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15.  TRÁPENIE KOBYLKAMI /PIATE ZATRÚBENIE 

(Zjavenie Jána 9,3-12) 

(3.videnie. Sedmopečatná kniha. Otvorenie siedmej pečate. Trúbenie piateho anjela. Trápenie 

kobylkami) 

* 

Zatrúbil piaty anjel. A videl som (Ján) hviezdu padnúť z neba na zem (satan alebo 

trestajúci anjel) a dostala kľúč od studničnej priepasti (podsvetie ako miesto démonov; 

odkaz na Zachariáša 1,8; podobne 2Petra 2,4). Otvorila studnicu priepasti a vystúpil 

zo studnice dym (výraz Boţieho hnevu; podobne Genezis 19,28), ako dym veľkej pece, i 

zatmelo sa slnce a vzduch od dymu studnice. Z toho dymu vyšli kobylky na zem (odkaz 

na ôsmu ranu egyptskú; Exodus 10,14; zlí duchovia; podobne Joel 1) a dostali moc, akú 

majú zemské škorpióny. Bolo im povedané, aby neškodili tráve na zemi ani nijakej 

zeline ani nijakému stromu, ale len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie (odkaz 

na Poznačenie Božích služobníkov). Dostali rozkaz, aby nezabíjali, ale aby ich trápili päť 

mesiacov (dočasnosť a neúplnosť trestu). Ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, 

keď uštipne človeka (odkaz na Deuteronomium 8,15; Ezechiel 2,6). V tie dni ľudia budú 

hľadať smrť, ale jej nenájdu. Budú si žiadať umrieť, ale smrť utečie od nich (podobne 

Jób 3,21; Jeremiáš 8,3). Kobylky sa podobali koňom, pripraveným do boja (odkaz na Joela 

2,4). Na hlavách mali vence zo zlata (antické triumfálne insígnie), ich tváre boli ako 

ľudské, vlasy mali ako ženy, zuby ako levy (odkaz na Joela 1,6), panciere ako z ocele, 

zvuk ich krídiel bol ako hrmot mnohých vojnových vozov, rútiacich sa do boja (odkaz 

na Zachariáša 1,8; 6,2). Chvosty a žihadlá mali ako škorpióny (starozákonný symbol 

pohromy a trestu; symbol diabla). Vo chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. 

Nad sebou mali kráľa (paralela k Prísloviam 30,27), anjela priepasti (satan), ktorý sa 

hebrejsky menuje Abaddon (hebr. záhuba; starozákonné synonymum podsvetia; odkaz 

na Jóba 26,6) a grécky Apollyon (gr. ničiteľ). Prvé beda prešlo. Hľa, za ním príde ešte 

dvoje beda (vystupňovanie hrôz). 

Trápenie kobylkami je prvým z troch trestov, prvým beda ohláseným orlom vo verši 8,13, 

v Rozlomení siedmej pečate. Ide o dočasné uvoľnenie pekelných mocností (preto obmedzenie 

päť mesiacov). Ide o varovanie, výzvu na pokánie, o upozornenie, ţe je posledná príleţitosť, 

aby si človek uvedomil, čo bude znamenať stav večnej odlúčenosti od Boha. Kobylky 

pripomínajú ôsmu ranu egyptskú (Exodus 10,14), ktorou Boh varoval faraóna, kým 

neprikročil ku skutočnému trestu, zabíjaniu ľudí. Kobylky ako trest vystupujú v Joelovi (1,4; 

2,25), Ţalme (78,9; 105,34), 1Kráľov (8,37) a Deuteronomiu (28,38). 

Kobylky v Zjavení nie sú iba ţivelnou pohromou a Boţím trestom, ale správajú sa ako 

satanské bytosti: vystupujú z hlbiny, z dymu, suţujú ľudí. Sila ich trápenia sa podobá 

na bolestivé a jedovaté pohryzenie škorpiónom. Niektorí komentátori (Bengel, 1752) 

v kobylkách videli alegóriu Novoperzskej ríše - sasánovských Perţanov (483-540), ktorí 

Ţidov utláčali (Jazdagir III. zrušil r. 455 výnosom sabat, jeho syn Peroz údajne dával mučiť 

ţidovských náboţenských vodcov). Protiţidovské výklady naopak v kobylkách hľadali 

alegóriu herézy, kam stredoveká cirkev zaraďovala aj judaizmus (roku 499-505 Ţidia 
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dokončili *Talmud a tým opätovne oţivili svoju vieru, čo bolo veľkým sklamaním pre ranú 

cirkev, ktorá verila, ţe dôjde ku skorej a všeobecnej konverzii Ţidov na kresťanstvo). 

Opis kobyliek prezrádza orientálnu inšpiráciu:   Jedno arabské porekadlo priamo hovorí, ţe 

lúčne kobylky sú zvieratá, ktoré sú na hlave podobné koňovi, na hrudi levovi, na nohách ťave, 

na tele hadovi a na rohoch vlasom panny. 

Podľa niektorých interpretov je opis kobyliek Jánovho Zjavenia ovplyvnený starovekou 

sumersko-babylonskou a chetitskou mytológiou a astronómiou:   V nich majú k sebe blízko 

škorpióny a kentauri, bytosti s telom koňa a hlavou, príp. hlavou a trupom človeka (ako 

kentaur s chvostom škorpióna bol zobrazovaný na hraničných kameňoch kudurru sumerský 

boh Pabilsag, ktorý sa v 1.tis.pr.Kr. stal astrálnym boţstvom). K babylonským prameňom 

zrejme odkazuje Škorpión ako ôsme znamenie zverokruhu. Jeho cesta na nebeskú oblohu 

však viedla cez grécky mýtus o mocnom poľovníkovi Oriónovi, ktorého usmrtil škorpión. Je 

otázne, do akej miery sa oplatí špekulovať o súvislostiach mezopotámskej astrálnej osmičky 

(súhvezdie Škorpión) a biblickej osmičky - egyptskej rany (kobylky). Isté (diabolské) 

asociácie môţe vyvolávať aj fakt, ţe najznámejšou hviezdou súhvezdia Škorpión je červený 

Antares/Anti-Mars. 

Zreteľnú súvislosť s apokalyptickými škorpiónmi-démonmi majú postavy škorpiónov-

stráţcov vstupu do podsvetia v akkadskom Epose o Gilgamešovi (2.tis.pr.Kr.; pozri kapitola 

Bitka na nebi), alebo fakt, ţe škorpióny spolu s hadmi boli odporcami perzského boha svetla 

Mitru, ktorého mytológovia “podozrievajú“, ţe zohral istú úlohu v obraze boha Krista ( 

Christologický cyklus I.:  Ježiš Kristus; Kristus Sol invictus). 

Navzdory zaujímavým mytologickým kombináciám hlavné črty kobyliek zo Zjavenia Jána 

zrejme vychádzajú z oveľa bliţšieho, biblického zdroja, a to z apokalypticky ladených pasáţí 

Joela (2,4) a Zachariáša (1,8; 6,2). 

Päť mesiacov trápenia kobylkami moţno odkazuje na päťmesačný ţivotný cyklus tohto 

hmyzu, na päťmesačné ohrozenie prírody (od mája do jesene lúčne kobylky kedykoľvek 

napádali úrodu). Alebo je číslo päť symbolickým vyjadrením neúplnosti a dočasnosti. Iné 

interpretácie (Hadorn, 1929, hľadajú nejakú súvislosť so zverokruhom (cestou Slnka) 

a Mesiacom (cestou Mesiaca), kedy sa na oblohe objavuje súhvezdie Škorpióna. 

Padajúca hviezda vystupuje ako Boţí posol, čo neznamená, ţe musí ísť iba o anjela. 

Podľa niektorých mal apokalyptik na mysli anjelskú bytosť (prichádza z neba, dostáva kľúč) 

podobnú padajúcej hviezde alebo hviezdu, ktorá sa po dopade premenila na anjela. Podľa 

iných, nie veľmi presvedčivých argumentov, mal Ján na mysli démonickú bytosť, zlého 

anjela, lebo grécky výraz piptein znamená padať, zatiaľ čo dobrí anjeli z neba zostupujú. 

Navyše bolo treba brať do úvahy aj Lucifera, ktorého stredovek vnímal ako padlého anjela 

(pozri kapitola Peklo). Aj keď zo Zjavenia (12,8-9) vyplýva, ţe satan sa môţe pohybovať 

v nebeskej sfére (pozri kapitola Bitka na nebi), jeho ríša sa nachádza v podsvetí. 

Prívlastok studničná priepasť zrejme prezrádza, ţe v prvých izraelských predstavách bolo 

podsvetie vodnou hlbočinou (meculá), podzemným oceánom, v ktorom panoval Leviatan (z 

babylon.; hebr. s významom “do záhybov skrútený“; starí Izraeliti a neskoršie generácie si 

podsvetného Leviatana zrejme predstavovali ako vodného plaza > Jób 3,8; 41,1-34; Ţalm 
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104,26). Podsvetná studničná priepasť Zjavenia odkazuje na hlbinu meculá zo Zachariáša 

(1,8), do ktorej bol na čas aj Jonáš (2,4) a do ktorej Boh zvrhne hriešnikov (Micheáš 7,19). 

Studničná priepasť Zjavenia však nemá staroţidovský vodný charakter, ale zrejme 

predstavuje hlbokú šachtu, cestu, tunel do podsvetia, snáď podobný kráteru sopky, ktorý 

oddeľuje zem od hlbín plných ohňa. Zatiaľ je táto cesta uzavretá, ale keď nastane doba 

zúčtovania, Boh dovolí, aby anjel piatej poľnice alebo anjel padlej hviezdy cestu odomkol. 

Potom sa stretne podsvetie so zemou a spôsobí jej veľké utrpenie. Niektorí interpreti v obraze 

tmavého dymu hľadali erupciu Vezuvu v roku 79. 

Anjel priepasti a kráľ kobyliek Abaddon odkazuje na starú izraelskú predstavu podsvetia - 

šeólu. Hebrejské slovo Abaddon/Abyssos je odvodené z aramejského koreňa slova 

s významom zmiznúť. Pôvodne Abaddon bolo miestne meno a znamenalo zemská priepasť, 

miesto skazy (Genezis 1,2; 7,11), neskoršie ríša mŕtvych (Ţalm 70,21; 88,12; Jób 26,6; 

Príslovia 15,11; Rímskym 10,7), najmä ríša démonických síl, ríša skazy, ktorá trestá v Boţom 

mene, t.j. je v jeho područí. Je pravdepodobné, ţe ríša Abaddon bola pomenovaná po jednom 

z mezopotámskych podzemných bohov. V rabínskej literatúre Abaddon vystupuje ako jedna 

zo štyroch častí pekla. Vládcu kobyliek Abaddona z Jánovho Zjavenia niektorí bádatelia 

stotoţňujú s anjelom Urielom. V Biblii sa Uriel síce nevyskytuje (pozri kapitola Anjeli 

pri Poslednom súde), ale v apokryfnej 1Henochovej (20,2) datovanej do 2.st.pr.Kr. bdie nad 

podsvetím a v Druhej knihe Sibyliných veštieb (2.st.pr.Kr.) otvára podsvetie pri Poslednom 

súde (pozri Christologický cyklus III.:  Zbožné ženy pri hrobe). 

Meno Apollyon (gr. ničiteľ) zrejme upomína na boha Apolóna, ktorého meno sa 

odvodzovalo od gréckeho apollyein - ničiť, hubiť. Teraz nie je dôleţitá Apolónova hlavná 

funkcia (v gréckej mytológii účinkuje ako boh svetla a ţivota), ale jeho menej známa úloha:   

Gréci ho vzývali na pomoc proti kobylkám. Ak je tento predpoklad správny, apokalyptik Ján 

v tejto pasáţi bojoval proti stále ţivému kultu Apolóna tým, ţe ho degradoval na anjela 

podsvetia, podruţného démona (druhého po Abaddonovi), ktorý v ţiadnom prípade nemôţe 

byť hoden úcty. Niektorí katolícki interpreti v postave Apollyona - toho druhého a menej 

významného - hľadali historické postavy, napríklad náboţenského reformátora Martina 

Luthera. Iní na základe podoby mien v ňom videli Napoleona Bonaparta, neurodzeného medzi 

európskou šľachtou. Obe mená, Abaddon i Apollyon, sa často pouţívali v ľudových 

zaklínadlách. 

Námet Trápenie kobylkami je takmer výhradne záleţitosťou kniţnej maľby produkovanej 

kláštornými skriptóriami. Maliarske školy, ktoré patrili do rôznych, aj národných okruhov 

(pozri kapitola Apokalypsa), určovali štýl ilustrácií, ktorý siaha od jednoduchých lineárnych 

kresieb s expresívnou farebnosťou, ale zloţitou symbolikou (ilustrácie rukopisov Beata 

z Liébany) po kompozície veľkolepo poňatých monštier (Apokalypsa sv.Severa, 11.st.). 

Niekedy kobylky majú priamo podobu škorpiónov (škorpión v stredoveku symbolizoval 

satana, nebezpečenstvo herézy, smrť). Ich jedovaté ţihadlá sú premenené na telá hadov 

s hryzúcimi papuľami. Bytosť otvárajúca studničnú priepasť má podobu anjela s krídlami 

a kľúčom. 
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* 

Hmyz hral vo viere národov často veľmi dôleţitú úlohu; existovali dokonca náboţenstvá 

s vlastnými hmyzími boţstvami, napríklad egyptský Cheprer v tvare skaraba, mayský Ah-

Munzen-Cab v podobe včely, slovanské mýty poznali démonické nočné mory, v Biblii (Matúš 

12,24-27) najvyšší démon - Belzebub (fenický Baal-zebúb - Pán vznešenosti sa v posmešnom 

ţidovskom výklade premenil na Pána múch; ide o rovnaké zneváţenie, aké pouţil apokalyptik 

Ján v prípade Apolóna/Apollyona). V perzskej mytológii preniklo na svet zlo (stelesnené 

Ahrimanom) v podobe muchy a ohrozovalo dobro a svetlo, boha Mitru. V gréckej mytológii 

sa duše mŕtvych menili na motýle a v starofínskej mytológii na muchy. Všeobecnými 

symbolmi nebezpečenstva, zákernosti a démonických síl sa stali rôzne druhy hmyzu, kobylky, 

škorpióny, chrobáky, pavúky. 

Biblia vníma kobylky jednoznačne záporne. Sú obrazom neverného Izraela, jednou 

z podôb Boţieho trestu a stelesnením ţivelnej pohromy. Stará ľudová viera v nich videla 

predzvesť moru a vojny, cirkevní otcovia v ich mnoţstve a rýchlom rozmnoţovaní hľadali 

obraz rôznych protivníkov pravej cirkvi. V Dantovom predpeklí (Peklo III) sú duše trápené 

hmyzom, symbolom malých kaţdodenných špatností. Na obraze Hieronyma Boscha “Fúra 

sena“ (1500-1502) sú padnutí anjeli zobrazení ako okrídlení, na hmyz sa ponášajúci démoni. 

Stredovek kobylky čiastočne morálne prehodnotil. Stali sa stelesnením poriadku a vedomej 

kázne, ktorá nepotrebuje vodcu, symbolom svätých muţov klesajúcich neustále ku skazenej 

zemi, strhávaných prírodnými silami, ale vytrvalo sa pokúšajúcimi o vzlet k nebu, 

o dosiahnutie duchovného cieľa svojho ţivota. Kobylka ako potrava pustovníka sa stala 

symbolom askézy. Ďalšie kladné hodnotenie priniesla renesancia. Pre schopnosť lúčnych 

kobyliek zbavovať sa starej schránky z nich stal jeden zo symbolov zmŕtvychvstania. 

Cirkevný otec a neskorší pápeţ Gregor Veľký (604) v spise Moralia in Job sa odvoláva 

na Jóba (39,20) a predstavuje kobylky ako symbol obrátených pohanov bojujúcich v spojení 

s Kristom proti Satanovi, ba dokonca ako symbol vzkriesenia samotného Krista. Kobylky sa 

preto stávajú súčasťou Kristovej typológie:   Na hlavici stĺpu z 13.storočia vo francúzskom 

Vezelay zápasí kobylka (predobraz Krista) s *baziliškom, stelesnením Antikrista. 

Na mariánskom obraze talianskeho maliara Giovanniho Baronzoniho z Rimini (14.st.) 

dvíha Jezuliatko v ľavej rúčke kobylku - symbol cesty ku vzkrieseniu duše. Rovnaký význam 

má lúčna kobylka na Dürerovej farebnej skice Madona so zvieratami a na obraze Madona 

s kobylkou. 

Kobylky sú najdôleţitejším hmyzom, o ktorom sa Biblia zmieňuje. Spomína ich 56 razy, 

pričom na to pouţíva deväť rôznych hebrejských slov (hagab, sol'am, 'arbe, hargol, gazam, 

jeleq, hasil, selasal, gob) a grécky výraz akrís. Vedci sa ešte nezhodli na tom, prečo hebrejská 

Biblia pouţíva toľko rôznych pomenovaní tohto hmyzu. Niektorí sa domnievajú, ţe išlo 

o navzájom odlišné druhy kobyliek, hoci tejto teórii odporuje fakt, ţe mohlo ísť iba o tri 

druhy skutočných kobyliek:   sťahovavé, púštne a marocké. Iní vedci sa domnievajú, ţe 

jednotlivé výrazy mohli odráţať rôzne fázy sfarbenia alebo štádiá hmyzu. Ďalší uvaţujú, ţe 

výrazy boli iba popisnými priezviskami, ktoré sa vzťahovali k určitej vlastnosti hmyzu. Písmo 

kobylky farbisto opisuje a Leviticus (11,21-22) presne vymedzuje, ktoré druhy bolo moţné 

jesť: druhy kobylky sťahovavej, lysej, poľnej a lúčnej (iné preklady verša 11,22: druhy 
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kobylky sťahovavej: paţravé, senné a saranče). Podľa biológov z hebrejského textu vyplýva, 

ţe v podstate išlo o kobylky lúčne či saranče.  Zaujímavým „problémom“ je, ţe Leviticus 

opakovane zdôrazňuje počet nôh hmyzu: štyri. 

 Leviticus (11) je tieţ jediným písomným dôkazom, ţe Izraeliti kobylky jedli podobne ako iní 

obyvatelia Stredomoria a Mezopotámie (asýrsky reliéf v Sancheríbovom paláci v Ninive 

zo 7.st.pr.Kr. zobrazuje sluţobníkov, ktorí nesú okrem vetvičiek s granátovými jablkami aj 

palice so sušenými kobylkami).  V staroveku  kobylky sušili, rozomleli na múku a potom 

konzumovali  v rôznych úpravách. 

Kobylky patria medzi ţivočíchy ţijúce v spoločenstvách, ale dnes uţ jestvujú dôkazy 

o tom, ţe v určitých fázach ţijú osamotene a ich zhromaţďovanie je pravdepodobne 

fyziologickou reakciou na zmenené podmienky. Sťahovanie hmyzu nemá pevný poriadok 

a kŕdle bývajú z veľkej časti unášané vetrom, a to aj cez veľké vzdialenosti, ako tomu zrejme 

bolo v Exodu (10,13), keď ich východný vietor priniesol do egyptskej krajiny. Predstavu 

o tejto pohrome poskytli vedci, ktorí roku 1885 zistili, ţe kŕdeľ púštnych kobyliek letiacich 

cez Červené more pokryl územie o rozlohe 5 000 km2. 
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