, že judaizmus bol zmenený na kresťanstvo a prestala povinnosť
dodržiavania Mojžišovho zákona a zachovávania sviatkov. Žiadny zákon Spasiteľa
nedovoľuje kresťanom napodobňovať Židov. Naopak apoštol to výslovne zakazuje...“
(nasleduje citácia Gal 4, 21 – dve zmluvy; Gal 4, 10 – „Zachovávate dni, mesiace,
obdobia a roky“; Kol 2, 16).

995

Simon, Verus Israel, 355.
Lat. Quod non oporteat azyma a judaeis accipere et communicare impietatibus eorum (Kánon 38), por.
Mansi, vol. 3, s. 581.
997
Lat. Quod non oporteat a judaeis vel haereticis quae mittuntur munera festiva suscipere, nec cum eis
festis celebrare. (Kánon 37), por. Mansi, vol. 3, s. 580.
998
Por. TESTA, E.: The Faith of The Mother Church, s. 21.
996

336

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

„Spasiteľ a jeho apoštoli nám žiadnym zákonom neprikazujú dodržiavať tento sviatok...
je to len kvôli historickej presnosti a na pokarhanie Židom, lebo oni sami seba poškvrnili
krvou v tento svoj pravý sviatok, ako je zaznamenané v evanjeliách, že Spasiteľ trpel
v čase sviatku Nekvasených chlebov...“
Nasleduje opis „guartodecimánskeho“ sporu v Malej
Ázii.
V reprodukcii
Konštantínovho dopisu ohľadom slávenia Veľkej noci (proti quartodecimánom) uvádza
pasáž: „...už nemáme nič spoločné s vierolomnými Židmi“ (Hist. eccl. V, 22).
„Židia sú viacej starostliví o vonkajšie slávenie sviatkov než o poslušnosť srdca a preto
sú pod kliatbou, lebo nerozpoznali duchovný zámer Mojžišovho zákona, ale zostali
vo svojich modeloch („typoch“) a v temnote. Tí, ktorí uprednostňujú Židov, odmietajú
alegorický význam týchto vecí... zahrnuli samých seba do spoločného odsúdenia
so Židmi“ (Hist. eccl. V, 22).

2.2 Prenasledovania Židov v stredoveku v súvislosti s Paschou
Takmer totálna neznalosť židovskej viery, zvykov a zákonov judaizmu medzi
kresťanmi, spolu s antižidovskou cirkevnou rétorikou a mnohými predsudkami, utvorila
vhodnú pôdu pre rôzne formy perzekúcie Židov kresťanmi a svetskými autoritami.
V súvislosti s našou témou stručne spomenieme dve najčastejšie obvinenia: z rituálnych
vrážd a znesväcovania eucharistických hostií. Aj keď zvyčajne išlo o procesy založené
na falošných „legendárnych“ obvineniach, pre židovskú komunitu mali nezriedka veľmi
tragické následky.
Stredoveké obvinenia Židov z rituálnych vrážd majú svoj pôvod v antike. Za prvý
prípad ritulnej vraždy, z ktorej boli Židia obvinení, sa považuje udalosť z roku 137 pred
Kristom, keď Antiochus IV. Epifanes dobyli Jeruzalem.999 Apión – Alexandrijský
protižidovský polemik z 1. stor. po Kr. hovoril podľa Josephovho svedectva o udalosti, že
kráľ Antiochus našiel pri plienení Jeruzalemského chrámu väzneného a výdatnými
jedlami vykŕmeného Gréka za účelom rituálnej vraždy:1000 „Počul od sluhov o hroznom
Zákone Židov podľa ktorého ho vykrmovali. Tak v určenej dobe postupujú každý rok.
Vtedy zajmú nejakého Gréka, ktorý ich krajinou prechádza, potom ho celý rok vykrmujú,
nakoniec ho odvedú do nejakého lesa a zabijú ho. Potom obetujú jeho telo podľa svojich
rituálov, zjedia kúsok z jeho vnútorností a pri obeti prisahajú, že zostanú nepriateľmi
Grékov. Zvyšné ostatky tohto človeka potom odhodia do dajakej jamy“ (Contra Apionem
II, 8. /94-95/). Kresťanský apologéta Tertullián spomína okolo r. 197 v diele
Apologeticus, že aj kresťania boli obviňovaní z rituálnych vrážd: „Volajú nás prekliatymi
ľuďmi pre tajuplne páchaný zvyk zabíjať a pojedať deti...“ (Apol 1,12; 7,1). Žiaľ,
kresťania neskôr podobné obvinenia použili proti Židom.
Najstarší stredoveký prípad obvinenia Židov z rituálnej vraždy v Európe pochádza
z roku 1144 a odohral sa v anglickom mestečku Norwich.1001 Ukrižovanie malého
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Por. RYBÁŘOVÁ, P.: Legenda o rituálnej vražde in História č. 11-12 (2004), s. 12-14.
SCHUBERT, K.: Dějiny Židů, s. 24-25.
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LIPMAN, V. D.: Norwich in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; RYBÁŘOVÁ, P.: Legenda
o rituálnej vražde in História č. 11-12 (2004), s. 12; SCHUBERT, K.: Dějiny Židů, s. 48.
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Wiliama vraj malo byť opakovaním Kristovho umučenia. Chýry o ukrutnej smrti
kresťanského chlapca sa šírili vďaka kresťanskému konvertitovi zo židovstva
Theobaldovi z Canterbury, ktorý zločin nazval rituálnou vraždou. Podľa neho sa na
každoročnom zhromažďovaní rabínov v Španielsku žrebovaním rozhodlo, odkiaľ si Židia
zadovážia kresťanské dieťa. Jeho krv sa mala potom rozposlať do hlavných židovských
komunít. Motív mučenia a zabíjania kresťanských detí ako imitácia Kristových pašií bola
s rôznymi obmenami opakovaný v 12. storočí na ďalších miestach: v anglickom
Gloucester r. 1168; francúzskom Blois r. 1171; v španielskej Saragóse r. 11821002
a preniesol sa aj do 13. storočia.
V roku 1235 bolo v nemeckej Fulde prvýkrát vznesené obvinenie proti Židom
z rituálnej vraždy v súvislosti s Veľkou nocou. Pri požiari mlyna zahynulo päť
mlynárových detí. Fuldskí Židia boli obvinení, že úmyselne spôsobili požiar, lebo
potrebovali krv kresťanských detí pre svoje magické praktiky. Bolo upálených 34 Židov.
Obvinenia z rituálnej vraždy sa šírili ako lavína. Často bývali dávané do súvislosti
s židovským Pesachom. „Pseudo-dôvodmi“ boli tvrdenia, že Židia pre svoje nekvasené
chleby potrebujú kresťanskú krv, kvôli ktorej zabíjajú kresťanské deti.1003 Obviňovanie
Židov z rituálnych vrážd a „túžby po krvi“ (nem. „Blutschuld“; angl. „Blood libel“) sa
v dejinách opakovalo.1004 Aj keď sa proti obvineniam a pogromom postavili najvyššie
cirkevné autority, vrátane pápežov (prvýkrát pápež Inocent IV. v roku 1247), tieto sa šírili
ďalej. Nemecký cisár Fridrich II. chcel zastaviť vlnu pogromov, preto zvolal stretnutie
židovských konvertitov a kresťanských učencov, aby preskúmali pravdivosť obvinení.
Experti jednoznačne vyvrátili tvrdenia, že Židia potrebujú kresťanskú krv, pretože to je
pre nich nielen nehumánne, ale aj zakázané Bibliou a Talmudom.
Ďalší veľmi známy prípad obvinenia z rituálnej vraždy bol o dve storočia neskôr,
v roku 1475. Malý dvojročný chlapec Andreas Šimon z Trentu (mesto v severnom
Talianku) sa na „Zelený štvrtok“ stratil. Jeden Žid ho našiel mŕtveho pred svojím domom
a riadne to nahlásil. V meste sa ihneď vznietilo podozrenie, že dieťa zabili Židia, aby
s jeho krvou robili svoje obrady. Jeden tamojší františkánsky mních poštval zberbu a na
základe priznania pomocou mučenia a pochybného súdneho konania bolo odsúdených
niekoľko Židov na smrť a ostatní boli z mesta vyhnaní. Chlapec začal byť uctievaný ako
blahoslavený mučeník. Jeho kult sa zrušil až v 20. storočí.1005 Roku 1490 malo dôjsť
v španielskom meste La Guardia k rituálnej vražde obete, ktorej telo sa nenašlo. Židovskí
„vinníci“ boli mučení a prinútení priznať sa, že na Veľký piatok mučili a ukrižovali
kresťanské dieťa. Motív ukrižovania vysvetľuje, prečo sa obvinenia z rituálnej vraždy
vyskytovali zvyčajne v čase Veľkej noci. Všetci obvinení Židia skončili na hranici. Tento
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BEN-SASSON, H. H.: Blood libel in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition.
SCHUBERT, K.: Dějiny Židů, s. 43, 48, por. SCHAUSS, H.: The Jewish Festivals, s. 57-58.
1004
Dokonca v roku 1939 vyšiel v časopise Vlajka, (2. prosince 1939) článok s titulom: Třetí rituální vražda
u Polné, v ktorom sa opakujú stredoveké obvinenia.
1005
Por. SCHUBERT, K.: Dějiny Židů, s. 48-49; SPIEGEL, P.: Was ist koscher? Jüdischer Glaube –
jüdisches Leben, Ullstein, Berlín 2005, s. 266.
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proces bol súčasťou protižidovskej kampane, ktorá predchádzala vypovedaniu Židov
zo Španielska roku 1492.1006
Na tomto mieste môžeme ešte spomenúť prípad obvinenia Židov z rituálnej vraždy
v roku 1494 v Trnave.1007 V Štátnom okresnom archíve v Trnave je uložená písomnosť
„o vyhnaní Židov z Trnavy“ so slovenským textom datovaným na rok 1494. Richtár
a rada mesta Trnavy v ňom oznamujú, že Žid Marek, Abrahám a iní Židia zabili dve
kresťanské deti „pre krev jejich nevinu“. Dôsledkom toho richtár a rada odsúdili desať
Židov a dve Židovky na smrť upálením v piatok po Duchu Svätom roku 1494 a zakázali
všetkým Židom vstup do mesta na večné časy (kópiu listinu viď foto). Historik Anton
Bonfini (1427-1503) celý prípad opísal v slávnych Rerum Ungaricarum Decades, ba
pridal aj „príčiny“ tohto činu. Tragický prípad začal tým, že sa stratilo kresťanské dieťa
(či dve deti?). Obvinené židovské ženy sa zo strachu pred mučením priznali, pričom boli
opakované tradičné obvinenia, medzi ktorými
nechýbalo používanie ľudskej krvi (arcanum
sanguinis) a jej potreba na pečenie macesov.
Okolo celého prípadu jestvujú určité
nepresnosti. Pri inventarizácii archívu v rokoch
1956-58 sa po analýze písma a papiera zistilo,
že išlo o falzum.1008 Niektorí historici preto
posúvajú udalosť na rok 1537 a malo ísť o smrť
trojročného chlapca z ktorej boli obvinení
Židia.1009 V každom prípade mandát kráľa
Ferdinanda I. z 19. februára 1939 potvrdzuje vyhnanie všetkých Židov z Trnavy na večné
časy.1010 Trnavský historik S. Kaiser z 19. storočia vo svojej päťdesiatstranovej obhajobe
jasnými argumentmi dokladá, že vražda chlapca roku 1494 je zo židovských
náboženských aspektov a priori nezmyselná. Za hlavný dôvod postupu pokladá Kaiser
snahu okradnúť Židov a zmocniť sa ich majetku. Svoju obhajobu končí básňou Gegen
den Antisemtsmus, v ktorej každú strofu ukončuje refrénom „O lasst die Juden doch in
Ruh!“1011
Neuveriteľné je, že povera o rituálnej vražde prežila nápor osvietenských ideálov
o všemocnosti ľudského rozumu a s novu vervou sa prejavila v 19. storočí, tentoraz
v arabskom svete. Roku 1840 sa v sýrskom Damasku, v tom čase pod správou Egypta,
odohrala udalosť, ktorá vyvolala škandál na celom svete. Židia obvinení z rituálnej vraždy
kapucínskeho mnícha Thomasa a jeho sluhu boli brutálne mučení, následkom čoho dvaja
1006

RYBÁŘOVÁ, P.: Legenda o rituálnej vražde in História č. 11-12 (2004), s. 13.
Trnava in Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition; por. BÁRKÁNY, E.; DOJČ, Ľ.: Židovské
náboženské obce na Slovensku, Vesna, Bratislava 1991, s. 122-123; ŠIMONČIČ , J.: Židia v Trnave
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ŠIMONČIČ, J., WATZKA J.: Dejiny Trnavy, Obzor, Bratislava 1988, s. 61.
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Burgenland, Eisenstadt 1993, s. 34-45.
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zomreli a ostatní boli nútení vypovedať. Okrem toho vyšetrovatelia uväznili 63
židovských detí, aby ich matky prezradili, kam ukryli zachytenú krv. Damaskú aféru a
prípad Šimona z Trentu si novodobí antisemitskí agitátori prisvojili ako dôkazový
materiál židovskej lačnosti po krvi.
Druhou oblasťou obviňovania Židov v súvislosti s Eucharistiou bolo od 13. storočia
tzv. znesväcovanie hostií, ktoré malo za následok ďalšie brutálne masakre. Toto, možno
najznámejšie obvinenie proti Židom, vychádza z „logického“ vysvetlenia: Keďže Židia
zabili Krista (návrat k známemu obvineniu z 2. stor.) a On sa reálne nachádza v Hostii,
pokúšajú sa ho v nej znovu potupiť a zabiť. V roku 1243 boli Židia v Belitze pri Berlíne
obviňovaní, že do hostií bodajú, pália ich a inak trýznia.1012 Ďalšie vlny obvinení
a prenasledovaní: v roku 1298 v Klosterneuburgu pri Viedni a zachvátila najmenej 130
miest; v roku 1336 v Röttingen, ktorá zasiahla Hesensko, stredné Porýnie a oblasť okolo
Mosely.1013 Na základe podobných obvinení v Prahe roku 1389, v posledný deň
židovských slávností Pesachu, vtrhol veľký zástup kresťanov do Židovského Města
(židovské ghetto v Prahe), kde vyrabovali množstvo domov a zabili okolo troch–štyroch
tisíc Židov, čiže takmer všetkých židov žijúcich v Prahe.1014 Podobný masaker bol
predtým v roku 1338 v Kouřimi.1015
Zhrnutie
Slovné ataky vo vnútri židovstva (medzi židovskými nasledovníkmi Ješuu a ostatnými
„Židmi“), ktoré nájdeme už v samotnom Novom zákone, rozvíjali ranokresťanskí
spisovatelia a kazatelia v 2. stor. Väčšinou išlo o polemiky ohľadom hľadania pravej
identity judaizmu po zničení chrámu. Oproti sebe stál formujúci sa rabínsky judaizmus
a mesiášske židovské hnutie (neskôr nazvané kresťanstvo), v ktorom mali čoraz väčší
vplyv nežidovskí nasledovníci Mesiáša Ješuu. Teológia paschy tvorila pritom dôležitý
predmet vzájomnej polemiky. Na príklade Justína a Melitona sme mohli vidieť, že sa
nejednalo o „klasický antijudaizmus“. V tomto období teda nemôžeme hovoriť
o „antijudaizme“, keďže tu chýbal vedomý úmysel. Rečnícke konflikty sa však postupne
stávali predmetom vážnejších stretov a preniesli sa z náboženskej oblasti aj do politickej
roviny. V 2. stor. išlo o začiatok tzv. „vyučovania opovrhnutia“,1016 ktoré postupne
ovládlo vzájomné vzťahy v teologickej, spoločenskej a politickej rovine. Otvorené dvere
pre zmenu z rétorickej roviny do praktických útokov otvoril „konštantínovký obrat“
v spoločensko-politickej situácii kresťanov.
Stredoveké obvinenia Židov s tragickými následkami pre jednotlivcov alebo končiace
pogromami, boli založené na predsudkoch, neznalosti židovských zvykov alebo ich
úmyselnej dezinterpretácii. Oni boli následkami totálneho oddelenia kresťanov od svojich
židovských bratov a ignorancie židovských koreňov Ješuových nasledovníkov. Aj keď
1012
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nikdy neboli verejne schvaľované oficiálnymi cirkevnými autoritami, oni predstavovali
praktické dôsledky storočných verbálnych obviňovaní Židov, klamným predstavovaním
ich zvykov a zákonov – vrátane Pesachu/Veľkej noci. Spoznávanie a rešpektovanie
autentických židovských rituálov, zvykov a zákonov, môžeme pomôcť vytvoriť
prostredie poznania, porozumenia a „výmene darov“ medzi našimi komunitami, aby sme
utvárali prostredie, v ktorom nebudú mať miesto žiadne falošné interpretácie.

3. Šesťdesiat rokov obnoveného kresťansko-židovského dialógu1017
Keď sa chceme obhliadnuť na vzťah medzi kresťanmi a Židmi počas uplynulých
desaťročí, ocitneme sa na pôde jedného z najprekvapivejších momentov zmeny vývoja
20. storočia. Pred šesťdesiatimi rokmi kresťania z rozličných cirkví boli vnútorne pohnutý
k prehodnoteniu svojho vzťahu s židovským ľudom a judaizmom. Angažovaní kresťania
naštartovali nový pohyb, ktorý dnes poznáme ako kresťansko-židovský dialóg.1018 Tento
nový autentický dialóg medzi kresťanmi a Židmi sa preniesol do väčšiny kresťanských
cirkví a stal sa integrálnou súčasťou ich učenia. V tejto súvislosti môžeme hovoriť
o skutočnom obrátení (hebr. tešuva) postoja kresťanských cirkví v dvetisícročnej
strastiplnej histórii vzťahov k Židom a judaizmu. Tieto vzťahy boli v dejinách cirkvi
prevažne negatívne, plné vzájomných neporozumení a obviňovaní. Do polovice 20.
storočia priniesli so sebou hlboko zakorenené nepriateľstvo a nedôveru jedných voči
druhým. Do nového milénia kresťanstvo však vstúpilo s novým postojom a partnerským
dialógom so Židmi, judaizmom a štátom Izrael. Čo viedlo k tejto zásadnej zmene? Ako sa
táto tešuva uskutočňovala v jednotlivých cirkevných spoločenstvách? Akým smerom
kráča súčasný kresťansko–židovský dialóg? Na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať
v nasledujúcom príspevku.
Prehodnotenie vzťahov k Židom po tragédii šoa
Rozhodujúcim kľúčovým prelomom na ceste k opravdivému dialógu medzi kresťanmi
a Židmi bola bezpochyby udalosť, ktorá v 20. storočí hlboko otriasla židovský svet, ale aj
celé kresťanstvo - tragédia šoa (židovský výraz pre holokaust – zničenie a vyhľadenie
miliónov Židov počas Druhej svetovej vojny). Židovskí spisovatelia Elie Wiesel a Emil
Fackenheim poukazovali na to, že „po Osvienčime nemožno hovoriť o Bohu rovnakým
spôsobom ako predtým“. Podobne možno povedať, že po šoa nemôžu kresťania hovoriť
o Židoch rovnakým spôsobom ako predtým.
V srdciach viacerých veriacich kresťanov sa po vojne rodili otázky: „Prečo sa mnohí
kresťania priamo zúčastnili tohto zločinu alebo s ním súhlasili?“ Počas takmer
dvetisícročnej histórie, kresťania nesprávne zobrazovali Židov ako neverných
1017
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a kolektívne zodpovedných za Ješuovu smrť a preto prekliatych Bohom. Rozvinula sa
takzvaná „teória náhrady“, podľa ktorej je židovský ľud dôsledkom neprijatia Mesiáša
Ješuu, zavrhnutý a úplne nahradený kresťanskou cirkvou. Dôsledkom týchto pohľadov
bolo neustále obviňovanie Židov z „bohovraždy“, pohŕdanie nimi a ich nútenie
ku konverzii na kresťanstvo. Protižidovská nacistická kampaň pred a počas II. svetovej
vojny, bola sprevádzaná v mnohých krajinách účinnou propagandou, v ktorej boli použité
známe antižidovské kresťanské predsudky a argumenty. Tieto mali však zdanie pravdy,
lebo boli vzaté z Nového zákona a dejín Cirkvi.
Až tragédia šoa, otvorila oči kresťanom v pohľade na Židov, dôsledkom čoho bola
„nutnosť prehĺbiť otázku vzťahu k židovskému národu.“1019 Angažovaní kresťania –
spočiatku väčšinou z protestantských cirkví – iniciovali „povojnové konferencie Židov
a kresťanov“, ktoré sa konali v Oxforde (1946), Seelisbergu (1947) a Fribourgu (1948).
Na prvej svetovej konferencii Svetovej rady cirkví (táto je určitým reprezentatívnym
predstaviteľom väčšiny nekatolíckych cirkví, skr. SRC) v Amsterdame v roku 1948,
zástupcovia prítomných cirkví vyjadrili solidaritu s utrpení židovského ľudu, odsúdili
antisemitizmus ako hriech proti Bohu a človeku. Katolícka cirkev sa oficiálne pripojili
k týmto vyhláseniam neskôr. Pred vyše štyridsiatimi rokmi – konkrétne 28. októbra 1965
– bol dekrétom Druhého vatikánskeho koncilu Nostra Aetate oficiálne potvrdený
a vyhlásený obrat Katolíckej cirkvi k novému autentickému kresťansko–židovskému
dialógu. Jedným z jeho priorít bolo odmietnutie všetkých druhov antisemitizmu. V januári
roku 2005, pri príležitosti 60. výročia oslobodenia nacistických koncentračných táborov,
pápež Ján Pavol II. adresoval nasledujúce slová do Osvienčimu: „Tragédiu šoa nikto
nesmie obísť ľahostajne. Pokus o systematické vyhľadenie celého národa leží ako tieň
nad Európu a nad celým svetom. Je to zločin, ktorý navždy poškvrnil dejiny ľudstva“.1020
Tento pápež nazýval šoa „kalváriou 20. storočia“ a antisemitizmus hriechom proti Bohu
a ľudskosti. Za jeho pontifikátu bol vypracovaný dokument „Pamätajme: zamyslenie nad
šoa“ (1998). V ňom sa poukazuje na povinnosť pripomínať tragédiu šoa, pretože „niet
budúcnosti bez pamäti“ a vyjadruje sa tešuva, keď túto tragédiu „uľahčili protižidovské
predsudky uložené v mysliach a srdciach niektorých kresťanov... Ani konkrétna pomoc
mnohých kresťanov nebola taká, akú by bolo možné očakávať od Kristových učeníkov.“
Žiaľ na Slovensku nie sú kresťania stále vysporiadaní so svojou antisemitskou
minulosťou, ktorá sa počas Druhej svetovej vojny prejavila aktívnou spoluprácou
štátnych a cirkevných predstaviteľov, ako aj mnohých slovenských občanov, pri
deportácii židovských spoluobčanov. Na jednej strane nie je možné zovšeobecňovať,
pretože bolo aj nemálo slovenských kresťanov, ktorí s nasadením vlastného života
pomáhali Židom a niektorí z nich boli štátom Izrael ocenení ako „Spravodliví medzi
národmi.“ Na druhej strane jestvuje medzi slovenskými kresťanmi, vrátane cirkevných
predstaviteľov, syndróm popierania viny a skutočnej aktívnej spoluúčasti na tragédii
1019

Por. The Pontifical Biblical Commission: The Jewish People and their Sacred Scriptures in the
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Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, čl. 1.
1020
Posolstvo pápeža Jána Pavla II. k 60. výročiu oslobodeniu Osvienčimu, 15. január 2005.
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slovenských Židov alebo jednoduché ignorovanie tejto časti minulosti. Bez záujmu
a priznania si viny, nejestvuje skutočné obrátenie a nemôže nastať očistenie historickej
pamäte. Vhodným krokom by bola aktívna spolupráca kresťanských a židovských
historikov na štúdiu historických prameňov a odbornom dialógu, ktorý nebude založený
na emóciách a apologetickou postoji, ale na vedeckom skúmaní historickej pravdy.
Výstižne sa pri spomienkovej slávnosti 60. výročia oslobodenia koncentračných táborov
vyjadril predseda parlamentu Pavel Hrušovský: „Už sme raz urobili tragickú chybu, keď
sme sa neozvali... Úloha vyrovnať sa s touto etapou našej minulosti stojí pred nami aj po
šesťdesiatich rokoch.“
Kresťansko-židovský dialóg v protestantských cirkvách
Dialóg s židovským ľudom a judaizmom medzi nekatolíckymi kresťanmi prechádzal
postupným vývojom. Na vyššie spomenutej konferencii SRC, väčšina prítomných zostala
u tradičných misijných postojov voči židovstvu (podobne aj na zhromaždení v Evanstone
v roku 1954). Dôležitým krokom bolo však založenie výboru Christian attitude towards
Jews (Kresťanský postoj k Židom). Tento výbor – v roku 1961 premenovaný
na Consultation on the Church and the Jewish People (Konzultácia cirkvi a židovského
ľudu; skr. CCJP) pripravil v roku 1967 tzv. Bristolskú správu, kde sa uvádza, že dnešní
Židia nie sú vinní za Ješuovo ukrižovanie a že Boh neopustil židovský ľud, hoci neuveril
v Ježiša a istotne ho dovedie k spáse. Uvádza sa aj to, že judaizmus je viac než Starý
zákon. V roku 1977 britská pracovná skupina - tzv. Konferencia o cirkvi a židovskom
ľude, ktorá je súčasťou SRC, prvý krát výslovne uznala teologický význam Svätej zeme
pre Židov. V roku 1982 bol exekutívou SRC doporučený dokument Ekumenické úvahy
nad židovsko-kresťanským dialógom. V ňom je zdôraznená nutnosť odstránenia
zaužívaných stereotypov v posudzovaní judaizmu, uznanie židovstva za živé náboženstvo
– teda nie jeho tradičné chápanie ako zastaralého zákonníctva, – ďalej pozitívne
hodnotenie farizejizmu ako základu plodného vývoja rabínskeho judaizmu a opätovné
uznanie významu zeme Izraela pre Židov.
Okrem dokumentov SRC, vydali i mnohé samostatné cirkvi vlastné prehlásenia
k židovsko-kresťanskému dialógu, v ktorých sa výslovne dištancujú od „teológie
náhrady“. Napríklad Presbyteriánska cirkev v USA uvádza: „Potvrdzujeme, že cirkev,
vyvolená v Ješuovi ha-mašiach, bola naštepená na Boží ľud vybudovaný na zmluve
s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Preto kresťania nenahradili Židov“.1021 Podobne vo
vyhlásení United Church of Christ stojí: „Potvrdzujeme, že judaizmus nebol nahradený
kresťanstvom, že kresťanstvu nerozumieme ako nástupnickému náboženstvu judaizmu,
Božia zmluva s Židmi nebola zrušená. Boh nezavrhol židovský ľud, Boh je verný
v dodržaní svojej zmluvy“.1022 Väčšinou však išlo o protestantské cirkvi v Európe
a Severnej Amerike, nie však v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii. Rovnako chýbajú
vyjadrenia pravoslávnych cirkví. Na rozdiel od katolicizmu s centralizovanou autoritou,
protestantizmus je viac fragmentovaný. Táto fragmentácia sa dotýka aj ich vzťahu
1021
1022

A Theological Understanding of the Relationship Between Christians and Jews, 1987, čl. 2
The Relationship Between the United Church of Christ and the Jewish Community, 1987.
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k Židom a judaizmu. Žiaľ stále ešte jestvuje mnoho cirkevných spoločenstiev u ktorých sa
o žiadnych zásadných posunov vo vzťahu k Židom a judaizmu nedá hovoriť. Dokonca
jestvujú aj skupiny, kde sa židovsko-kresťanský dialóg nazýva herézou alebo
sa jednoducho ignoruje.
Druhý vatikánsky koncil a deklarácia Nostra Aetate
V Katolíckej cirkvi, okrem snahy angažovaných jednotlivcov v židovsko-kresťanskom
dialógu (zo Židov napr. Franz Rosenzweig, Martin Buber, Jules Isaak, Leo Baeck, Šalom
Ben-Chorim, David Flusser, Pinchas Lapide; z katolíkov Jacques Maritain, Gertrud
Luckner, John Oesterreicher, Charlotte Klein, Rose Thering, Marcel Dubois, Kurt
Schubert), zásadný obraz prišiel s osobnosťou pápeža Ján XXIII., ktorý už počas vojny
ako apoštolský nuncius v Turecku, prispel k záchrane života mnohých Židov. Hoci bol
zvolený ako „prechodný pápež“, práve on svojou osobnou iniciatívou naštartoval novú
éru vzťahov medzi kresťanmi a Židmi. Na Veľký piatok v roku 1959 sa rozhodol
odstrániť z liturgie formuláciu, ktorá hovorila o „vierolomných Židoch“ (perfidi Judaei).
Podobne dal odstrániť aj zvolanie v „Modlitbe zasvätenia ľudského pokolenia Ježišovmu
srdcu“ stať o „deťoch národa, ktorý bol kedysi vyvoleným národom“ – čo odporuje
biblickému textu Rim 11, 29. V roku 1960 pápeža navštívil židovský historik Jules Isaak,
ktorý počas tragédie šoa stratil manželku, dcéru a ďalších rodinných príslušníkov. Žiadal
prehodnotenie kresťanského učenie o Židoch a judaizme. Onedlho nato Ján XXIII.
predniesol požiadavku, aby sa na Všeobecnom koncile (pomenovanom neskôr ako Druhý
vatikánsky koncil) vypracovala deklarácia o Židoch (De Judaeis). Touto prácou pápež
poveril kardinála Augustína Bea, ktorý bol zároveň prvým predsedom Pápežskej rady pre
napomáhanie jednoty kresťanov, založenej v tom istom roku. Po ťažkej krížovej ceste
dokumentu a jeho vyhlásení, kardinál Bea povedal jednému priateľovi: „Keby som
predtým poznal všetky ťažkosti, neviem či by som mal odvahu ísť touto cestou.“ Okolo
práce na dokumente sa stretol s veľmi silnou opozíciou zvonku i zvnútra. Zvnútra sa
ozývali staré známe protižidovské námietky, zvlášť z úst východných ortodoxných cirkví,
ale aj od predstaviteľov Rímskej kúrie. Zvonku to bola búrka politických protestov, najmä
z moslimských krajín, zosilnených hrozbou voči kresťanským menšinám, ktoré v týchto
krajinách žili. Dokonca i samotní Židia nepriaznivo zasiahli do priebehu koncilu (tzv.
aféra Wardi a výroky židovských organizácií, že „nemajú potrebu doprosovať sa
katolíkov o rozhrešenie“). Ako záchrana nábytku z horiaceho domu bolo rozhodnutie
integrovať Deklaráciu o Židoch ako štvrtú kapitolu do „Deklarácie o nekresťanských
náboženstvách,“ pomenovanej neskôr ako Nostra Aetate (skr. NA).
Išlo o typické kompromisné riešenie Koncilu, pretože judaizmus nie je len jedno
náboženstvo medzi ostatnými nekresťanskými náboženstvami. Zo samotnej 4. kapitoly
NA je zrejmé, že kresťanstvo má zvláštny a osobitný vzťah s judaizmom. Nemôžeme
definovať kresťanstvo a jeho identitu bez toho, aby sme sa odvolávali na židovstvo, čo nie
je ten istý prípad ako s islamom, budhizmom, hinduizmom, či inými náboženstvami.
Vzťah cirkvi k židovskému národu sa odlišuje od vzťahu ku ktorémukoľvek inému
náboženstvu.
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Medzi dve najvýznamnejšie rozhodnutia koncilu patrí okrem odmietnutia všetkých
druhov antisemitizmu aj pripomenutie si židovských koreňov kresťanstva, naše spoločné
dedičstvo ako synov Abraháma vo viere. Jeden z hlavných redaktorov dokumentu –
Johannes Oesterreicher hovoril o „novom prebudení tajomstva Izraela“. Deklarácia
priniesla okrem toho tieto nasledujúce dôležité výpovede:
• Medzi kresťanmi a Židmi jestvuje spoločné duchovné dedičstvo, konkrétne
vyvolenie patriarchov a prorokov, zmluvy, zákon, exodus, bohoslužba, prisľúbenia
atď.;
• v dokumente sa zdôrazňuje Ježišovo židovstvo podľa tela, ako aj skutočnosť, že
Panna Mária, apoštoli a väčšina prvých učeníkov boli takisto Židia;
• všetci veriaci v Krista sú Abrahámovými deťmi podľa viery (por. Gal 3, 7);
• Židia sú stále predrahí Bohu, lebo dary a Božie povolanie nemožno odvolať (por.
Rim 11, 29);
• nemožno predstavovať Židov ako zavrhnutých alebo zlorečených;
• vylučuje sa všeobecné obviňovanie Židov z „bohovraždy“, Ježiš dobrovoľne
z lásky podstúpil utrpenie za hriechy všetkých ľudí;
• odporúča sa vzájomné poznávanie a úcta, cestou k tomu sú biblické, teologické
štúdie a bratský dialóg;
• je potrebná zmena vo vyučovaní a kázaní o židovstve.
Pokoncilový židovsko-kresťanský dialóg
Po ukončení koncilu sa rozvinuli debaty o správnu interpretáciu koncilových
dokumentov, čomu sa nevyhla ani 4. kapitola Nostra Aetate. Koncilová deklarácia bola
len začiatkom novej cesty a bolo potrebné preložiť koncilové posolstvo nielen
do rozličných jazykov, ale aj do veľmi rozdielnych individuálnych situácií a kontextov.
Zvlášť pápež Ján Pavol II. (1978-2005) energicky posilňoval prenesenie posolstva
z NA 4 do života Katolíckej cirkvi. Počas svojho dlhého pontifikátu pri mnohých
príležitostiach znovu a znovu opakoval, že „židovský ľud je milovaným a Bohom
vyvoleným národom, ľudom zmluvy, ktorá vďaka Božej vernosti, nikdy nebola zrušená
a je stále živá“ (por. Rim 11, 29).1023 Keď navštívil 13. apríla 1986 Veľkú synagógu
v Ríme, nazval Židov „našimi staršími bratmi vo viere“.1024 Pri návšteve Izraela, v roku
2000, vložil v Jeruzaleme do štrbiny v Západnom múre (Múre nárekov) modlitbu
s prosbou o odpustenie sa všetky činy kresťanov proti Židom a vyjadril záväzok
k skutočnému bratstvu s ľudom Zmluvy. Tragédiu šoa nazýval „Kalváriou 20. storočia“
a antisemitizmus hriechom proti Bohu a ľudskosti. Po jeho stopách budovania židovskokresťanského dialógu rázne vykročil aj súčasný pápež Benedikt XVI., ktorý už viackrát

1023
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Por. Prejav Jána Pavla II. k židovskej obci v Mohuči, 17. november 1980.
Prejav Jána Pavla II. v Rímskej synagóge, 13. apríl 1983, AAS 78 (1986) 1120.
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potvrdil úmysel pokračovať v ceste budovania lepších vzťahov a priateľstva
so židovským národom.1025
Okrem veľkej snahy pápežov, bola po Koncile publikovaná séria pomocných
dokumentov na podporu dialógu so Židmi a judaizmom:
• „Smernice a návrhy k realizovaniu koncilovej deklarácie Nostra Aetate č. 4“
(1975), ktorú vypracovala Pavlom VI. založená Komisia pre náboženské vzťahy zo
Židmi (ustanovená pri Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov). Ide
o prakticky orientovaný dokument, v ktorom sa poukazuje na lepšie poznanie
židovstva s ohľadom na to, ako Židia chápu samých seba vo svetle vlastnej
náboženskej skúsenosti. Zaoberá sa smernicami dialógu, liturgiou, vzdelávaním
a spoločnými aktivitami v oblasti sociálnej spravodlivosti a mieru.
• „Poznámky k správnemu spôsobu prezentácie Židov a judaizmu v kázaní
a vyučovaní v Rímskokatolíckej cirkvi“ (1985). Ďalší dokument Komisie pre
náboženské vzťahy zo Židmi, zameraný na vzdelávanie a výchovu kresťanov
v poznaní judaizmu a židovských koreňov kresťanstva. Obsahuje viaceré
usmernenia ako prezentovať judaizmus v kázniach a katechizácii.
• „Pamätajme: zamyslenie nad šoa“ (1998).1026 V tomto dokumente Komisia pre
náboženské vzťahy so Židmi poukazuje na povinnosť pripomínať tragédiu šoa,
pretože „niet budúcnosti bez pamäti“ a vyjadruje pokánie (tešuva), keď túto
tragédiu „uľahčili protižidovské predsudky uložené v mysliach a srdciach
niektorých kresťanov... Ani konkrétna pomoc mnohých kresťanov nebola taká, akú
by bolo možné očakávať od Kristových učeníkov.“
• „Pamäť a zmierenie: Cirkev a viny minulosti“ (2000). Dokument Medzinárodnej
teologickej komisie pod vedením kardinála Ratzingera – súčasného pápeža
Benedikta XVI. – zameraný na „očistenie pamäte“. V otázke vzťahov k Židom
nadväzuje na NA 4 a dokument „Pamätajme“. Výslovne sa v ňom vyjadruje
„hlboká ľútosť nad odvekým nepriateľstvom alebo nedôverou mnohých kresťanov
k Židom, čo je bolestnou historickou skutočnosťou“ (por. čl. 5.4).
• „Židovský národ a jeho svätá Písma v kresťanskej Biblii“ (2001), dokument
Pápežskej biblickej komisie, v ktorom sa vyjadruje rešpekt voči židovskému
výkladu Starého zákona a možnosť kresťanov učiť sa zo židovskej exegézy. „Bez
Starého zákona by Nový zákon bol nezrozumiteľnou knihou, rastlinou zbavenou
koreňov a odsúdenou k uschnutiu“ (čl. 84).
• Nový Katechizmus Katolíckej cirkvi (1997) ako aj Kompendium Katechizmu
Katolíckej cirkvi (2005) obsahujú už veľmi pozitívne články ohľadom Židov –
národa „starších bratov“, judaizmu a vzťahu medzi kresťanmi a Židmi (por. KKC
čl. 62-64, 201, 203-204, 287-288, 762, 839, 1096, 1611-1612 atď.; Kompendium
KKC čl. 8, 117, atď.).
1025

Por. Benedikt XVI.: Address to the Delegation of the International Jewish committee on Interreligious
consultations, 9. jún 2005: L´Osservatore Romano, 10. jún 2005, s. 5; por. Príhovor v Kolínskej
synagóge, 19. august 2005.
1026
On-line http://www.kbs.sk/?cid=1153204244 [15.10.2008].
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Mať kvalitné dokumenty je jednou vecou, preniesť ich do života celého Tela cirkvi,
aby sa realizovali i medzi jednotlivými veriacimi, je však niečím iným. Dokumenty sú
potrebné, ale oni nie sú všetko. Tieto sa dokonca môžu stať mŕtvymi papiermi, ak by
súčasne neprebiehal osobný dialóg na všetkých úrovniach.
Katolícka cirkev jestvuje v miestnych cirkvách, ktoré majú svoju vlastnú
zodpovednosť. Do nich sa dostáva nové myslenie ohľadom vzťahu s judaizmom žiaľ
pomerne pomaly a s mnohými prekážkami. Biskupské konferencie v mnohých krajinách
na podporu tohto dialógu ustanovili Komisiu pre dialóg so Židmi, s pomocou ktorej
vydávajú dôležité vyhlásenia podporujúce židovsko–kresťanský dialóg. Ale nie všetky
krajiny túto cestu nasledovali. Súčasná mladá generácia ešte nebola na svete, keď sa pred
štyridsiatimi rokmi Koncil ukončil a predstavuje preň vzdialenú históriu. Alarmujúce
znamenia znovu vychádzajúceho antisemitizmu tragicky ukazujú, že je potrebné nové
úsilie, aby sa koncilové výsledky naliehavo preniesli do života Cirkvi, a to na všetkých
rovinách, nielen akademickej.
Pápež Benedikt XVI. sa v mene Katolíckej cirkvi vyjadril ohľadom posolstva NA 4:
„Cirkev chce pevne presadzovať v katechéze i v každom aspekte svojho života
zavádzanie tohto rozhodujúceho učenia do života.“1027 Túto úlohu však musia uskutočniť
na miestnych úrovniach biskupi, kňazi, katechéti a jednotliví angažovaní katolícki veriaci,
ktorí jediní môžu spôsobiť, aby nová cesta židovsko-kresťanského dialógu prekvasila celú
cirkev. A tu sa vyžaduje obrátenie srdca aj rozumu na niečo, čo bolo dlhé stáročia
okrajovou záležitosťou. Na tejto ceste môže byť dokument II. vatikánskeho koncilu
Nostra Aetate, spolu s ďalšími novšími pomocnými štúdiami, veľmi dobrou pomocou.
Reciprocita dialógu
Skeptici voči možnosti pravdivého a účinného židovsko–kresťanského dialógu
poukazujú na veľkú absenciu pozitívnych krokov a oficiálnych vyhlásení zo strany
židovstva voči kresťanom. Títo skeptici, samých seba považujúcich za „realistov“ tvrdia,
že snaha o obnovu židovsko–kresťanského dialógu vychádza takmer jednostranne
z kresťanstva a poukazujú na deficit reciprocity. Do určitej miery je tento dialóg
asymetrický. Kresťanstvo sa nedá náležite pochopiť a vymedziť bez židovstva, Židia pre
vymedzenie svojej identity kresťanstvo nepotrebujú. V dialógu sú rezervovanejší, lebo
súčasťou ich živej pamäte sú skúsenosti prenasledovania a nútenia ku konverzii na
kresťanstvo. Dialóg je však pre nich nevyhnutnou cestou boja proti nevedomosti,
predsudkom a ich násilných prejavov. Židia spolu s kresťanmi môžu efektívnejšie
spolupracovať na posvätení Božieho mena v spoločnosti.
Ďalej treba poznamenať, že judaizmus postráda podobnú náboženskú autoritu, akú má
pápež v Katolíckej cirkvi. V judaizme jestvujú dve najvyššie náboženské autority, jedna
pre Aškenadských Židov, druhá pre Sefardských. Autorita týchto rabínov leží však skôr
v oblasti výkladu Tóry. Pozitívnymi krokmi sú oficiálne a priateľské stretnutia oboch
židovských autorít s pápežom.
1027

Benedikt XVI.: Address to the Delegation of the International Jewish committee on Interreligious
consultations, 9. jún 2005; por. Príhovor v Kolínskej synagóge, 19. august 2005.

347

PESACH, PASCHA A POSLEDNÁ VEČERA

Z veľmi pozitívnych krokov zo židovskej strany treba pripomenúť, že skupina rabínov
a židovských učencov z USA, Kanady, Veľkej Británie a Izraela, na podnet Inštitútu pre
kresťanské a židovské štúdie v Baltimore, sa v roku 2000 rozhodla „zobrať na vedomie
kresťanské ocenenie židovstva“ spoločným vyhlásením Dabru emet (Hovorte pravdu,
podľa Zach 8, 16).1028 V súčasnosti toto vyhlásenie podporuje viac ako dvesto rabínov
a učencov z rôznych súčasných prúdov židovstva. Vyhlásenie Dabru emet je výrečným
dôkazom reciprocity dialógu medzi kresťanmi a Židmi. Pozitívnu reakciu v kresťanskom
svete vyjadrili také významné osobnosti ako kardinál W. Kasper a E. Keeler,
medzi protestantmi napríklad teológ W. Brueggemann a arcibiskup G. Carey
z Canterbury.
Perspektívy a oblasti prehĺbenia dialógu
Dôležitým medzinárodným pracovným orgánom židovsko-kresťanského dialógu je
International Council of Christians and Jews (Medzinárodná rada kresťanov a Židov;
ICCJ) so sídlom v Londýne. Táto v súčasnosti zastrešuje 28 národných organizácii
podporujúcich židovsko-kresťanský dialóg po celom svete. Od roku 1971 sa teologický
dialóg medzi Katolíckou cirkvou a oficiálnymi židovskými predstaviteľmi uskutočňuje
pravidelne vďaka tzv. International Catholic–Jewish Liaison Committee (ILC), kde sú
partnermi predstavitelia Katolíckej cirkvi a Medzinárodná židovská rada pre
medzikonfesijné konzultácie (IJCIC). Vznikli aj ekumenické skupiny odborníkov, medzi
ktorými možno spomenúť The Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations
(Kresťanská skupina odborníkov na kresťansko-židovské vzťahy; založená v r. 1969),
ktorá v roku 2002 vydala známe vyhlásenie A Sacred Obligation (Svätá povinnosť). Táto
ekumenická skupina zložená z protestantských i rímskokatolíckych odborníkov z oblasti
biblistiky, histórie a teológie prezentovala dôležitých desať výrokov, ktoré sú „svätou
povinnosťou“ pre kresťanov ako súčasť prehodnotenia kresťanskej viery vo vzťahu
k judaizmu a židovskému ľudu. Medzi nimi je napr. potvrdenie večnej platnosti Božej
zmluvy s židovským ľudom; uznanie judaizmu ako živej viery, zrieknutie sa starej
rivality, potvrdenie zeme Izraela pre život židovského ľudu a skutočnosť, že sa kresťania
nemajú misionársky zameriavať na konverziu Židov. V medzináboženskom biblickom a
teologickom dialógu nastáva čas vstúpiť aj do otvorenej vzájomnej konfrontácie
rozdielnych teologických pohľadov s rešpektovaním odlišných stanovísk, ktoré nebudú
viesť k odmietnutiu pozícií partnera v dialógu. V tomto dialógu sme ako kresťania
povolaní, aby sme veľmi pozorne počúvali židovský ľud ako myslí a čo hovorí sám
osebe. Na druhej strane, „ak tento dialóg má byť úprimný, nesmie prejsť mlčaním popri
existujúcich rozdieloch“1029 (napr. mesianizmus, Ježiš, Boží ľud, Tóra – Starý zákon).
Zmena postoja Cirkvi k Židom a judaizmu by mala priniesť dôsledné zmeny
do ekleziológie (úplné opustenie tzv. substitučného modelu); kristológie (táto by mala
dôsledne rešpektovať nielen Ježišovo človečenstvo, ale aj jeho židovstvo) a misijnej
teológie (otázka misií kresťanov medzi Židmi).
1028
1029

Jeho slovenský preklad in BRAULIK, G.: Rozumieť Starému zákonu, KBD, Svit 2002, s. 261-263.
Por. Benedikt XVI. Príhovor v Kolínskej synagóge, 19. august 2005.
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Potrebné je naďalej pokračovať aj v dialógu a reflexii nad šoa. Pre kresťanov je dôležité
vedieť, že táto tragédia s miliónmi židovských obetí, je pre Židov konštitutívnym prvkom
ich živej pamäte, základnou morálnou, filozofickou a teologickou udalosťou modernej
doby.1030 Pre kresťanov bude vždy objektom zahanbenia a ľútosti. Dokument
„Pamätajme“ z roku 1998 sa stretol nielen s rešpektom, ale aj kritikou zo židovského
sveta. Kardinál Cassidy k nemu poznamenal, že „toto je prvé slovo, ale nie posledné“.
Cestou k novým vzťahom k našim starším bratom vo viere predstavujú najskôr kajúce
kroky, ktorými my kresťania vyjadrujeme, že sa nedištancujeme od bremena temnej
minulosti, ale nesieme za ňu zodpovednosť prostredníctvo pripomínania a živej pamäte.
Súčasťou nášho postoja je tešuva – obrátenie srdca, ktorá zahŕňa nielen jednotlivcov, ale
aj miestnej a univerzálnej Cirkvi. Samotný proti-antisemitizmus však nestačí. Ďalšiu
perspektívu vyjadril pápež Ján Pavol II. slovami: „Akokoľvek je to nutné, nestačí len
odsudzovať nepriateľstvo voči židovskému národu, je potrebné rozvíjať priateľstvá, úctu
a bratské vzťahy.“1031 Cesta teda vedie cez opravdivé pokánia smerom k budovaniu
pozitívnych priateľských a bratských vzťahov.
Nevyhnutná oblasť v napredovaní kresťansko–židovského dialógu je vzdelávanie. Ono je
nezbytnou cestou k boji proti antisemitizmu a predsudkom – čo je posudzovanie situácie
predtým, než človek skutočne pozná a vie o čom hovorí. Z kresťanskej strany je potrebné
neustále hovoriť, čo je judaizmus, kto sú Židia, o význame krajiny Izraela pre súčasné
židovstvo, o tragédii holokaustu atď. Podľa slov pápeža Jána Pavla II. „Židia a judaizmus
by nemali zaujímať príležitostné a okrajové miesto v katechizme: ich prítomnosť je tu
podstatná a mala by byť organicky integrovaná“.1032 Preto je dôležité podporovať rozličné
organizácie, akademické podujatia a iniciatívy v oblasti židovsko-kresťanského dialógu
(na Slovensku jestvuje Spoločnosť kresťanov a Židov – žiaľ s minimálnou činnosťou,
občianske združenie Chevra a pobočka ICEJ - Medzinárodného kresťanského
veľvyslanectva Jeruzalem). V rámci teologického vzdelávania je potrebná hlbšia znalosť
nielen Starého zákona, ale aj pobiblického judaizmu, židovských zvykov a modlitieb.
Perspektíva židovsko-kresťanského dialógu však presahuje čisto náboženské
a teologické otázky. Spoločné dedičstvo Izraela a Cirkvi môže poskytovať odpovede na
súčasné otázky v neustále sa meniacom svete, akými sú posvätnosť života, ochrana
rodiny, spravodlivosť a mier vo svete, diskriminácia a rešpektovanie práv menšín,
problém náboženského fundamentalizmu a terorizmu, integrity stvorenia, negatívne
vplyvy globalizácie, rastúca ekonomická nerovnosť a mnohé ďalšie. V tomto svete nie sú
kresťania a Židia nepriateľmi, ale blízkymi partnermi, zvlášť pri prezentovaní morálnych
hodnôt, ktoré sú nezbytné na prežitie a rozvoj našej ľudskej spoločnosti. Spoločne
môžeme byť presvedčivými pravdivými svedkami Božej lásky v dnešnom svete. Veľmi
pozitívnym prínosom na Slovensku je práca občianskeho združenia Chevra so sídlom
v Žiline, ktorého členovia sa okrem vydávania informačných materiálov, časopisu

1030

CHERON, M.S.; WIESEL, E.: Zlo a exil. Rozhovory. Portál, Praha 2000, s. 19.
Posolstvo pápeža Jána Pavla II. k 100. výročiu Rímskej synagógy, 23. máj 2004.
1032
Prejav Jána Pavla II. k delegátom Biskupských konferencií a ostatným expertom, 6.3. 1982.
1031
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Bratstva, usporiadania židovsko-kresťanskej konferencie angažujú v rozličných formách
charitatívnej služby židovským bratom a sestrám.
Židovstvo a kresťanská cirkev sa nemôžu zastaviť v izolovanom výlučnom dialógu,
ktorý by vylučoval iných účastníkov a iné náboženstvá. Tento vzájomný dialóg má byť
univerzálny a otvorený pre ďalších partnerov - v prvom rade pre islam, ktorý sa odvoláva
na Abrahámovo dedičstvo (v tomto zmysle sa hovorí o „abrahámovskej ekuméne“).
Zvlášť naliehavý je tento dialóg v boji proti náboženskému extrémizmu, ktorého
dôsledkami sú teroristické útoky. Proti neznášanlivosti sa dá brániť práve rozhovorom,
aktívnym odstraňovaním predsudkov a vzájomných bariér.
Krajina Izraela mala vždy ústredný význam pre židovský ľud. Jednako, kresťanská
teológia obviňovala Židov, že samých seba odsúdili k životu bez domova, keď odmietli
Mesiáša. Takýto spôsob teórie nahradenia neumožňoval kresťanom porozumieť židovskej
príslušnosti s krajinou Izraela. Kresťanskí teológovia sa nemôžu viac vyhýbať tejto
zásadnej téme, zvlášť vo svetle komplexného a pretrvávajúceho konfliktu v krajine.
30. decembra 1993 podpísal Vatikán oficiálny diplomatický vzťah so štátom Izrael
(od roku 1991 mal Vatikán so štátom Izrael bilaterálny vzťah, v roku 1992 sa začal
vytvárať „Fundamental Agreement“ vzájomnej spolupráce a 10. mája 1994 bol uvedený
do platnosti).
Uvedené posuny v mysli a učení kresťanských cirkví vo vzťahu k židovskému ľudu
a judaizmu, nás vedú k nádeji, do ktorej chceme vstúpiť aj na Slovensku, hoci nás čaká
ešte veľmi dlhá cesta nájdenia autentického dialógu. Okrem vyššie spomínaného
vysporiadania sa s antisemitskou minulosťou a účinnejšej recepcii oficiálneho učenia
o židovskom ľude do miestnych cirkevných spoločenstiev, potrebujeme v našej krajine
predovšetkým angažovaných kresťanov, ktorí budú študovať spoločné biblické pramene,
dejiny judaizmu a budovať priateľské vzťahy s židovskými bratmi a sestrami. Len
s pomocou takýchto ľudí je možné viesť skutočný dialóg lásky, ktorý jediný prekoná
nezáujem, ľahostajnosť a antižidovské predsudky silno zakorenené v pamäti slovenského
národa.
4. Účasť kresťanov na sederovej večeri
V druhej polovici 20. storočia, ako súčasť znovuobjavovania židovských koreňov
kresťanstva – zvlášť v oblasti porozumenia Poslednej večere – začali si mnohé kresťanské
spoločenstvá z rôznych cirkevných denominácií pripomínať sederovu večeru, respektíve
vyhľadávali účasť na sederi v židovských rodinách a komunitách. Účasť kresťanov na
sederi má rozličnú formu a smeruje k rôznorodým cieľom. Na tomto mieste priblížim
jednotlivé formy účasti kresťanov na sederovej večeri a spomeniem aj niektoré príklady
z praxe jej slávenia, ktoré by mohli byť nápomocné pre orientáciu v tejto oblasti.
Všeobecne môžeme rozlišovať dve skupiny, v rámci ktorých sa nachádzajú rozličné
formy účasti na pesachovej večeri:
A. Spoznávanie sederu ako živej slávnosti židovského ľudu
Primárnym cieľom je spoznávanie autentickej pesachovej večere, a to nielen v jej
starobylej podobe z 1. stor. po Kr., ale v jej integrite s historickým vývojom v rabínskom
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judaizme, až po konečnú podobu zachytenú v Hagade šel-pesach1033. Táto cesta
napomáha k spoznávaniu spoločných pesachových prvkov v židovstve a kresťanstve, ako
aj rozvíjaniu kresťansko-židovského dialógu. Všeobecne môžeme rozlišovať tri spôsoby
účasti na sederi:
1. Účasť kresťana alebo niekoľkých kresťanov na sederovej večeri v židovskej rodine
slávenej podľa pesachovej hagady.
2. Spoločný židovsko-kresťanský seder pod vedením židovského muža (rabína)
sledujúci pesachovú hagadu (napr. New Hampshire Jewish-Catholic Seder
v Manchestri).
3. Prezentácia židovskej pesachovej večere v podobe prednášky obohatenej
o pesachové symbolické jedlá a piesne (napr. Lettura e analisi del Seder Pasquale
na Gregoriánskej univerzite v Ríme).
B. Spoznávanie mesiášskeho charakteru sederu
Prvoradým cieľom týchto sederových slávností je spoznávanie židovskej pesachovej
večere s dôrazom na skutočnosť, že Ješua ha-mašiach je Spasiteľom Izraela a celého
sveta. Preto pôjde o slávenie sederu so zameraním na Ješuov zásah do pesachovej večere
v rámci jeho posledného stolovania so svojimi učeníkmi podľa Nového zákona.
Spoznávanie pesachového kontextu Poslednej večere nie je vhodné na rozvíjanie dialógu
so Židmi, ale prehlbuje židovsko-kresťanskú identitu vnútri samotného kresťanstva.
Druhým dôležitým cieľom môže byť spoznávanie sederu ako ho slávia mesiánski
Židia1034 – teda tí, ktorí uverili v Ješuu ako svojho Mesiáša, ale zachovali si svoju
židovskú identitu. Títo prijímajú celú Hagadu v jej súčasnej podobe, ku ktorej pridávajú
nové mesiášske interpretácie jednotlivých pesachových elementov (mesiánska hagada).
Aj tu môžeme rozlíšiť tri formy účasti na sederi:
1. Spoločná študijná (demonštratívna) „sederova večera kresťanov“, ktorá sleduje
pesachovú hagadu, ale pripája komentáre objasňujúce Ješuove gestá a slová z jeho
Poslednej (pesachovej) večere.
2. Prezentácia Ješuovho konania počas Poslednej večere v podobe prednášky alebo
workshopu obohatená o pesachové symbolické jedlá a židovské piesne.
3. Účasť kresťana alebo niekoľkých kresťanov na sederovej večeri v židovskej
mesiášskej rodine alebo mesiánskom zbore podľa mesiášskej pesachovej hagady.

1033

Na Slovensku je prístupná hebrejsko/slovenská Pesachová hagada od Valeriána TRABALKU, Chajim,
Bratislava 2004 alebo hebrejsko/česká Nová pražská pesachová hagada, preložená vrchným pražským
rabínom Karolom SIDONOM, Sefer, Praha 1996.
On-line na webe možno nájsť výbornú Pesach Haggadah according to Mishneh Torah, ktorá je dielom
izraelského The Mamre Institute podľa Majmonidesovho Mišne tora,
http://www.mechonmamre.org/phgdh.htm [24.11.2008];
hebrejsko/anglickú Sephardic Haggadah according to Spanish/Portuguese Minhag od Hillela ben David
(Greg KILLIAN) z Texasu, s niektorými hebrejskými modlitbami
http://www.betemunah.org/haggada.html; taliansku Haggadah di Pasqua,
http://www.sidic.org/it/dossierview.asp?id=49 .
1034
O mesiánskych Židoch por. moju sériu článkov na http://www.postoy.sk/node/1456 [9.6.2008].
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Kresťania a seder?
Kanadský rabín Dow Marmur v článku „Should Christians celebrate the Seder?“1035
zhrnul niekoľko námietok voči určitému typu slávenia sederu kresťanmi. Vo svojom
príspevku uviedol, že kresťania si predstavujú sederovu večeru ako starobylý zvyk
z minulosti, namiesto uvedomenia si, že Židia slávia seder ako živé sprítomnenie exodu
z Egypta, ktorý je základnou paradigmou celej židovskej histórie. Exodus reprezentuje
pre súčasných Židov začiatok vykúpenia a od každého kto slávi seder sa očakáva, že
aplikuje túto skúsenosť na seba. Seder nie je pre Židov žiaden starobylý prežitok, ale živá
slávnosť. „V duchu pravdivého medzináboženského dialógu je pre predstaviteľov dvoch
náboženstiev osožnejšie učiť sa navzájom z odlišných midrášov ako sa snažiť o včlenenie
jedného do druhého,“ napísal rabi Marmur. Dôležité je preto poznať, čo pesachové
symboly znamenajú dnes v obidvoch náboženstvách.
Aby účasť na pesachovom sederi bola súčasťou kresťansko-židovského dialógu, pri
ktorom si kresťania môžu uvedomiť význam spoločných pesachových elementov
a zároveň spoznať historický vývoj pesachovej slávnosti aj po zničení chrámu,
najvhodnejšou cestou je účasť na sederovej večeri v židovskej rodine. K tomu
povzbudzuje aj Guidelines: Christian and the Passover seder Meal pripravená rímskym
Service International de Documentation Judéo-Chrétienne (SIDIC) a The Study Centre
for Christain-Jewish Relations v Londýne: „Ideálom by bola účasť na pesachovom sederi
ako hostia židovských priateľov, v ich dome. Tak môžeme byť skutočným ,hosťami‘
židovskej tradície a viery, s ktorou je cirkev spojená v svojej pravej identite.“1036
Podmienkou je nájsť Židov otvorených pre dialóg s kresťanmi, ktorí budú ochotní prijať
kresťanských priateľov na sederovej slávnosti vo vlastnom dome. Inou cestou je spoločný
židovsko-kresťanský seder pod vedením židovského muža (rabína) sledujúci pesachovú
hagadu. Výhodou prvej možnosti je zachovanie rodinného charakteru sederu, kým pri
druhom spôsobe je možná účasť aj viacerých kresťanov.
Keď sa v 70. rokoch 20. storočia rozšírilo slávenie sederovej večere vo farnostiach
arcidiecézy v Louisville, tunajší arcidiecézny úrad vydal v roku 1979 Seder Guidelines:
A joint Statement of Archdiocesan Offices. Táto inštrukcia vychádzala z autentického
židovsko-kresťanského dialógu a nabáda k rešpektovaniu skutočnosti, že seder je živou
slávnosťou židovského ľudu. Stojí v nej:
Farnosti, ktoré sa rozhodli zúčastniť sederovej večere, ktorá pomáha
k spoznávaniu rituálov našich židovských susedov, majú byť opatrné v nasledujúcom:
a) Štúdium súčasného judaizmu vedie k poznaniu, že farníci toto jedlo majú chápať
ako živú rituálnu večeru, nielen ako niečo minulé alebo nahradené Eucharistiou;

1035

Článok bol uverejnený v Catholic New Times 24. marca 1985 a znovu pretlačený v The SIDIC
Periodical XXX, č.1 (1997), s. 13-14.
1036
Guidelines: Christian and the Passover seder Meal prepared by the SIDIC Centre in Roma and the
Study Centre for Christain-Jewish relations in London, in The SIDIC Periodical XXX, č.1 (1997), s. 1719.
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b) hľadajte pomoc židovského páru/rodiny k vykonávaniu rituálu správnym
spôsobom, opatrne môže byť používané niektoré priame prepojenia medzi
sederom a Poslednou večerou;
c) aby zmeny, ktoré sa urobia v rituáli neboli deštruktívne k skutočnému sederovému
jedlu alebo autentickým židovským tradíciám;
d) ak nepoužívate autentický židovský rituál pre seder alebo slávite farskú večeru na
začiatku Veľkonočného trojdnia v zelený štvrtok, nazvite toto jedlo iným menom,
napr. „agapé“, čo znamená „hostina lásky“.
Podobnú inštrukciu nájdeme aj v Guidelines for Catholic-Jewish Relations vydanej
katolíckymi biskupmi v Austrálii z roku 19921037:
V predošlých rokoch sa mnoho katolíkov zaujímalo o slávenie židovského
pesachu (sederu). V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti nasledovné:
1. Pesach je posvätným sviatkom pre Židov. Keď ho nežidia demonštrujú, má sa
rešpektovať rítus Hagady v jej celej integrite. Z tohto dôvodu sa odporúča
používanie textu schváleného rabínom. Dokonca aj keď text bol schválený
v zahraničí, má byť konzultovaný s miestnym rabínom, aby zodpovedal miestnym
zvykom a okolnostiam.
2. Je vhodné pozvať židovský pár alebo rodinu, aby viedli rítus.
3. Jeden z hlavných dôvodov pre slávenie kresťanmi môže byť ocenenie a skúsenosť
toho, čo sme prijali od Židov v histórii spásy.
4. Tento rituál má význam ako prostredie na vyučovanie o Poslednej večeri, ale
nemá byť nikdy hybridom (zmiešaninou) slávností Židov a kresťanov.
5. V predošlých rokoch si niektorí kresťania vybrali účasť na sederi v Zelený štvrtok
namiesto Katolíckej liturgie. Takto slávili oslobodenie Židov z Egypta, zatiaľ čo
vynechali slávenie našej Paschy a vyslobodenia v Kristovi. Preto sa dôrazne
odporúča, aby sa prax sederu slávila mimo Svätého týždňa alebo prinajmenej
v čase, ktorý umožňuje účasť na slávnostiach Svätého týždňa.
Podobne Biskupské konferencie Severnej Ameriky, Anglicka a Walesu zverejnili
inštrukcie v Smernici pre pastoračné aktivity počas Svätého týždňa:1038
V minulých rokoch narastal zvyk v mnohých farnostiach usporiadať
a demonštrovať seder počas Svätého týždňa. Tento môže mať výchovnú a spirituálnu
hodnotu. Je však nesprávne „pokrstiť“ seder interpretovaním alebo ukončením
s novozákonnými čítaniami alebo kresťanskými asociáciami alebo – ešte horšie – jej
vnorením do Eucharistie alebo jeho predvedením ako predohre Eucharistie. Takéto
zmiešavanie ukazuje nedostatok rešpektu pre porozumenie judaizmu a prekrútenie
oboch tradícií – kresťanskej aj židovskej. Primárnym dôvodom, prečo sa kresťania
môžu rozhodnúť usporiadať demonštráciu sederu, môže byť lepšie porozumenie
židovským koreňom našej eucharistickej liturgie...
V tomto duchu končí aj záver v Guidelines: Christian and the Passover seder Meal:
1037

Bishops' Committee for Ecumenical and Interfaith Relations Australian Catholic Bishops Conference,
Guidelines for Catholic-Jewish Relations, 1992.
1038
Por. in Guidelines: Christian and the Passover seder Meal, s. 19.
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Nie je dostatočné len čítanie textov a porozumenie symbolom pesachového
sederu. Kresťania by mali taktiež vstúpiť do spoločenstva s vierou židovského ľudu,
ktorú stelesňujú a pokračujú v jej odovzdávaní. Správny postoj kresťanov vo vzťahu
k pesachovému sederu je zdieľanie histórie s židovským ľudom, objavovanie puta,
ktoré spája cirkev s týmto ľudom a vzdávanie vďaky za ich vernosť sinajskej zmluve.
Z ekumenickej perspektívy môžeme spomenúť vyvážený Guidelines for Lutheran-Jewish
Relations, ktorý vydala Evanjelická luteránska cirkev v Amerike roku 1998. Stojí
v ňom:1039
Hoci sa uprednostňuje účasť na sederi v židovských domoch alebo synagógach, je
možné mať aj „demonštratívny seder“ v kresťanských cirkvách, ktorý môže užitočne slúžiť
k vzdelávaniu, kde sa učia spoznávať spoločné [kreťansko-židovské] korene a zároveň
podstatné odlišnosti [oboch náboženstiev]. Má sa k nemu pristupovať s vedomím
nebezpečenstva, aby sa nepošliapala „svätá zem“ tých druhých. Ak sa takáto
demonštrácia robí, nech sa robí opatrne, s konzultáciou alebo hostením miestneho
rabína.
Rabi A. James Rudin, riaditeľ medzináboženskej komisie American Jewish
Committee uviedol k smernici, že napomína kresťanov, aby pesachový seder ani ďalšie
židovské rituály, neboli kresťanmi z náboženských dôvodov „konfiškované“, ale musia
vždy zachovať ich židovskú autenticitu.
New Hampshire Jewish-Catholic Seder v Manchestri
V Centre pre kresťansko-židovské štúdium na Boston College sa slávil 5. marca 2002
prvý židovsko–kresťanský seder. Tento seder usporiadalo Centrum spolu s Jewish
Federation of Greater Manchester a Rímsko-katolíckou diecézou v Manchestri.
Rešpektuje sa na ňom židovská pesachová tradícia, tak ako sa vyvinula od rabínskych
čias až podnes. Pri slávnosti bola použitá špeciálna hagada. Táto Hagada bola podľa
možností veľmi blízka tradičnému židovskému veľkonočnému jedlu. Spoločnému sederu
predsedal rabbi Louis Reiser a zúčastnil sa ho aj John McCormack, biskup v Manchestri,
ktorý pri tejto príležitosti povedal: „Účasť na tejto slávnosti si vážime nielen preto, že
nám pomáha objavovať naše židovské korene, ale aj duchovné bohatstvo rabínskeho
judaizmu, ktoré odráža seder.“
Od tohto roku sa slávenie židovsko–kresťanského sedera stalo každoročnou súčasťou
na Boston College. Napríklad na treťom ročníku (11. marca 2004), sa ho zúčastnilo vyše
200 ľudí. Organizátori podujatia sa snažia zamedziť zmiešavaniu alebo synkretizácii
židovských a kresťanských rituálov.
Lettura e analisi del Seder Pasquale na Gregoriánskej univerzite v Ríme
Na Pontifical Gregorian University v Ríme sa stala už tradíciou prezentácia židovského
paschálneho sederu (pravdepodobne od roku 2003). Táto prezentácia je pod patronátom

1039

The Evangelical Lutheran Church in America, Guidelines for Lutheran-Jewish Relations, 1998, čl. 9. Online: http://www.j-cinstitute.org/ChurchStatements/Lutheran_Guidelines.htm [10.3.2006].
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SIDICU – Service International de Documentation Judéo-Chrétienne a lektúru zvyčajne
vedie profesorka Lili Spizzichino.
9. marca 2006 som mal možnosť osobne sa zúčastniť na tejto prednáške. Podujatie
nebolo vyhradené len študentom Gregoriánskej univerzity, ale bolo prístupné aj ľuďom
zaujímajúcim sa o židovsko-kresťanský dialóg a spolupracovníkom inštitútu SIDIC.
Z akademickej perspektívy išlo o fundovanú vedecko-populárnu prezentáciu sviatku
v dvoch častiach. Obsahom prvej z nich bolo všeobecné predstavenie sviatku Pesach
a druhá časť bola zameraná na jednotlivé pesachové symboly sederovej večere. V prvej
časti prof. Spizzichino stručne priblížila históriu židovského ľudu v Egypte –
od patriarchu Jozefa až po exodus, vysvetľovala etymológiu slova pesach, rozdiely medzi
pesach micrajim a pesach dorot podľa tradície Mišny a spôsob obetovania baránka v čase
chrámu. V druhej časti sa venovala vysvetľovaniu jednotlivých častí súčasného
židovského sederu, pričom jednotlivé symboly rozdelila do dvoch skupín – na symboly
záchrany a útlaku. Obohatením prednášky bola vizuálna ukážka jednotlivých symbolov
(víno, štyri poháre, karpas, maror, charoset, 3 macy, zroa, bejca) a audio prezentácia
niektorých sederových piesní. Tejto lektúry sa zúčastnilo tridsať účastníkov (11 mužov a
19 žien).
Pri tejto príležitosti môžeme spomenúť, že na viacerých univerzitách sa stalo tradíciou
ročné slávenie sederu. Napríklad na Aurora univerzity bol usporiadaný 10. apríla 2001
veľkonočný seder pre študentov a zamestnancov univerzity. Podujatie viedol rabbi
Douglas Sagal z KAM Isaiah Israel Congregation v Chicago. Pesachový seder bol
súčasťou pravidelných ekumenických stretnutí v univerzitnej kaplnke. Podobne sa každý
rok slávi seder na Newman Center University of Wisconsin.1040
Mesiášsky charakter sederu
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sederova večera kresťanov podľa židovskej
pesachovej hagady bez odborných komentárov nie je príliš vhodná pre začiatočníkov.
Zvlášť vtedy, ak účastníkom chýbajú dobré znalosti židovských koreňov Poslednej večere
a vývoja Pesachovej hagady. Dôležité je, aby kresťanskí účastníci vedeli rozlíšiť
historické elementy pesachovej večere dôležité pri spoznávaní Ježišových slov počas
Poslednej večere od židovských tradícií utvorených po zničení chrámu v priebehu dejín.
Takáto slávnostná večera by mohla prispieť k poznaniu židovskej tradície, ale účastníci
by len ťažko vedeli rozlíšiť čo patrilo k starobylému rítu v 1. stor. od neskorších doplnkov
z obdobia tanaitov, amoraim atď.
Mesiánske nadväzovanie na židovskú tradíciu vychádza zo skutočnosti, že Ježiš bol
a stále je mesiášom Izraela, naplnením všetkých mesiášskych očakávaní. Jednou cestou
prezentácie tejto skutočnosti počas židovskej pesachovej (sederovej) večere je
nasledovanie podoby veľkonočnej večere ako sa ona pravdepodobne slávila v Ješuovej
dobe. Nesleduje sa ani tak súčasný židovský seder, ale pomocou historického štúdia sa
zostaví pravdepodobná študijná historická hagada, do ktorej sa vložia Ješuove nové gestá
a slová, ako ich máme zachytené v tradícii Nového zákona. Išlo by de facto o živú formu
1040

Por. http://www.catholicherald.org/archives/articles/newmanseder.html [24.11.2008].
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štúdia židovskej veľkonočnej večere, ktorú slávil Ješua so svojimi učeníkmi pomocou
slávnostnej večere. Otázkou je, či je vhodné zostavovať špeciálnu kresťanskú hagadu,
ktorá by bola miešaninou súčasného židovského sederu, vrátane postbiblických dodatkov,
s mesiášskymi (kresťanskými) prvkami z Nového zákona. Takto niektorí odporúčajú, aby
si každý spravil svoj vlastný seder (s prihliadnutím na špecifické zvyky v danej
cirkvi).1041 Používanie mesiášskej hagady (viď nižšie) je opodstatnené u veriacich Židov,
ktorí prijali Ješua za svojho Mesiáša. Kresťania z národov by však nemali brať Židom ich
slávnosť, aby do nej zasahovali vkladaním vlastných prvkov. Nerešpektovala by sa
skutočnosť, že židovstvo a kresťanstvo (z pohanstva) išli v dejinách vlastnou cestou ako
dve rozličné náboženstvá. Určitým kompromisom – ak nie je možné spoločné slávenie
so Židmi (ortodoxnými či mesiánskymi) – je používanie hagady šel-pesach (prípadne jej
skrátenej verzie), pri ktorej sa budú čítať dva vysvetľujúce komentáre:
a) židovský komentár – ako jednotlivé časti rituálu chápu Židia;
b) kresťanský komentár – na miestach, kde v starobylom sederi do večere
vstúpil Ješua, prípadne ktoré sú reinterpretované v Novom zákone.
V tomto prípade sa dá hovoriť o spoločnej sederovej večeri kresťanov, pretože táto
sleduje židovský poriadok (seder) pesachovej slávnosti, ale zúčastňujú sa jej kresťania.
Nejde o „kresťanskú sederovu večeru“, pretože ona zostáva podľa poriadku židovskou
sederou večerou, ktorá je konštitutívnym rítom judaizmu.1042 Kresťania nemôžu sláviť
židovské sviatky, pretože nie sú národnostne Židmi (narodenými zo židovskej matky), nie
sú obrezaní, nedodržiavajú micvot, nenavštevujú synagógu..., ale môžu si spoločnou
sederovou večerou názorne pripomenúť ako slávil svoju poslednú veľkonočnú večeru Žid
Ješua z Nazareta, v ktorého uverili ako Mesiáša (Krista) a Božieho syna. Zároveň si touto
spoločnou sederovou večerou priblížia živú pesachú slávnosť židovského ľudu, svojich
starších bratov vo viere. Takáto sederova večera nie je žiadnou náhradou
za Eucharistické slávenie ani popretím biblickej autenticity jej súčasnej formy slávenia.
Eucharistia sa postupne vyvinula v priebehu stáročí do dnešných podôb na verejný kult
kresťanského spoločenstva, ktorého stredobodom sú Ješuove eucharistické gestá a slová
nad chlebom a kalichom (katolícka perspektíva) sprevádzané epiklézou k Duchu Svätému
(pravoslávna perspektíva). Jej centrom je spomienka na Ješuovu smrť a jeho vzkriesenie.
1041

Por. napr. www.christianseder.com/haggadah.html; A Guide for a Christian Seder od Michaela
ROEPKE (Bookman Publishing, 2004); A Hebrew-Christian Passover Haggada od Dr. Eliasa E.
HIDALGO, zakladateľa Shalom Scripture Studies v Savannah, http://www.shalompeace.com/Haggadah.html; The Passover Seder for Christians, prispôsobená hagada od Dennisa R.
BRATCHERA, riaditeľa ekumenického CRI/Voice Institute, www.cresourcei.org/haggadah.html; Come
to the Table: A Catholic Passover Seder for Holy Week od Meredith GOULD (Plowshares Publishing,
2005). Autorkou je židovská žena, ktorá konvertovala do Katolíckej cirkvi. Strávila šesť rokov písaním
tejto knihy, v ktorej sa snažila o spojenie židovského dedičstva s katolíckou vierou. Kniha je pomôckou
pre porozumenie židovskému pesachu a zároveň liturgii Veľkého týždňa. Skrátenú verziu možno nájsť
na webe: http://www.domestic-church.com/CONTENT.DCC/19990301/FRIDGE/seder.htm; The
Passover Meal: A Ritual for Christian Home od Arleen HYNES, Paulist Press, New York 1972,
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=4251&repos=1&subrepos=0&searchid=356
444 . Z ďalších známejších prác: Ceil & Moishe ROSEN, Christ in the Passover, Moody, Chicago
1978; Jr. James G. Emerson, A Christian Seder, Emerson Communication Corp, 1976; John DAN,
Behold! The Lamb of God: Easter Passover Seder Service for Christians, Eden, 1995.
1042
Por. Guidelines: Christian and the Passover seder Meal, s. 19.
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Sederova večera napomáha k pripomenutiu si starobylého židovského kontextu
pesachovej večere, pri ktorej Ješua „eucharistické slová“ vyslovil. Pre ranú cirkev zo
židovstva bol tento kontext samozrejmosťou, pre kresťanov, ktorí s ním neboli
zoznamovaní (napr. prostredníctvom katechéz), sa stal v priebehu storočí celkom
neznámym. Sederova večera takouto cestou bude účinne pomáhať k porozumeniu
židovského kontextu tej slávnosti, na ktorej Ješua ustanovil novú a večnú zmluvu v svojej
krvi a ktorú prikázal svojím učeníkom konať na svoju pamiatku.
Slávenie sederovej večere kresťanmi, ktoré napomáha k hlbšiemu spoznávaniu
hebrejskému kontextu Poslednej večere, je pomerne rozšírené už aj na Slovensku. Autor
tejto práce vypracoval počas štúdií na Teologickom inštitúte v Nitre „študijnú pesachovú
hagadu“ s dvomi typmi komentárov, ktorú dodnes používajú mnohé kresťanské
spoločenstvá a farnosti. (Pravdepodobne) prvá sederova večera kresťanov na Slovensku
bola zorganizovaná študentmi kňazského seminára v Nitre v roku 1996, ktorá sa
uskutočnila v budove nitrianskej charity (na fotografii jej účastníci).1043 Odvtedy takúto
sederovu večeru slávi každoročne okolo 50 spoločenstiev a farností na Slovensku,
Morave a v Čechách.
Zjednodušenou prezentáciou sederovej večere kresťanov, zvlášť z časových,
priestorových a akademických dôvodov, môže byť prednáška či workshop zameraný
na spoznávanie hebrejských koreňov Poslednej večere obohatený o symbolické jedlá
a židovskú hudbu. Autor okrem mnohých prednášok o sederovej večeri viedol 26. júna
2004 workshop v rámci Diecézneho stretnutia mládeže nitrianskej diecézy v Svinnej
na tému: „Židovské korene Eucharistie“ (viď foto).
ICJS - Lenten Preaching Colloquium (2000) o kresťanskom „sederi“
The Institute for Christian & Jewish Studies (ICJS) v Baltimore sa počas ročného
študijného kolokvia v roku 2000 zameral na skúmanie rozmáhajúceho sa, slávenia
kresťanského „sederu“.1044 Teologickou diskusiou chceli odborní spolupracovníci
Inštitútu odpovedať na požiadavky mnohých klerikov a pastorov z rozličných cirkví, ktorí
sa v snahe o zlepšenie vzťahov medzi kresťanmi a Židmi a lepšieho porozumenia
židovským koreňom svojej viery, snažia hľadať primeraný spôsob slávenia sederu.
Židovskí prednášatelia (rabi David Sandmel, Elizabeth Bolton, Robert Tobin) hovorili
o rozdiele medzi slávením sederu pred a po zničení chrámu, o jeho význame vnútri
židovskej komunity, ale aj o histórii patristického odsúdenia slávenia židovského sederu
a stredovekých obvineniach z rituálnych vrážd. Rímsko-katolícky teológ Dr. Rosann
Catalano poukázal na množstvo súčasných kresťanských hagadot, ktoré dokumentovali
tendenciu kristologického prekrytia textu pôvodnej hagady. Všetci účastníci kolokvia sa
zhodli na tom, že praktizovanie kresťanských „sederov“ je nesmierne problematické,

1043

Text s komentármi, spolu s textami pre účastníkov (bez komentárov), receptami na sederove jedlá
a sederovými piesňami, možno nájsť na webovej stránke autora: http://www.andrejmatel.info v sekcii
Moje texty/Izrael/Židovská kultúra a sviatky.“ Staršie texty v prílohe č. 2 diplomovej práce Eucharistia
– Pascha Novej zmluvy, Nitra 1998, s. 69-82.
1044
Por. http://www.icjs.org/news/vol10/Lentenrev.html [15.3.2006].
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pretože je zasahovaním do židovskej liturgie a môže byť škvrnou na židovskokresťanských vzťahoch.
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Inou cestou je sledovanie súčasného židovského sederu, ktorý vychádza zo staršej
tradície siahajúcej do 1. stor. po Kr., ale bol postupne dopĺňaný o nové mesiášske
elementy, ktoré sú aj v samotnom židovstve interpretované v mesiánskom duchu.
Pomôckou pri slávení je mesiášska hagada,1045 ktorá sleduje text tradičnej Hagady šelpesach, ale v mesiášskom duchu mení alebo dopĺňa mnoho modlitieb a symbolov. Takto
slávia seder mesiánski Židia – teda tí, ktorí ostali Židmi (nevstúpili do žiadnej kresťanskej
cirkvi), zachovávajú židovské sviatky a zvyky a súčasne prijali Ješuu za svojho Mesiáša.
Židia veriaci v Ješuu ako svojho Mesiáša sledujú zvlášť tieto mesiášske elementy:
• tri macot sú symbolom Trojice. Prostredný z nich symbolizuje Mesiáša Ješua,
ktorého telo bolo zlomené, ukryté v hrobe, ale nakoniec pri vzkriesení znovu nájdené,
tak ako sa to deje s prostrednou macou v priebehu večere. Súčasné macot majú malé
dierky a prúžky. Prepichanie macot je symbolom mesiáša, ktorý – hoci bol bez hriechu
– bol podľa Písiem prebodnutý (por. Zach 12, 10; Ž 22, 16; Iz 53, 5). Pre mesiánskych
Židov je afikoman symbolom Kristovho ukrižovaného zničeného tela. On symbolizuje
mučeného, prebodnutého, nevzhľadného Mesiáša Ješuu. Tento chlieb používajú potom
ako eucharistický chlieb.
• Ako eucharistické víno používajú tretí pohár (kalich vykúpenia);
• symbolika Eliášovho kalicha sa naplnila príchodom Jána Krstiteľa (por. Mt 17,1013);
• horké byliny (maror) symbolizujú aj horký osud Mesiáša, ktorý zakúsil, aby nás
vykúpil (por. Jn 19, 29-30).

1045

Najznámejšia je The Messianic Passover Haggadah od Barry & Steffi RUBIN, Messianic Jewish
Publishers/ The Lederer Foundation, Baltimore 1992. Portál MessianicSeder.com uvádza mesiánsku
hagadu on-line na webe: http://www.godonthe.net/passover/messianic_haggadah.html. Na stránkach
Artists for Israel International http://www.afii.org je k stiahnutiu hebrejsko/anglická Messianic
Passover Haggadah (pdf formát); Mesiánska Congregation Shema Yisrael zo Southfieldu v Michigane
na svojej webovej stránke http://shema.com/ dáva k dispozícii k stiahnutiu (formát pdf) svoju mesiánsku
hagadu s hebrejskými modlitbami, anglickými prekladmi a mesiánskymi embolizmami v modlitbách.
Psalm Singer Ministries z Montany1045 používa A Messianic Passover Haggadah od Randy & Marji
HUGHES, ktorú sprístupňujú na webe: http://www.psalmsinger.org/hagada.htm. Mesiánska židovská
kongregácia Zion’s Sake z Virginie, ktorej zakladateľom a pastierom je rabi Eric CARLSON,
sprístupňuje jeho Messianic Passover Haggadah na webstránke http://www.zionsake.org/seder.htm.
S množstvom citátov z NZ je Messianic Passover Haggadah od Yah’s Messianic Fellowship na
http://www.devotedtoyahveh.com/haggadah.htm. Podobná A Messianic Passover Haggadah od Davida
SARGENTA je prístupná na webstránke About Evidence for God from Science (GodAndScience.org):
http://www.godandscience.org/apologetics/haggadah.html. Táto sleduje hebrejskú pesachovú hagadu,
ale pridáva veľké množstvo komentárov z Nového zákona, nežidovské je používanie muštu/grapu
namiesto vína (na základe Ef 5, 18). Niektoré evanjelikálne spoločenstvá používajú mesiánsku hagadu
na svoju mesiášsku (skôr kresťanskú) pesachovú slávnosť. Príklad takejto mesiášskej hagady je
prístupný na webovej stránke www.horiaciker.sk (český text je preložený z anglického originálu podľa
Dorothy Meyerovej-Liedholzovej a Jozef Tůma ju vydal aj knižne pod titulom Pesach, slavení Pesachu
v Bibli v dějinách, Mesiášská hagada, liturgické směrnice pro mesiášskou pesachovou slavnost,
Modřice, 2003).
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ZÁVER
Ústredným záujmom bádania v tejto štúdii bolo slávenie Pesachu Židom známym
v svojej dobe ako Ješua ha-nocri, ben Josef, v ktorom niektorí Židia spoznali
očakávaného Mesiáša. Ješua žil a pôsobil v prvej tretine 1. storočia n. l.. V tridsiatych
rokoch tohto storočia – tesne pred svojou smrťou – slávil so svojimi učeníkmi Poslednú
večeru, ktorá sa po jeho smrti a zmŕtvychvstaní stala konštitutívnou pre liturgiu ranej.
Cieľom mojej monografie bolo predstavenie hebrejského kontextu tejto Poslednej večere.
Celú prácu som sa snažil prehľadne rozdeliť na tri hlavné časti, v rámci ktorých boli
jednotlivé témy prejednávané ako samostatné kapitoly.
V I. časti boli systematicky predstavené všetky dôležité hebrejské pramene Pesachu,
zvlášť tie, ktoré boli v písomnej či ústnej forme známe v období Ješuovho života
a formácie novozákonných spisov. Do tohto pojednávania som zaradil aj rabínske
pramene z neskoršieho obdobia, ktoré napomáhajú k hlbšiemu porozumeniu
a interpretácii Tóry a celého Tanachu. Za najdôležitejší pesachový prameň je potrebné
nepochybne považovať Tóru. Ona je stredom Písma a rozhodujúcou biblickou autoritou
pre všetkých Židov každého obdobia. Po stručnom úvode k pesachovým textom
jednotlivých kníh Tóry, som predložil ich nový kritický literárny preklad do slovenčiny,
čo najvernejší hebrejskému originálu s prihliadnutím na textové varianty. Slovenský
preklad som obohatil v poznámkach o vysvetlenie dôležitých hebrejských pojmov,
porovnanie s inými slovenskými, českými, anglickými a nemeckými prekladmi. Osobitnú
pozornosť som venoval odlišnému čítaniu v gréckej Septuaginte a aramejských
targumoch. Tieto boli kvôli prehľadnosti takisto uvedené v poznámkach. Dôležitosť
Septuaginty vyplýva z jej používania ranou cirkvou ako Svätého písma (zvlášť mimo erec
Jisrael) a jej vplyvu na ranokresťanskú liturgiu. Targumy boli úmyselne voľné,
parafrázované preklady Písma do hovorovej aramejčiny, často rozšírené o výklad a agadu.
Ich poznanie nám približuje myšlienkový svet vykladačov Tóry tohto obdobia. Keďže
biblické nariadenia ohľadom sviatkov Pesach/Macot patria medzi 613 micvot Tóry,
v osobitnej kapitole boli tieto prehľadne uvedené. Zmienky o Pesachu v ďalších knihách
židovského trojdielneho kánonu predstavujú uskutočňovanie a doplnenie nariadení Tóry
v jednotlivých etapách židovských dejín – od Jozueho, cez izraelských kráľov Šalamúna,
Josiáša a Chizkijáša, až po zákonníka Ezdráša. Zvlášť dôležitým prelomom v židovských
dejinách bolo poexilové centralizovanie pesachového kultu do Jeruzalemského chrámu.
Prorockú víziu slávenia Pesachu v novom chráme predstavuje prorok Ezechiel.
Zaujímavým svedkom pesachového rituálu z obdobia prvého chrámu je doposiaľ živá
slávnosť Samaritánov na hore Gerizim. Samaritáni sú živým pamätníkom starobylých
rituálov (nepoznajú požívanie vína, charosetu a ďalšie mladšie zvyky z obdobia druhého
chrámu). Ďalšie svedectvo o slávení Paschy mimo erec Jisrael v 5. stor. pred Kr. priniesli
papyrusy objavené počiatkom 20. stor. v egyptskej Elefantíne. Tu sa nachádzala
aramejsky hovoriaca židovská vojenská kolónia žoldnierov s vlastným chrámom
a obetným kultom, ktorých významne neovplyvnila deuteronomická náboženská reforma.
Paschálny papyrus z Elefantíny, ktorého slovenský preklad v práci uvádzam, prináša
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stručné informácie o slávení sviatkov Pesach/Macot na tomto mieste diaspory. Literárne
dielo helenistického židovského spisovateľa Ezechiela „Exagogé“, ktoré sa zachovalo
v citovaných fragmentoch u cirkevných spisovateľov, patrí medzi sekundárne pramene
o slávení Paschy v gréckej diaspore 2. – 1. stor. pred Kr.
Odlišnú interpretáciu biblických pesachových textov s istým vplyvom v období 2. stor.
pred Kr. – 1. stor. po Kr., predstavujú esénske texty zastúpené apokryfnou knihou Jubileí
a zvitkami nájdenými v Qumránskych jaskyniach. Z nich vyplýva, že slávenie Pesachu
v intertestamentárnom období nebolo homogénne u všetkých Židov. Skôr naopak, bola
preň typická rôznorodosť. 49. kapitola Jubileí na jednej strane nadväzuje na nariadenia
Tóry, na strane druhej prináša halachické doplnenia a inovácie. Počíta s používaním
solárneho kalendára, dáva silný dôraz na presne stanovený čas a miesto slávenia Pesachu.
Podľa Jubileí už nie je dovolené jesť mimo svätyne a minimálny vek tých, ktorí môžu jesť
pesachovú obeť je stanovený na dvadsať rokov. Príznačná pre Pesach slávený podľa
Jubileí je atmosféra radosti a prvýkrát sa tu spomína požívanie vína počas sviatku. Zvitky
od Mŕtveho mora objavené v polovici 20. stor. priniesli svedectvo aj o slávení biblických
sviatkov Pesach/Macot v tunajšej kňazskej esénskej komunite. Keďže Qumránski eséni
používali odlišný kalendár a dávali dôraz na slávenie sviatkov v presne stanovený
rovnaký deň týždňa, konali Pesach tretí deň po šabate (utorok). Veľmi zaujímavá
podobnosť s Poslednou večerou (prípadne jej spomienkou v ranokresťanskej komunite)
predstavuje okrem mesiánskeho očakávania dôraz qumráncov na požehnanie a jedenie
chleba a vína pri rituálnom stolovaní.
Inými literárnymi druhmi pre skúmanie Pesachu sú diela židovských historikov Filóna
Alexandrijského a Jozefa Flávia. Philo ako helenistický vykladač hebrejskej Biblie nám
v svojich alegoricky orientovaných spisoch zanechal aj poznatky o slávení Pesachu, a to
zvlášť v 1. tretine 1. stor. po Kr. v prostredí diaspory i chrámu. Podľa neho je „každému
domu v tomto čase udelená povaha a dôstojnosť chrámu.“ Josephus ako najznámejší
židovský historik židovského národa druhej polovice 1. stor. po Kr., nám prináša správy
o slávení Pesachu predovšetkým v Jeruzalemskom chráme a erec Jisrael. Josephus tvrdí,
že každá významná udalosť v dejinách židovského národa bola spojená s pesachovou
slávnosťou. Pri svojej prezentácii Paschy zdôrazňoval najmä obetný charakter,
aktualizáciu spomienky a nacionálne mesiánske napätia počas sviatkov.
Ak chceme spoznať svet židovského kultu, náboženské myslenie v Ješuovej dobe
a v čase redakcie Nového zákona, je potrebné siahnuť aj po pramennej židovskej
literatúre obdobia tanaitov. Patrí sem predovšetkým Mišna, Tosefta, rané midráše a staršie
časti Hagady šel pesach. Najdôležitejšie miesto medzi židovskou literatúrou z tejto éry
zaujíma Mišna, základné dielo rabínskeho judaizmu po zničení chrámu, ktorej konečná
redakcia sa datuje okolo r. 217 po Kr. Napriek tejto neskoršej redakcii, obsahuje Mišna
množstvo halachického a agadického materiálu z obdobia pred zničením chrámu.
Vzhľadom na našu tému som sa pomerne podrobne venoval analýze obsahu traktátu
Pesachim a predložil som jednotlivé mišnajot zaoberajúce sa prípravou slávnosti,
obetovaním pesachových baránkov v chráme, jeho prípravou a jedením v chavurot.
Desiatu kapitolu tohto traktátu, ktorá špecificky hovorí o slávení pesachovej večere, som
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predložil v slovenskom preklade spolu s hebrejským originálom. Predstavený je aj
slovenský preklad desiatej kapitoly Tosefty Pesachim obsahujúci barajty tanaitov k tejto
téme. Aby sme dostali celkový obraz vývoja pesachového sederu od najstaršieho učenia
tanaitov zachovaného v Mišne a Tosefte, jej nové dôrazy v čase amoraim a redakcie
oboch Talmudov až po vplyv na liturgický text Pesachovej hagady, ktorú Židia používajú
dodnes, v práci som systematicky uviedol priebeh sederu podľa Mišny, Tosefty, Gemary
a Hagady. Dôležitým prameňom pre spoznávanie pesachového sederu naprieč mnohými
stáročiami až po súčasnosť je Hagada šel pesach. Hoci jej najstaršie rukopisy pochádzajú
z 8. – 9. stor. po Kr., toto dielo „mnohých a mnohých generácií ľudu Izraela“ obsahuje
viaceré modlitby a agady z obdobia zničenia chrámu. Rabínske komentáre, halachy
a rozprávania z mladšieho obdobia obsiahnuté v Talmude, Hagade či midrášoch,
nepredstavujú pre nás niečo nepodstatné (kvôli mladšiemu veku), ale cenný materiál pre
hlbšie porozumenie zmyslu a symbolov sviatku Pesach/Macot slávených podľa Tóry
s vplyvom ústnej tradície. Aj tieto mladšie židovské spisy sú cenným zdrojom poznania
teologického posolstva pesachových sviatkov, tak ako boli stále hlbšie reflektované
v dejinách vyvoleného národa.
Po predstavení hebrejských prameňov Pesachu, som sa v II. časti práce venoval
priblíženiu novozákonných prameňov Poslednej večere. Keďže pod označením „Posledná
večera“ rozumiem tú večeru, pri ktorej Ješua vyslovil nové slová nad chlebom a kalichom
a prikázal spolustolujúcim Dvanástim: „Toto robte na moju pamiatku!“, základnými
novozákonnými prameňmi sú synoptické evanjeliá a Prvý list apoštola Pavla
Korinťanom. Jánovo evanjelium bez „slov ustanovenia“, s jeho „vysokou kristológiou“
a silne symbolickým jazykom, som používal ako sekundárny prameň. Po stručnej
intratextuálnej charakteristike jednotlivých kníh boli uvedené nové literárne preklady
novozákonných prameňov Poslednej večere z gréčtiny do slovenčiny. Okrem jej
samotného priebehu sú v nich obsiahnuté aj pasáže o jej príprave podľa synoptických
evanjelií. V preklade som bral do úvahy aj odlišné textové varianty jednotlivých kódexov.
Pri „slovách ustanovenia“ bol porovnaný literárny vzťah medzi jednotlivými prameňmi
a uvedené zistenia iných exegétov ohľadom veku a pôvodnosti jednotlivých výrokov.
Stručne som sa dotkol aj otázky historickej pôvodnosti pesachového kontextu „slov
ustanovenia“. Pre naratívne state Nového zákona predstavené v evanjeliách je pesachový
kontext Poslednej večere nepostrádateľný. Práve na jeho podklade synoptici predstavili
Ješuove nové gestá a slová nad chlebom a kalichom. Hoci synoptici aj Ján majú rozličné
teologické dôrazy, ktorým prispôsobujú svoje chronologické údaje, zhodne vychádzajú
z pesachovej atmosféry – jej teológie, jazyka, symbolov a gest, ktoré reinterpretujú
vo svetle osoby Mesiáša Ješua. Preto absolútnou istotou pri štúdiu evanjelií zostáva
vnútorná teologická blízkosť Poslednej večere k hebrejskému Pesachu. Samotný Nový
zákon, zvlášť synoptické evanjeliá, pobádajú k interpretácii Poslednej večere v jej
hebrejskom kontexte.
V hlavnej III. časti štúdie som sa snažil systematicky a detailne predstaviť jednotlivé
časti židovského sviatku Pesach/Macot a pesachovej večere, ich charakter, náplň
a teologické posolstvá. Hoci som sa snažil zamerať pozornosť najmä na 1. stor. – obdobie
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Ješuovho života, pôsobenia a formácie Nového zákona, pri jednotlivých pesachových
elementoch som uviedol poznatky aj zo starších a mladších hebrejských prameňov, aby
bol podaný integrálny pohľad na myšlienkový svet židovského ľudu ohľadom týchto
sviatkov. Tento potom tvorí historicko-teologické zázemie pre Poslednú večeru Ješuu
so svojimi talmidim a cirkev sláviacu spomienku tejto večere. Ješua nepotreboval vynájsť
nový rituál. Ako Žid vstúpil do starobylého židovského rituálu pesachovej večere, aby
doň vložil nový obsah. Ješuovu Poslednú večeru som sa snažil interpretovať ako
naplnenie a organické pokračovanie pesachovej večere. Túto som potom skúmal
v kontexte celého sviatku, od ktorého ju nemožno izolovať. Preto som túto časť práce
rozdelil na šesť kapitol, z ktorých až posledná sa priamo venuje pesachovej a Poslednej
večeri. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecnými vonkajšími údajmi ohľadom slávenia
pútnického spojeného sviatku Pesach/Macot a jeho teologickej náplni. Nový zákon
nadväzuje na hebrejsko-aramejskú terminológiu. Grécke označenie pa,sca je prepisom
aramejského

ax'sp;

a e`orth. tw/n avzu,mwn prekladom hebrejského

tACM;x; gx;.

Evanjeliá

pritom de facto kopírujú typické hebrejské výrazy ako „konať paschu“, „obetovanie
(zabíjanie) paschy“, „jedenie paschy“, atď. Kvôli hlbšiemu porozumeniu historickoteologického posolstva Pesachu v kontexte východu z otroctva micrajim, som skúmal
dôležité biblické „slovesá vyslobodenia“, význam „spomienkovej slávnosti“, náboženskopolitické ašpirácie oživované v rímskom období. Miestom slávenia Pesachu v 1. stor. bol
takmer pre všetkých Židov chrám na hore Sion v Jeruzaleme. Takto interpretovali Židia
„to miesto, ktoré si vyvolí JHVH“ z Dt 16, 6. O centralizáciu kultu do Jeruzalemského
chrámu sa po jeho vybudovaní Šalamúnom postarali najmä králi Chizkijáš, Josiáš a po
návrate z babylonského zajatia Ezdráš. Medzi dve skupiny, ktoré sa separovali
od Jeruzalemskej svätyne patrili Samaritáni a členovia Qumránskeho spoločenstva. Prví
uznávali za posvätné miesto horu Gerizim a druhí sa dištancovali od jeruzalemského
chrámového kňazstva. Nový zákon svedčí o každoročnom putovaní Ješuových rodičov
do Jeruzalema na sviatok Paschy (Lk 2, 41), ako aj o viacnásobnom putovaní jeho
samotného (Jn 2, 13; 11, 55; 12, 1). Keď ešte v Tóre nebol presne terminologicky
ujednotený čas slávenia spojených sviatkov Pesach a Macot – čo odráža aj Mk 14, 12,
nasledujúca tradícia už jasne rozlišuje. Podľa židovských historikov, targumov, knihy
Jubileí a Samaritánskeho rituálu, bolo popoludnie 14. nisana časom zabíjania
a obetovania pesachu (baránka) a predvečer 15. nisana začal sviatok Macot. Pesachová
večera stála na pomedzí Pesachu a Macot ako jej integrálne spojivo. Do slávnostného
charakteru pútnického sviatku Pesach/Macot patril zákaz služobnej práce, sväté
zhromaždenie a radostná atmosféra.
Druhá kapitola sa venovala príprave a samotnému rituálnemu obetovaniu pesachových
baránkov v chráme. Tieto museli byť prinesené v stave rituálnej čistoty, čo zdôrazňovali,
okrem Tanachu, autor Jubileí, Qumránci i židovskí historici. Z rabínskej literatúry sme sa
dozvedeli halachické upresnenia o tom, ktoré konkrétne prípady spadali pod micvu
Nm 9, 10. Dôležitosť rituálneho očisťovania potvrdzuje v Novom zákone aj Jánovo
evanjelium (11, 55; 18, 28). Pesach predstavuje národný sviatok celého Izraela, ktorý
posilňoval židovskú identitu, o čom svedčí popri Tóre najmä Jozef Flávius. Príkaz
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obriezky v Ex 12, 48 bol podmienkou sine qua non. Vylúčení z účasti boli všetci
neobrezaní cudzinci, nádenníci i dočasní usadlíci, okrem obrezaných otrokov
a prisťahovalcov (prozelytov). Účastníkmi Poslednej večere boli podľa svedectiev
evanjelií dospelí židovskí muži. Čo sa týka samotného obetovania v chráme, Nový zákon
nám prináša minimum údajov. Najcennejším zdrojom o ňom je rabínska literatúra, najmä
Mišna. Midráše k Tóre vysvetľujú exegetický problém možnosti prinášania obety dobytka
podľa Dt 16, 2 (2Krn 35, 12) v priamom protiklade s Ex 12, 5 prinášaním sviatočnej
obety – chagigy pred obetovaním pesachového baránka. Jeho zabíjanie a obetovanie bolo
podľa židovských historikov a rabínskej literatúry ústrednou udalosťou Pesachu v období
druhého chrámu. Mišna a Josephus udávajú aj časovú hranicu ich obetovania medzi 14,30
– 17,00 hod. 14. nisana. Mišnaitský traktát Pesachim prináša podrobné informácie
o obetovaní baránkov v troch skupinách, o ich zabíjaní, očistení a pečení na ohni, ako aj
ďalšie detaily z chrámovej bohoslužby. Význam a účinok pesachovej obety v židovstve
v 1. stor. bol primárne zameraný podľa Tóry na spomienku záchrany židovských
prvorodených synov a vyslobodenia z (egyptského) otroctva, prípadne Božiu ochranu
Izraela v prítomnosti (Jubileá), ale nie na odčinenie, zmierenie a odpustenie hriechov.
V postbiblickom judaizme bola postupne krv pesachového baránka prostredníctvom
prorockých textov Zach 9, 11 a Ez 16, 6 spájaná s krvou obriezky (Targumy, Mechilta)
a jej rituálne očisťujúci účinok (implicitne Josephus, explicitnejšie rabi Meir v citátoch
neskorších midrášov). Ješua teda priniesol ešte pred rabi Meirom jedinečné spojenie
účinku krvi paschálneho baránka s odpustením hriechov, ktoré prinášali podľa Tóry
len obety za hriechy a viny. V Ješuovej osobe a jeho krvi sú spojené účinky obetí
pesachových baránkov, obetí za hriechy a viny, ako aj plnšie naplnenie akedy Jicchak.
Hoci už Filón nazval Paschu „univerzálnym sviatkom všetkého ľudu“, až Ješua pri
Poslednej večeri anticipoval naplnenie univerzálneho významu Paschy svojou krvou
vyliatou za všetkých.
V tretej kapitole som sa venoval otázke účastníkov pesachovej večere. Targumy,
rabínska literatúra a Josephus dopĺňajú biblicky neurčité množstvo potrebné k zjedeniu
baránka na najmenej desať mužov schopných jesť aspoň minimálne množstvo. Rabínska
literatúra nám prináša údaje o novom nábožensko-sociologickom celku pri jedení baránka
zvanom chavura. Podľa svedectiev Nového zákona dvanásti židovskí muži utvorili
so svojím Majstrom okolo baránka učenícku chavuru. Išlo o Ješuove vedomé rozhodnutie,
hoci mohol vytvoriť aj rodinné spoločenstvo s účasťou žien a detí (prinajmenšom svojej
matky). Z knihy Jubileí poznáme nariadenie v určitých (esénskych) skupinách, že
minimálny vek tých, ktorí môžu jesť baránka je dvadsať rokov, čo potvrdzuje aj
Chrámový zvitok nájdený v 4. Qumránskej jaskyni. Podľa fragmentu 4Q265 členovia
jachad vylúčili z jedenia okrem mladých mužov aj ženy, a to z rituálnych dôvodov. Hoci
Ješua slávil Poslednú večeru len s dvanástimi učeníkmi, neurobil to z dôvodov typických
pre esénov. Pomerne podrobne som sa v práci venoval Dvanástim ako účastníkom
Poslednej večere, a to predstavením jednotlivých učeníkov, ako aj prorockosymbolickému významu tejto skupiny ako celku. Pritom som čerpal najmä z výsledkov
svojej licenciátnej práce „Učeníctvo v synoptických evanjeliách“. Dvanásti ako prorocké
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znamenie mesiánskeho Božieho ľudu a Ješuovho nároku na „celý Izrael“, boli ako priami
účastníci Poslednej večere zároveň jeho šelichim – vyslancami, ktorí nové Ješuove gestá
a slová nad chlebom a kalichom po jeho zmŕtvychvstaní odovzdávali ďalším učeníkom
ako novú mesiánsku hagadu z pesachovej večere.
Štvrtá kapitola je zameraná na prípravu pesachovej večere. Okrem pečenia baránka
bolo jej súčasťou odstránenie všetkého chamecu (kvaseného) z domov a zaobstaranie
ďalších elementov slávnostnej večere. Medzi ne patrí najmä upečenie macy –
nekvaseného chleba, príprava maroru, karpasu (prípadne aj charosetu) a štyroch pohárov
vína. Bližšie údaje k nim môžeme čerpať takmer výhradne z rabínskej literatúry. V tejto
kapitole som sa venoval aj otázke času a miestu jedenia baránka. Podľa nariadenia Tóry
časom jedenia je všeobecne noc, čo dosvedčuje aj Jánovo evanjelium (13, 30) a výraz
ovyi,aj genome,nhj u Mk 14, 17/Mt 26, 50. Počiatkom noci, podľa hebrejského aj gréckeho
počítania, bola približne 18,00 hod. Lukáš a Ján tento čas označujú teologicky „tou
hodinou“ – časom Ješuovho utrpenia. Aj keď jestvovali dve skupiny interpretácie miesta,
kde sa pesachový baránok mal jesť, väčšina Židov v 1. stor. pod náležitým miestom
rozumela celý Jeruzalem v rámci jeho vnútorných hraníc. Jedenie baránka v chráme
podľa Jubileí a Qumránskeho spoločenstva nebolo reálne a aj samotní členovia jachad sa
dištancovali od druhého chrámu. Podľa synoptických evanjelií Ješua poveril prípravou
pesachovej večere dvoch svojich učeníkov, ktorí ju nachystali v dome podľa prorockých
pokynov Majstra. Aby sme porozumeli židovskému stolovaniu pri (Ješuovej) pesachovej
večeri, v nasledujúcej piatej kapitole som sa venoval všeobecnému predstaveniu významu
židovského stolovania a jeho poriadku podľa tanaitských prameňov Mišny a Tosefty.
Stolovanie spojené s pohostinnosťou malo v Izraeli posvätný význam. Z evanjelií vieme,
že v spojení so stolovaním sa uskutočnila značná časť Ješuovho pôsobenia. Na rozdiel
od sektárskych skupín svojej doby, On nikoho zo spoločného stolovania nevylučoval, ani
hriešnikov, mýtnikov a hendikepovaných ľudí. Zvláštnu podkapitolu som venoval aj
židovskému požehnaniu – berache, základnému prvku židovskej modlitby, jej literárnej
stavbe a obsahu. Evanjeliá použitím gréckych slovies avna,keimai (Mk, Mt a Jn)
a avnapi,ptw (Lk) upozorňujú na tradičnú ležiacu polohu pri stolovaní Poslednej večere –
hejsevu, o ktorej sa dozvedáme viac z tanaitských prameňov a Hagady.
Najdlhšia a posledná šiesta kapitola sa zaoberá priebehom samotnej pesachovej večere
so zameraním na Poslednú večeru. Vo všeobecnosti treba povedať, že priebeh a príslušné
modlitby pesachovej večere pred zničením chrámu neboli ešte prísne ustálené, ale skôr
spontánne a rôznorodé. Jestvoval už určitý poriadok (seder), ktorý zachytáva Mišna
Pesachim 10 a ďalej ho rozvíjajú Tosefta Pesachim 10, oba Talmudy a predovšetkým
Hagada šel pesach. V predloženej práci som sa snažil sledovať seder pesachovej večere
podľa Mišny a Hagady s rozlišovaním toho, či niektoré zložky sederu mohli byť súčasťou
pesachovej večere v Ješuovej dobe alebo v období formácie Nového zákona. Pri
dôležitých častiach sederu som sa snažil o priame uvádzanie textov príslušných požehnaní
a modlitieb, ktoré sú predložené zvyčajne v hebrejskom origináli a slovenskom preklade.
Niektoré časti pesachovej večere, ktoré sú pri Poslednej večeri spomenuté len veľmi
stručne, som sa pokúsil priblížiť v spojitosti nielen s hebrejským kontextom, ale aj
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v rámci kontextu Ješuovho života. Príkladom je umývanie rúk na začiatku stolovania.
Pred zničením chrámu – teda aj v Ješuovej dobe, nebolo umývanie rúk pred jedlom
všeobecnou povinnou praxou. Hoci sám Majster upozorňoval učeníkov
na nebezpečenstvo formálneho očisťovania a ľudských tradícií, samotný Nový zákon
prináša v Jánovom evanjeliu správu o umývaní pred a počas jedla, hoci s novou
interpretáciou. Prvky pesachovej večere, o ktorých sa Nový zákon nezmieňuje (patrili už
k bežnému rituálu, ktoré poznal každý Žid), som uviedol z rabínskych prameňov
a Hagady šel pesach. Sem patrí napríklad kiduš, čo je požehnanie sviatočného dňa
nasledujúce po berache nad prvým kalichom vína, či dôležitá modlitba po jedle zvaná
birkat ha-mazon. Hoci nemáme doklad o pevne ustálenom kiduši pred zničením chrámu,
jeho znenie podľa Hagady nám pomohlo pochopiť hlavné teologické myšlienky
sprevádzajúce posvätenie slávnostného dňa. Znenie krátkych berachot, medzi ktoré patrili
aj požehnania vína a chleba, ktoré bolo ustálené a všeobecne známe už v 1. stor., som
uvádzal podľa textu Mišny. Určité výrazy a pasáže z kontextu Pesachu, či Poslednej
večere, by boli pre nás takmer nezrozumiteľné bez poznania pesachového sederu (napr.
„namáčanie“ u synoptikov a „smidka“ u Jána). Ďalšie pôvodné pesachové elementy, ktoré
neboli explicitne uvedené pri štyroch správach Poslednej večere, boli rozvinuté na iných
miestach Nového zákona (maca, odstránenie chamecu) alebo ich spoznávame z rabínskej
literatúry a Hagady. Tieto nám pomáhajú prehlbovať biblické posolstvá Starého i Nového
zákona.
Aby sme porozumeli novej Ješuovej mesiánskej hagade nad chlebom a vínom
zachovanej v evanjeliách, predstavili sme si najstaršie stavebné kamene pesachovej
hagady (rozprávania) počas sederu používané v 1. stor., najmä tie, na ktoré mohol Ješua
priamo nadviazať. Zvlášť dôležitý pre porozumenie jeho konania a slov pri Poslednej
večeri má dôraz hagady na aktualizáciu pesachovej spomienky a vysvetľovanie reálnosymbolických pokrmov. Ak cieľom hagady počas pesachovej večere bolo prerozprávanie
cesty Izraela vedúcej od hriechu, cez utrpenie (otroctvo), následné pokánie, až k záchrane
(spáse), Ješua daroval svojmu ľudu novú záchranu skrze svoje telo a preliatu krv, ktorej
spomienku ustanovil počas Poslednej večere. Tak ako si historickú udalosť vyslobodenia
z otroctva micrajim židovský ľud znovu a znovu aktualizoval prostredníctvom pesachovej
zikaron (spomienky) aj spomienková slávnosť, ktorú Ješua prikázal svojim učeníkom
konať na jeho spomienku (gr. anamnésis), bude zameraná na paschálne dielo odovzdania
života a vykupiteľskú hodnotu jeho obeti „kvôli vám“. Podobne ako pri hebrejskej
spomienke nebolo vyvedenie Izraela z egyptského otroctva len návratom do minulosti,
aj spomienka Pánovej večere má byť pre mesiánsky Boží ľud spoločenstvom s ním
samotným a aktuálnou účasťou na jeho paschálnom diele.
V čase chrámu bolo centrálnym a najdôležitejším pokrmom pesachovej večere telo
obetovaného baránka. Majster Ješua však svojím talmidim odovzdal novú hagadu iných
dvoch symbolicko-reálnych pokrmov tejto večere. Pritom to urobil spôsobom
zodpovedajúcim typickej židovskej pesachovej večere, spojením pokrmov s krátkou
hagadou. Maca – pesachový chlieb mal podľa židovskej tradície význam reálneho
symbolu núdze, súženia, či náhlenia, ale Ješua nad ním vyslovil: „Toto je moje telo“.
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Podľa hebrejského významu tým myslel na celú svoju osobu a osobnú prítomnosť. On sa
dobrovoľne odovzdáva namiesto obetných baránkov. My ako Ješuovi nasledovníci si
môžeme pri braní, požehnaní, lámaní, dávaní a jedení chleba počas spomienky Pánovej
večere pripomínať, že „toto je sám Ješua, jeho osoba, prítomná medzi nami v reálnom
symbole chleba“. Súčasťou dôležitej modlitby po jedle „birkat ha-mazon“, ktorej znenie
uvádzam podľa Hagady, je tretí kalich vína – kalich vykúpenia (spásy) a požehnania.
S najväčšou pravdepodobnosťou práve nad ním vyriekol Ješua slová o „krvi zmluvy“,
respektíve „novej zmluve v mojej krvi“. Upriamenie pozornosti pri pesachovej večeri
na kalich s vínom ako spomienkového znamenia bolo nové a jedinečné. Majster z tohto
kalicha Poslednej večere spravil posvätné znamenie svojej smrti a jej účinkov na tých,
ktorí z neho pili a budú piť. Ješua naplnil Jeremiášovo proroctvo o „novej zmluve“, čím
však prvú (Sinajskú) zmluvu nezrušil, pretože „Božie dary a povolania sú neodvolateľné“
(Rim 11, 29). Ješuova nová pascha a jej spomienka slávením Poslednej večere, je pre jeho
učeníkov cestou nového života až „kým nepríde“ (1Kor 11, 26) a siahne po „kalichu
dokončenia“. Znakom nového života v novej zmluve je chválospev, ktorý tak ako zaznel
po skončení Poslednej večere z úst talmidim, môže vychádzať aj úst jeho súčasnmých
nasledovníkov. Keď „Kristus, naša pascha (baránok), bol obetovaný, slávme aj my
sviatky s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy“ (por. 1Kor 5, 7-8).
Dodatočne som do tejto práce zameranej na exegézu a biblickú teológiu pridal aj štvrtú
časť. V nej mohol čitateľ nájsť niekoľko článkov, ktoré pojednávali o ceste paschálnej
slávnosti v dejinách kresťanstva. Žiaľ, už v patristickom období začalo oddeľovanie
kresťanských Veľkonočných sviatkov od židovskej pesachovej slávnosti. Táto separácia
vyvrcholila v stredoveku početnými perzekúciami Židov. Zámienkou k nim boli
nezriedka aj udalosti dotýkajúce sa slávenia Pesachu a Veľkej noci. Po tejto strastiplnej
ceste je veľkou nádejou obnovenie kresťansko-židovského dialógu v priebehu posledných
60-tich rokov. Znakom obnoveného porozumenia hebrejských koreň kresťanskej viery sú
rozličné spôsoby účasti kresťanov na židovskej sederovej večery, ktoré možno pozorovať
po celom svete.
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POUŽITÉ SKRATKY
PÍSMO
Označenie skratiek biblických kníh sa zhoduje s SKP s výnimkou oboch kníh
Makabejských (1-2Mak), pretože 1-2 Mach nezodpovedá výslovnosti hebrejskej (K
s dágešom v yBiKm
; ; sa vyslovuje a prepisuje k, nie ch) ani gréckej (Makkabai/oj). Skratky
rukopisov pri textovej kritike NZ sú podľa 27. Nestle-Alandovho vydania Novum
Testamentum Graece et Latine.
BHS
ČEP
EIN
HNT
JB
JBCZ
KJV
KMS
KR
LUT
LXX
NAB
NAU
NBK
NJB
NIV
NRS
NVUL
ROH
SEP
SEVP
SKP
Vul

Biblica Hebraica Stuttgartensia (hebr.)
Český ekumenický překlad: Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona
Die Bibel, Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (nem.)
Hebrew New Testament (hebr.)
La Bible de Jérusalem (fr.)
Jeruzalémská Bible (cz)
The Holy Bible, King James Version (angl.)
Křesťanská misijní společnost: Nová smlouva (cz)
Bible Kralická (cz)
Lutherbibel
Septuaginta (gr.)
The New American Bible (angl.)
New American Standard Bible /with Codes/ (angl.)
Nová Bible Kralická (cz)
The New Jerusalem Bible (angl.)
Holy Bible, New International Version (angl.)
Holy Bible, New Revised Standard Version (angl.)
Neovulgáta: Novum testamentum Graece et Latine (lat.)
Roháčkov preklad: Svätá Biblia, Starý a nový zákon (sk)
Slovenský ekumenický preklad: Písmo sväté, Nová zmluva a žalmy
Slovenský evanjelický preklad: Biblia, Písmo sväté Starej a Novej zmluvy
Slovenský katolícky preklad: Sväté Písmo Starého i Nového zákona
Vulgáta: Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem (lat.)

APOKRYFY
2Bar
syrBar
3Ezd
4Ezdr
1Hen
Jub
4Mak
PtEv
Tom
ŽŠal

2. kniha Baruchova (apokalypsa)
sýrska apokalypsa Baruchova (=2Bar)
3. kniha Ezdrášova („Grécky Ezdráš“)
4. kniha Ezdrášova („Apokalypsa Ezdrášova“)
1. Henoch (etiópsky)
Jubileá
4. kniha Makabejská
Petrovo evanjelium
Tomášovo evanjelium
Šalamúnove žalmy
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QUMRÁN
Prvé číslo označuje číslo jaskyne, Q – označenie náleziska Qumránu (nepoužívame
slovenský prepis „Kumrán“); skratku knihy (pri biblických knihách sa zhoduje so
skratkou SKP), resp. len číslom zvitku danej jaskyne.
CD
Damašský spis
1QapGn
Apokryf Genezis
1QH
Kniha chválospevov (hodajot)
1QpHab
Komentár (pešer) Habakuka
1QM
Vojnový spis (milchama)
1QS
Poriadok spoločenstva (serek hajachad)
1QSa
Pravidlá obce (apendix k 1QS)
1QSb
Zbierka požehnaní (berachot), asi patriaca k 1QS
4QDibHam Výroky o významných osobnostiach (divre hamme’orot)
4QFlor
Antológia (florilégium) eschatologických midrášov
4QM
Vojnový poriadok (milchama)
4QMMT
„Niektoré povinnosti zo Zákona“ (miqsat ma’ase ha-tora)
4QpGn49
Komentár k „požehnaniu patriarchov“ Gn 49
4QpNah
Komentár (pešer) Nahuma
4QTest
Záveť (testimonium)
4QTLevi
Záveť Leviho
4Q180
Veky stvorenia
4Q181
„Prekliate a sväté“
11QT
Chrámový (temple) zvitok
ŽIDOVSKÍ HISTORICI
All
Ant
Ap
Bel
Congr
Her
Sacr
SpecLeg
VitMos

Legum allegoriarum liber, Filón Alexandrijský
Antiquitates Judaicæ (Židovské starožitnosti), Jozef Flávius
Contra Apionem (Proti Apiónovi), Jozef Flávius
Bellum Judaicum (Židovská vojna), Jozef Flávius
De congressu eruditionis gratia, Filón Alexandrijský
Quis rerum divinarum heres sit, Filón Alexandrijský
De sacrificiis Abelis et Caini, Filón Alexandrijský
De specialibus legibus, Filón Alexandrijský
De Vita Mosis, Filón Alexandrijský

CIRKEVNÍ OTCOVIA A SPISOVATELIA
Adv Haer
Apol
Dial
Did
Haer.
HE
Hist. eccl.
Hist. nat.
1Klem

Adversus Haeresis (Proti herézam), Irenej
Apológia, Justín
Dialóg s Tryfónom, Justín
Didaché, „Učenie dvanástich apoštolov“
Adversus Haereses (Panarion), Epiphanius zo Salamis (Cyprus)
Historia ecclesiastica, Euzébius Cézarejský
Historia ecclesiastica, Socrates Scholasticus
Historia Naturalis, Plínius
1. Klementov list
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PE
Strom
TA
VC

Praeparatio Evangelica, Euzébius Cézarejský
Stromata, Klement Alexandrijský
Traditio apostolica, Hippolyt Rímsky
Vita Constanti, Euzébius cézarejský

RABÍNSKA LITERATÚRA
Pri citovaní Mišny („m“; resp. bez označenia) a Tosefty („t“) udávame skratku traktátu,
číslo kapitoly (perek), dvojbodku (:) a poradie výroku (mišny). Babylonský talmud (BT)
začína označením „b“ (resp. bez označenia), skratkou traktátu, číslom listu a druhu strany
(„a“ – nepárna; „b“ – párna). Jeruzalemský talmud je vždy označený „j“, skratkou
traktátu, číslom listu a označením stĺpca (a-d), resp. kapitolou a jednotlivým výrokom
(ako Mišna).
RH
Roš hašana
Jednotlivé traktáty Mišny a Talmudu
Sanh
Sanhedrin
Avot
Pirkej Avot
Sota
Sota
AZ
Avoda zara
Šab
Šabat
Ber
Berachot
Šek
Šekalim
BB
Bava batra
Ševi
Ševiit
Bejc
Bejca
Ševu
Ševuot
Bik
Bikurim
Suk
Suka
BK
Bava kama
Taan
Taanit
BM
Bava mecija
Tam
Tamid
Ed
Edujot
Zeva
Zevachim
Er
Eruvin
Git
Hor
Chag
Chal
Chul
Jad
Jom
Ker
Ket
Kid
Mak
Men
Meg
Mik
MK
Mš
Naz
Ned
Oh
Pes

Gitín
Horajot
Chagiga
Chala
Chulin
Jadajim
Joma
Keritot
Ketuvot
Kiduším
Makot
Menachot
Megila
Mikvaot
Moed katan
Maaser šení
Nazir
Nedarim
Ohalot
Pesachím

Ďalšia rabínska literatúra
ARN
DtR
ExR
GnR
LvR
Mechil
MRŠ
NárR
Tan
Sifra
Sifrej Nm
Sifrej Dt
Sofr

Midráš Avot d-rabi Nátan
Deuteronomium raba
Exodus raba
Genesis raba
Leviticus raba
Mechilta de-rabi Jišmael
Mechilta de-rabi Šimon
Náreky raba
Tanchuma
halachický midráš k Lv
halachický midráš k Nm
exegetický midráš k Dt
Soferim

Targumy (Tg)
TgJ
TgO
TgPsJ

Targum Jerušalmi II
Targum Onkelos
TargumPseudo-Jonatan
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ČASOPISY, SLOVNÍKY, EDÍCIE, INÉ
AB
An Bib
BCHBC
BDB
BIS
BJS
BR
BS
BSC
BZ
BZAW
CBQ
ConNT
DEchtB
DSSNT
EBC
EJ
EKK NT
ETL
EvT
FOTL
HBS
HTKNT
HTR
IC
JAAR
JBL
JBT
JETS
JJS
JPS
JPS TC
JQR
JTS
JSOTSup
KEKNT
KTM
lit.
LNLEX
MSK
NAC
NCB
NIBC
NICNT

The Anchor Bible
Analecta Biblica
Believers Church Bible Commentary
Hebrew and Englisch Lexicon of the Old Testament
Biblical Interpretation Series
Brown Judaic Studies
Biblical Research
Bibliotheca Sacra
Bible Student's Commentary
Biblische Zeitschrift
Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
Catholic Biblical Quarterly
Coniectanea neotestamentica
Die neue echter Bibel
The Dead Sea Scrolls, A new Translation
The Expositor's Bible Commentary
Encyclopaedia Judaica
Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament
Ephemerides Theologicae Lovaniensis
Evangelische Theologie
The Forms of the Old Testament Literature
Herder's Biblical Studies
Herders Theologischer kommentar zum Neuen Testament
Harvard Theological Review
Interpretation Commentary
Journal of the American Academy of Religion
Journal of Biblical Literature
Jahrbuch für biblische Theologie
Journal of the Evangelical Theological Society
Journal of Jewish Studies
Jewish Publication Society
Jewish Publication Society Torah Commentary
Journal Quarterly Review
Journal of Theological Studies
Journal for the Study of the Old Testament – Supplement Series
Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament
Knihy tajemství a moudrosti (český preklad SZ apokryfov), 3 diely.
literárny (doslovný) preklad
Louw-Nida Greek-English Lexicon of the New Testament
Malý stuttgartský komentár
The New American Commentary
New Century Bible
New International Biblical Commentary
New International Commentary on the New Testament
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NICOT
NSK AT
NovT
NTS
OTL
ÖTK NT
PBK
PBI
PJ
PNTC
RB
RNT
SANT
SAU
SBAAT
SBT
Sup NovT
SKB
SP
ST
Str-B
SÚSCM
TMC
TTS
ThHK NT
TOTC
TS
TSAJ
TWAT
TWNT
TWOT
VE
VKSZ
ZNW
ZTK
WBC
WTJ
ZBK NT

New International Commentary on the Old Testament
Neuer Stuttgarter Kommentar zum Altes Testament
Novum Testamentum
New Testament Studies
Old Temtament Library
Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament
Pápežská biblická komisia (The Pontifical Biblical Commission)
Pontifical Biblical Institute
Palästina-Jahrbuch
The Pillar New Testament Commentary
Revue biblique
Regensburger Neues Testament
Studien zum Alten und Neuen Testamenten
Studien zu Antike und Urchristentum
Stuttgarter Biblische Aufsatzbände Altes Testament
Studies in Biblical Theology
Supplement Series Novum Testamentum
Schweizerische Katholische Bibelbewegung
Sacra pagina
Studia Theologica
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch
Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda
The Torah: A Modern Commentary
Trierer theologische Studien
Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament
Tyndale Old Testament Commentary
Theological Studies
Texte und Studien zum antiken Judentum
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
Theologisches Wörterbuch zum Neuen testament
The Theological Wordbook of the Old Testament
Vox Evangelica
Výklady ke Starému zákonu
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
Zeitschrift für Theologie und Kirche
Word Biblical Commentary
Westminister Theological Journal
Zürcher Bibel Kommentare zum Neuen Testament
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Poznámky k transkripcii
Znalcom biblických jazykov odporúčam pri čítaní používať pôvodné texty, ktoré
v práci zvyčajne ani neprepisujem. Pri transkripcii hebrejských, aramejských a gréckych
výrazov som sa snažil o prepis pomerne zjednodušeným spôsobom. Pri hebrejčine
a aramejčine je prepis založený na súčasnej hebrejčine (ivrit) s určitými obmenami.
Keďže v týchto jazykoch sú podstatné predovšetkým spoluhlásky, snažil som sa podľa
možností ich rozlíšiť. Preto v hebrejčine a aramejčine zvyčajne prepisujem aj hrdelnice
alef a (’), ajin [ (‘), rozlišujem qof q (q) od kaf k (k) – napr. Qumrán (nie Kumrán).

f (s), tet j od tav t, niekedy aj bet b
s výslovnosťou vet od vav w (v), chet x od kaf k s výslovnosťou chaf (ch). Koncové he h

Nedajú sa však rozlíšiť samech

s

od sin

zvyčajne neprepisujem. Kvôli výslovnosti prepisujem aj šva> na začiatku slova pod prvou
spoluhláskou (napr.

hk'r'B. beracha namiesto bracha). Spoluhlásky nezdvojujem, keďže

súčasná hebrejčina zdvojenie nepozná. Takisto neprepisujem pôvodne dlhé samohlásky,
pretože v ivrit nejestvuje dĺžka, ale len prízvuk.
Božie meno JHVH (čítaj Adonaj) z úcty k židovskému ľudu neprepisujem
na pravdepodobnú výslovnosť (Jahve). Hebrejské mená a názvy miest som sa snažil
uvádzať bližšie k pôvodnému textu (napr. Josiáš/nie Joziáš; Chizkijáš/Ezechiáš;
Gilgal/Galgal; Gerizim/Gerazim), okrem zaužívaných mien (Abrahám/namiesto
Avraham, Mojžiš/Moše, Jozue/Jehošua, Ezdráš/Ezrai atď.). V práci som použil
aj slovenské novotvary utvorené z pôvodných hebrejských a aramejských slov, ktoré
upozorňujú na ich pôvodný význam (Pesach-Pascha/Veľká noc; zikaron/spomienka;
beracha/požehnanie; maror/horké byliny; chamec/kysnuté; macot-patyrin/nekvasené
chleby; micva/nariadenie; talmidim/učeníci; micrajim/Egypt; šabat/sobota; agada,
halacha, midráš, chavura, karpas, charoset, hagada atď.) – podobne ako ich používajú aj
Židia. Tieto sa potom skloňujú podľa pravidiel slovenského pravopisu. Menej používané
hebrejské a aramejské prepisy sú ponechané s pôvodnými koncovkami (berajtot,
amoraim atď.). Pri niektorých menách a názvoch používam obidva tvary (napr.
Jisrael/Izrael, Jerušalajim/Jeruzalem, Jicchak/Izák atď.). Istý problém s pôvodným
hebrejským písmom spôsobuje aj používaný softvérový textový editor Microsoft Word.
Na niektorých miestach nie je viditeľný cholem a v prípadoch, keď text presahuje na ďalší
riadok, je potrebné ho čítať „nehebrejsky“ zo začiatku druhého riadku smerom na koniec
prvého (vždy čítaj sprava doľava). Kde to bolo možné, snažil som sa o zachovanie
hebrejského spôsobu písania aj v riadkoch (zhora dolu).
V transkripcii gréckych výrazov som sa snažil rozlišovať étu h (é) od epsilon e (e);
ómegu w (ó) od omikron o (o). Spojenie spoluhlások omikron-ypsilon ou prepisujem ako
„ú“. Ďalej rozlišujem thétu q (th) od tau t (t), iótu i (i) od ypsilon u (y). Podľa výslovnosti
prepisujem spojenia dvoch gam gg (ng), gamy s kapou gk (nk), gamy s xí gx (nx) a gamy
s chí nc (nch). Prízvuky neprepisujem. Grécke slová uvádzam buď v gramatickom tvare,
ktorý sa nachádza v skúmanom biblickom texte alebo v základných tvaroch.
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U podstatných mien je to nominatív singuláru, u slovies 1. osoba singuláru prézenta
aktívneho (zakončenie na -ó), prípadne médio-pasívneho (-omaj). Vzhľadom na deficit
v slovenskej terminológii, aj pri gréckych výrazoch som použil určité novotvary založené
na pôvodnom texte (Pascha, sviatok Azymov, anamnésis atď.)
Jazyk. pozn.: Označenie „Žid, Židia“ píšem s veľkým začiatočným písmenom, lebo
židovstvo nepredstavuje len náboženskú príslušnosť, ako je tomu u kresťanov, ale aj
národnosť.
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RECENZIE
(K práci „Slávenie Pesachu podľa biblických prameňov“)
Andrej Mátel predkladá prácu, ktorá sa venuje ojedinelej téme z oblasti bádania
v starozákonných a židovských textov. Zaujalo ho dedičstvo, v ktorom vidí – ako sám
píše – „dôležité hebrejské pramene k skúmaniu židovského sviatku Pesach“ ... a píše, že
„predložená práca môže byť pre teológa Novej zmluvy hebrejským kontextom, ktorý mu
pomôže lepšie porozumieť a historicky vernejšie interpretovať Poslednú večeru Ježiša
Nazaretského.“
Práca prezrádza autorove jazykové schopnosti, predložil vlastný preklad viacerých
hebrejských textov. Úspešne pracuje aj s gréckymi textami a čítal okrem slovenských
textov aj anglické, nemecké, české a francúzske diela. To mu umožnilo podať pomerne
obsiahly komentár k skúmaným textom a tým urobiť dielo užitočným zdrojom poučenia
pre novozákonníka, ktorý si chce rozšíriť historické a religionistické vedomosti z oblasti
bádania tak dôležitej témy ako je sv. Večera Pánova.
Andrej Mátel predložil prácu, ktorá je odrazom vysokej úrovne znalostí biblických
jazykov, rozhľadenosti v literatúre k téme a religionistickej odbornosti z danej oblasti
skúmania.
Mim. prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Téma práce o slávení Pesachu so zameraním na Poslednú večeru Ježiša Krista je
aktuálna nielen vzhľadom na teologický význam takejto štúdie, ale aj na súčasný trend
snahy o vzájomné porozumenie medzi rôznymi náboženstvami, v tomto prípade medzi
judaizmom a kresťanstvom. Autor urobil veľký kus práce kritickým zhodnotením ako aj
vlastným prekladom textov do slovenčiny.
Autor je presvedčený, že s pochopením židovskej pesachovej tradície je nerozlučne
spojené aj hlbšie porozumenie teológie Poslednej večere a slovo ustanovenia. Na podporu
svojho presvedčenia v úvode uvádza viacero významných autorov (napr. JEREMIAS,
LEON-DUFOUR, KUNETKA, MARSHALL, SCHENKER, BOKSER), ktorí sa problémom
zaoberali.
V tejto práci autor prejavil hlboké znalosti jazykové, historické a religionistické. Jeho
práca dôsledne skúma pramene k židovskému Pesachu, ktorú autor na základe autorov
zvučných mien spája s Poslednou večerou Ježiša Krista. Materiál, ktorý zhromaždil
a spracoval je dôležitým prameňom pre novozmluvnú teológiu.
ThDr. Pavel Hanes, PhD.
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