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ZÁVER 

 

Izraelský národ je jeden z množstva detí, ktoré porodila semitská kultúra. 

Charakteristický prvok semitov je kočovný život, viera v démonov, polygamia. Svet Semitov 

je to územie Arábie, Palestíny, Sýrie a Mezopotámie. Prenosný bôžik putuje s beduínmi v 

zvláštnom stane.  

Mezopotámia je charakterizovaná dvoma významnými riekami Eufratom a Tigrisom. 

Jej obyvatelia dostali prezývku „čiernohlavý“. Najbohatšie prírodné zdroje sa nachádzali na 

území tzv. Úrodného polmesiaca“. Išlo o pahorky, ktoré sa tiahli veľkým oblúkom zo 

Sýropalestíny cez južnú a východnú Anatóliu, severnú Mezopotámiu až do západnej časti 

Iránu. Veľmi veľkú úctu prejavovali nebožtíkom a ich ostatkom. Silná viera v posmrtný život 

sa prejavovala okrem iného aj v uchovávaní lebiek v svojich príbytkoch. Klimatické 

podmienky nútili obyvateľstvo k vytvoreniu závlahového systému.  

Pozdĺž Trigrisu a Eufratu sa 4000 rokov pred Chr. objavuje národ neznámeho pôvodu 

„potomkovia Adama a Evy“ – Suméri. Mali obrázkové a neskôr klinopisné písmo, bohatú 

náboženskú literatúru, o ktorej sa zmieňujú babylonské a asýrske mýty. Ako pohania uctievali 

prírodu , jej živly a nebeské telesá. Viera v osud, bohoslužby, vykladanie snov a zariekavanie 

démonov. Chrámy boli stupňovité v tvare zikkuratov akýchsi stupňovitých pyramíd. 

Najznámejší zo sumerských vládcov je Gilgameš.  

Akkadská ríša susedila so Sumerskou ríšou. Hlavným mestom bol Babylon a najväčšia 

úcta sa dávala bohyni Ištár. V Biblii 1Mjž 10, 10 sa Akkad definuje ako centrum moci 

poľovníka a lovca Nimroda, jedno z centrálnych miest mezopotámskej štátnosti.  

Amorejčania – potomkovia Cháma, národ, ktorý sa usídlil v Kanaánskej zemi ešte pred 

príchodom Izraelitov. Najznámejší panovník bol Chamurabi – dobyvateľ a darca zákonov. 

Panoval r. 1800 pred Chr. Najvyšší boh, ktorého uctievali bol Marduk.  
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Archeologické nálezy v Kanaáne hovoria po pochovávaní mŕtvych v skrčenej 

„embryonálnej“ polohe. Smrť chápali, ako nové narodenie pre večnosť. Verili v démonov, 

ktorí oživovali pramene, stromy a kamene. Nachádzame tu kult uctievania ľudských lebiek 

a prvé hromadné cintoríny, čo svedčí o prechode z kočovného k usadlému spôsobu života. 

Boh je zobrazovaný v podobe muža s bradou, ktorý ma čapicu – „kráľovskú korunu“ 

s rohami.  

Zoolatria býkov a kráv v Egypte, Mezopotámii, Sýrii a Grécka je charakteristickou 

črtou pohanstva. Boh El bol v kanaánskom panteóne považovaný za vládcu a otca bohov. Boh 

sa často zobrazuje v podobe starca, ktorý má na hlave korunu s býčími rohami. Rohy sa 

objavili aj židovskom obetnom oltári v chráme, ktoré sa posväcovali krvou z obetovaných 

zvierat. Kto sa dotkol týchto rohov nesmelo sa mu nič stať, pretože išlo o posvätné miesto, 

kde dotyčný človek získal dočasný azyl.  

Starý zákon, Stará zmluva alebo testament sa používa v kresťanstve na označenie 

zbierky biblických posvätných spisov, ktorú Židia nazývajú Tanak. Tóra, Pentateuch, 

Pätoknižie – židovský, grécky a slovenský termín, ktorý poukazuje na Pätoknižie Mojžišovo. 

Tradičný názor v židovstve i kresťanstve hovorí, že autorom prvých piatich kníh Starého 

Zákona bol Mojžiš. Novodobá akademická pracovná hypotéza pri štúdiu Starého Zákona 

hovorí o teórii prameňov. Jahvistická, Elohostická, Kňazská a Deuteronomická tradícia boli 

spracované do jedného celku okolo r. 400 pred Chr. Tieto štyri literárne pramenné vrstvy 

vytvorili Starý Zákon, ktorý poznáme dnes ako jeden celistvý literárny útvar.  

Úvod do prahistórie je vlastne úvodom do prvých jedenástich kapitol knihy Genezis. 

Najznámejšie komentáre, ktoré sa zachovali k „Šiestim dňom stvorenia“ napísali sv. Bazil 

Veľký, sv. Ambróz Milánsky a blaž. Augustín. 

Najstarším prekladom Starého Zákona zo starohebrejčiny do starogréčtiny je tzv. 

Septuaginta (odborne - vedecky označovaná ako LXX), ktorá sa udomácnila v prvotnej 
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Cirkvi. Židovskí rabíni tvrdia, že bola preložená iba Tóra. Pravoslávna cirkev konštatuje, že 

išlo o kompletný preklad Starého Zákona. Blaž. Augustín, ktorý prekladal Starý Zákon do 

latinčiny skôr opravoval staré latinské preklady, ktoré často odrážali výklad Septuaginty.  

Nové preklady Akilu, Simacha, Teodotiona boli robené pre grécky hovoriacich Židoch. 

Z týchto prekladov sa zachovali iba fragmenty. Origenova „Hexapla“ bola prvým odborným 

pokusom porovnať všetky vtedajšie preklady Starého Zákona. Žiaľ ani toto dielo sa nám 

v plnosti nezachovalo. Išlo o počiatky biblicko-kritického štúdia, ktoré týmto dielom položil 

Origenes.  

Základné teologické otázky, ktoré zaznievajú v prvých jedenástich kapitolách knihy 

Genezis sú Adam a Christos ako aj ich typológia – neposlušnosť Adama a poslušnosť Christa. 

Strom poznania je spätý s drevo kríža. Eva ako matka „živých mŕtvol“ je spätá s Máriou 

„matkou všetkých živých“. Ľudstvo bolo stvorené podľa Božieho obrazu. Pád prvých ľudí bol 

výsledkom pýchy a neposlušnosti. Latinskí otcovia Cirkvi v svojich dielach hovoria 

o prvorodnom hriechu, pričom grécki otcovia Cirkvi hovoria o „prarodičovskom hriechu“.  

2.-4.storočie bolo obdobím, v ktorom sa kreoval biblicko-patristický pohľad na Starý 

Zákon. I keď kresťania čítali Starý Zákon v preklade LXX, predsa kládli dôraz na čítanie 

novozákonných diel. Žalmy sa pre kresťanov stali akýmsi praktickým modlitebníkom. 

Apoštol Pavol varoval pred návratom k židovským tradíciám, a preto mnoho právd zo Starého 

Zákona mali chápať iba obrazne. Múdroslovné knihy Starého Zákona sa používali k tomu, 

aby sa kresťania z pohanstva naučili morálke.  

Hlbšie sa problematikou čítania starozákonných Písiem zaoberali Markion Synopský, 

autor listu Barnabáša, Ignác Antiochijský, sv. Justín – vyznávač v svojej Apológii, Irenej 

Lyonský, Hypolit Rímsky, Origenes, sv. Ambróz Milánsky a blaž. Hieronym Stridonský. 

Origenes (3.stor.) je jednoznačne považovaný za najproduktívnejšieho exegétu Starého 

Zákona. Odborníci uvádzajú neuveriteľný 6000 diel. Napísal komentár ku každej knihe 
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Starého Zákona. Napríklad iba ku knihe Exodus napísal trinásť komentárov, ktoré sa žiaľ 

nezachovali. Mnohé z jeho kníh sa zachovali iba v latinských prekladoch.  

Origenes spolu s Irenejom ustanovili základy teórie a praxe kresťanskej exegézy 

židovských Písem. Za pomoci Symbolu viery („a v Ducha Sv., ktorý hovoril skrze prorokov“) 

sa Novozákonná Cirkev definitívne rozlúčila s marionitmi a vyhlásil, že Sv. Duch Boží 

hovoril jediným hlasom v oboch Zmluvách – Zákonoch – Starom i Novom. Teória a prax bola 

uzákonená, avšak Cirkev bola postavená pred obrovskú úlohu vysporiadať sa zvlášť s tým, 

aby sa viere a nádeji rozjímalo nad Božím Slovom, aby sme v plnosti pochopili to, čo Sv. 

Duch v skutočnosti zjavil cez prorokov.  

Na Pätoknižie Mojžišovo napísalo komentáre sedem autorov. Štyria z nich boli latinskí 

a traja grécki: 1. Blaž. Augustín Stridonský (4.-5.stor.), 2. Paterij (6.-7. stor.) , (osobný 

tajomný Gregora Veľkého, 3. Izidor Sevilský (6.-7.stor.) 4. Rufín Akvilejský. Z gréckych 

otcov to boli: 1. Cyril Alexandrijský (4.-5.stor.), 2. blaž. Teodoret Kýrsky (4.-5.stor.) a 3. 

Prokop Gázský (5.-6.stor.).  

 


