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Jazyk Biblie 
 

Sväté Písmo je unikátne dielo, pretoţe bolo písané postupne a to skoro 1500 

rokov počas 40 ľudských pokolení. Bolo písané na troch kontinentoch a to v 

Ázii, Afrike a Európe. Sväté Písmo Starého a Nového Zákona bolo napísané pô-

vodne v starohebrejčine
1
, aramejčine

2
 a starogréčtine

1
. Je to veľký dar

2
, kto 

                                                 
1
 „Hebrejčina patrí do veľkej rodiny semitských jazykov tzv. kanaánskej formy. Vyvinula sa 

z neskorej kanaánčiny. Názov jazyka je odvodený od slova – mená heber, ktorý podľa ţidov-

skej tradície sa ako jediný odmietol zúčastniť stavby Babylonskej veţe. Hebrejčina má abe-

cedu o počte 22 písmen a je charakteristická svojím písaním sprava doľava.“ (DUKA, D: 

Úvod do Písma Svatého Starého Zákona. Praha 1992, s. 24). Arabský jazyk je takisto cha-

rakteristický písaním sprava doľava. V polovici 19. storočia sa začala postupne formovať 

nová – moderná hebrejčina tzv. ivrit, ktorá sa od r. 1948 stala úradným jazykom štátu Izrael. 

(Pozri Všeobecný encyklopedický slovník G-L. Red. I. Paulička. Bratislava 2005, s. 401). 

„Pre históriu textu hebrejskej Biblie je dôleţitý Samaritánsky Pentateuch, napísaný staro-

hebrejským písmom. Je to jediná zbierka inšpirovaných kníh Starého Zákona, ktorú prijali 

a uznávajú Samaritáni. Jeden jeho zvitok, pochádzajúci z 11. storočia pred Chr. uchovávajú 

Samaritáni v Nablúse. Posledná časť zvitku podáva veľmi staré znenie biblického textu 

z predkresťanskej doby, ktorý sa značne líši od masoretského textu. Treba spomenúť aj 

vzácny rukopis Knihy Sirachovcovej v hebrejčine objavený r. 1896/7 v káhirskej genize, 

úschovni opotrebovaných biblických rukopisov pri ţidovskej synagóge.“ (HERIBAN, J.: 

Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 21). Hieroglyfy a klinopisné písmo 

malo veľký vplyv na vznik starohebrejskej abecedy, ktorá v svojej prvotnej podobe nepou-

ţívala samohlásky a bola charakteristická iba pouţívaním spoluhlások. (МИЛЕАНТ, А.: 

Исследуйте Писаия. Москва 2002, s. 8). Samohlásky do posvätného textu Svätého Písma 

Starého Zákona dostali aţ mazoreti – ţidovskí tradicionalisti (6. -10. stor. po Chr.), ktorí op-

ravili a doplnili text Starého Zákona a urobili ho tak zrozumiteľným.  
2
 Aramejčina sa definuje ako jazyk starovekých obyvateľov biblického Aramu úradný jazyk 

starej Perzskej ríše (Pozri Veľký slovník cudzích slov. S. Šaling a kol. Prešov 2003, s. 108). 

„Aramejský jazyk spoločne s kanaánskym (hebrejským, fenickym, moabskym a ďalšími) 

a ugaritským patria do severozápadnej skupiny semitskej vetvy afroazijskej jazykovej rodi-

ny. Na kresťanskom Západe bol do druhej polovici 19. storočia nazývaný chaldejským náre-

čím - jazykom podľa pomenovania niektorých aramejských národností (akkad. – kašdu – 

kaldu – grécky ταλδαιοι –chaldeji).“ (Pozri ЛЯВДАНСКИЙ, А.: Арамейский язык. In: 

Православная энциклопедия. Т III. Москва 2001, s. 168; Porovnaj BIČ, M.: Ze světa Sta-

rého zákona I. Praha 1986, s 170-172 - pozri kapitolu Aramejské začátky. BIČ, M.: Ze světa 

Starého zákona II. Praha 1989, s 485- 489 - pozri kapitolu Hebrejské a aramejské). Od 8. 

storočia pred Chr. sa aramejčina stala postupne stala najrozšírenejšou hovorovou, obchod-

nou, úradnou, a diplomatickou rečou v krajinách Blízkeho Východu najmä v období Novo-

babylónskej a Perzskej ríše. Ţidia si ju počas babylonského zajatia natoľko osvojili, ţe osta-

la ich hovorovou rečou aj po návrate do Palestíny. (HERIBAN, J., cit. dielo, s. 20). Po ba-

bylonskom zajatí sa hebrejčina stáva liturgickým jazykom a jazykom učencov a aramejčina 

sa stala hovorím jazykom, ktorý bol materinským jazykom Isusa Christa a tieţ je nazývaný 

galilejským dialektom. V Biblii nachádzame niektoré pasáţe, ktoré boli napísané aramejsky 

napr. 1Mjţ 31, 47;. Dan 2, 4-7, 28; Ezd 4, 8-6, 18; 7, 12-27. Mnohí odborníci sú toho názo-

ru, ţe knihy Tobiáš a Judit boli napísané v aramejčine. Mnohé aramejské slová nachádzame 

v Evanjeliách a to: Kefa, Safira, Hakeldama, Bethesda, Golgotha, Gabatha, abba, raboni, 

mamona. Taktieţ krátke výroky Christa: Effeta, Talita qumi Elohi, Elohi lena sabaqtani. 
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ovláda tieto starobylé jazyky a môţe čítať Bibliu v origináli, alebo lepšie pove-

dané najstaršie biblické písomné pamiatky, ktoré sa zachovali v zvitkoch či kó-

dexoch. Sväté Písmo Starého a Nového Zákona sa nám v pôvodine nezachova-

lo
3
. Najmä teológovia, biblisti či lingvisti sa usilujú študovať najstaršie posvätné 

texty, aby nám pomohli dnes pochopiť ich pôvodný zmysel. Veriaci sa 

v súčasnosti dostávajú k Svätému Písmu, ktorý je zväčša prekladom. Pri čítaní 

Biblie ako upozorňuje Alexander Meň 
4
je treba dávať pozor, pretoţe je tam veľa 

symbolov, posvätných čísel, obrazov, podobenstiev. Taktieţ pri stvorení sveta 

nebolo cieľom autora podať vedecký svetonázor na vznik kozmu a zeme ani 

presne podať dejiny ľudstva. Najdôleţitejšie bolo podať náboţenské učenie a nie 

konkrétnosti so všetkými podrobnosťami. Podstatné bolo to, ţe Vesmír, Zem 

a človek za svoj vznik môţu byť vďační Stvoriteľovi. 

 

                                                                                                                                                         

Evanjelium od Matúša je adresované Ţidom a pôvodne bolo napísané aramejsky, alebo heb-

rejský sa nezachovalo. Zachovala sa iba grécka verzia Matúšovho Evanjelia.  
1
 Ide o gréčtinu, ktorú uţíval celý Východ. Biblická gréčtina je druhom helenistickej gréčtiny 

tzv. „koiné dialektos“ a išlo o spoločný jazyk národov východného Stredomoria v dobe 

Alexandra Veľkého aţ do 5. storočia po Chr. Gréčtina uţíva abecedu, ktorá pochádza 

z fenického písma. Koiné je zjednodušená klasická gréčtina. V tomto jazyku boli napísané 

Múdrosti Šalamúnove, druhá kniha Makabejská a všetkých 27 diel Nového Zákona. 

(DUKA, D., cit. dielo, s. 24-25).  
2
 СОКОЛОВ, Н.: Ветхий Завет. Москва 1997, s. 5. 

3
 DUKA, D., cit. dielo, s. 23. 

4
 МЕНЬ, A.: Как читать Бибпию I. s. 21-22.  




