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ZÁVER 

 

Autori jednotlivých kníh Starého Zákona boli vyvolení Bohom a svoje 

knihy napísali pod inšpiráciou Svätého Ducha. Každá kniha nás oslovuje iným 

spôsobom.  

Targumy sú najstaršie preklady a zároveň výklady Starého Zákona, ktoré 

robili židovskí rabíni z dôvodu nezrozumiteľnosti starohebrejského 

posvätného textu, ktorí prekladali pôvodne zväčša do aramejského, ale neskôr 

aj do iných jazykov. Ich úlohou bolo sprístupniť poslucháčom v synagógach 

Božie slovo. Svojim spôsobom išlo o rabínsku kázeň. Samaritánsky Pentateuch 

je jeden z najstarších posvätných zvitkov Tóry, ktoré sa našli pri vykopávkach 

v Kumráne. Ide o jediný zákonodarný spis, ktorý Samaritáni uznávajú 

z celkového počtu 22 posvätných kníh Starého Zákona podľa židovského 

kánonu.  

 Origenova Hexapla je prvým pokusom o biblickú kritiku, ktorá sa 

zaoberá porovnávaním pôvodného posvätného textu v starohebrejčine 

s ďalšími prekladmi Starého Zákona do starogréčtiny a to prekladov 

Septuaginty, Symacha, Akilu a Teodotiona. Škoda, že sa z tohto diela 

zachovali iba fragmenty.  

 Pešita je sýrsky preklad Starého Zákona, nad ktorým pracovali židia 

i kresťania. Nazýva sa tiež „Sýrskou Vulgátou“ a uskutočnil sa v prvých troch 

storočiach. Bol dielom eddeskej školy. Ďalšie preklady Starého Zákona do 

latinčiny si vyžiadala doba a potreba, keď veľká časť Rímskeho impéria 

nerozumela gréčtine. To bol dôvod pre prvé preklady Starého Zákona známe 

ako vetus latina, ktoré sa objavili v Afrike a neskôr aj pre vznik Hieronymovej 
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Vulgáty, a tiež Neovulgáty, ktorá sa stala základným kanonickým textom pre 

Rímskokatolícku cirkev.  

 Mazoretský text Starého Zákona je obdivuhodným dielom židovských 

jazykovedcov a rabínov, ktorí doplnili pôvodný posvätný starohebrejský text 

Starého Zákona o samohlásky z dôvodu nezrozumiteľnosti biblického textu. 

Pôvodný starohebrejský biblický text pozostával iba zo spoluhlások. Po istom 

čase sa stal nezrozumiteľným, a preto ho bolo potrebné doplniť o samohlásky 

– punktuačné znamienka. Toto veľkolepé dielo, ktoré trvalo takmer 10. storočí 

však prinieslo aj pozmenenie mnohých dôležitých slov a pojmov, či celých 

miest vo Svätom Písme, najmä čo sa týka mesiášskych veršov. Preto tento text 

treba používať veľmi opatrne a veľmi kriticky.  

 Talmud je v súčasnosti najdôležitejším židovským dielom, ktoré sa 

študuje v rabínskych teologických školách. Obsahuje vierouku, morálku, 

predpisy, zákony, ktoré má dodržiavať dnešný žid. Pre kresťana je dosť 

nepochopiteľný a z pohľadu učenia Christovej Cirkvi obsahuje nesprávne 

názory na Boha a Jeho stvoriteľské dielo, obsahuje množstvo všelijakých 

povier, biblických poloprávd, pohanských názorov a dokonca privádza 

človeka k polyteizmu, čo je už značný odklon od pôvodného biblického 

starozákonného učenia o viere v jediného pravého Boha.  

 Náboženstvo Starého Zákona, ktoré je plné antropomorfizmov privádza 

aj dnešného čitateľa k nesprávnym názorom na Boha, z ktorého robia žiarlivú, 

zlostnú a trestajúcu bytosť, čo nie je pravda, pretože Boh je láska. Starý Zákon 

splnil svoju úlohu, pretože Izraelský národ uchoval vieru v jediného Boha a na 

svet prišiel Mesiáš. Židovský národ bol vyvolený Bohom, avšak väčšina 

z tohto národa sa pred 2000 rokmi postavila proti Bohu a proti Mesiášovi a tak 

prišli o svoju vyvolenosť.  
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 Novým Izraelom sa stali všetky národy a národnosti, ktoré sa stali 

členmi Novozákonnej Cirkvi. Starý Zákon môžeme správne pochopiť iba 

z pohľadu Nového Zákona. Preto skúmajme a hľadajme pravdu, aby sme 

pochopili podstatu Božieho odkazu, ktorý nám Boh v Starom i Novom Zákone 

zanechal.  

 


