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ZÁVER 

 

Egyptský, Babylonský a Mezopotámsky polyteizmus a jeho „ primitívne“ náboženstvo 

bolo charakteristické zoololatriou, zbožšťovaním najvyššieho panovníka, prírodných živlov, 

ale aj kozmických telies.  

Egyptské náboženstvo a jeho viera v posmrtný život sa realizovali prostredníctvom 

pyramíd, mágie, zaklínadiel žrecov a bohoslužieb za zomrelými. Bohoslužobný život nebol 

dostupný pre verejnosť. Čiastočne sa verejnosť mohla zúčastniť na bohoslužbách iba 

v prípade procesii, keď sochu božstva slávnostne prenášali žreci po uliciach.  

Pohanské božstvá sú charakteristické okrem iného aj intímnym životom medzi bohmi 

a bohyňami, prípadne peknými pozemskými ženami, vďaka ktorým schádzali na zem a rodili 

sa noví bohovia či polobohovia, tzv. heroi na Zemi (1Mjž 6, 1-4). Mytológia je plná takýchto 

svedectiev. To malo vplyv na vznik posvätnej prostitúcie (bohyne Aštarty), o ktorej 

nachádzame zmienky aj na stránkach Starého Zákona.  

Je zaujímavé, že už v pohanstve a pre nich charakteristickom polyteizme sa stretávame 

s triádami najhlavnejších božstiev, ktorí boli pravdepodobne akýmsi veľmi temným 

predobrazom Svätej Trojice. V Novozákonnej Cirkvi bola viera vo Svätú Trojicu jasne 

formulovaná v 4. – 5. storočí na prvých všeobecných snemoch Cirkvi. Výsledkom čoho bol 

Niceocarihradský symbol viery, ktorý sa dodnes vyznáva na každej pravoslávnej liturgii 

v chráme a to v pôvodnej a nezmenenej podobe.  

So zoololatriou hada sa stretávame nielen v Egypte, ale ja u okolitých národov. 

Zbožšťovaniu tohto zvieraťa sa neubránili ani samotní Izraeliti.  

Celé obdobie dejín Izraelského národa bolo viac menej neustálym zápasom medzi 

polyteizmom a monoteizmom. Od polyteizmu sa prešlo k monolatrii a následne 
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k monoteizmu. Štátnym Bohom ako aj identitou Izraelského národa sa stal „Ten, Ktorý Je“ - 

Jahve.  

Pohanský boh Zeus stojí na čele gréckeho panteónu božstiev. Netvoria z ničoho, ale iba 

formujú už hotovú hmotu. Bohovia sú podriadení osudu, ktorý nemôžu zmeniť. Tieto božstvá 

nikoho nemilujú a keďže významne nezasahujú do pozemského života „netreba sa k nim ani 

modliť“. Treba im iba preukázať úctu. Biblický Boh Starého Zákona je presne opačná bytosť. 

Stvoriteľ tvorí z ničoho (ex nihilo) a je Pán a Darca všetkého dobrého. Miluje dobro 

a nenávidí zlo a hriech. Miluje aj svoje stvorenstvo – t.j. ľudí.  

S Izraelským národom putoval po púšti a potom aj v Kanaáne ich Boh. Jeho príbytkom 

bol pri putovaní prenosný svätostánok – archa zmluvy. Až keď bol postavený Jeruzalemsky 

chrám toto posvätné miesto sa stálo definitívne príbytkom Božím.  

Izrael pri svojom putovaní viedol vojny s pohanskými národmi cez územie, ktorých 

musel prejsť. Boh im pritom pomáhal. Svätá vojna v starozákonnom chápaní bola krvavá 

vojna pričom slovo „svätý“ znamená iba rituálnu čistotu. Krv v Starom Zákone bol posvätná 

Izrael aj zbraňami bojoval proti polyteizmu, aby si ubránil a vieru v jediného Boha.  

Jahve je Ten čo bol, je a bude, ktorý načúva človeku a ochraňuje národ. Zaujíma sa 

o zotročených, utláčaných, chudobných a vykorisťovaných. On je pre všetky časy Boh s nami.  

Markion gnostik z 2. storočia po Chr. odmietal Starý Zákon a jeho Boha, ktorého 

nazýval zlým, trestajúcim, nemilosrdný, žiarlivým a nevševedúcim. Navrhoval, aby Starý 

Zákon kresťania nečítali. Cirkev tento jeho názor odmietla.  

Fundamentalistické čítanie Biblie v protestantizme (19. storočí v USA) bolo 

charakteristické doslovným chápaním zmyslu aj výkladu biblického textu, ktorý odmietal 

nové biblicko-kritické metódy. Tento prístup k čítaniu Biblie bol často aj proticirkevný, 

pretože hlavný dôraz sa kládol iba na Písmo – „Sola scriptura“.  
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Cirkevní otcovia učia čítať Bibliu teologicky, v lone živej tradície a v pravom 

kresťanskom duchu. Sväté Písmo sa číta v Christovej Cirkvi.  

V posledných rokoch sa na knižnom trhu (Česko, Slovensko, Rusko) objavili kvalitné 

odborné publikácie, originálne diela, ale aj preklady významných biblistov – starozákonníkov 

ako v rímskokatolíckom, protestantskom, židovskom, ale aj v pravoslávnom prostredí. 

Veríme, že aj táto učebnica bude skromným príspevkom k rozvoju Izagogiky do Starého 

Zákona.  

 

 


