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Slovo na úvod

Predkladáme čitateľom pilotnú časť novej študijnej Biblie. Na Slovensku
je v súčasnosti k dispozícii niekoľko verzií Biblie tohto druhu, z ktorých
preklad Boteka s poznámkami Jeruzalemskej Biblie je široko používaný na
teologických fakultách, ale aj na pedagogických fakultách s výučbou kate-
chetiky. Tak ako písanie jednej komentárovej rady nevylučuje vznik inej rady
s odlišným prístupom a so zameraním na iné publikum, aj komentované Biblie
majú svoje špecifiká podľa prostredia, v ktorom vznikajú a cieľovej skupiny,
ktorej sú adresované. 

Biblia Aloisiana je produktom komentárovej rady Komentáre k Starému
Zákonu (KSZ), ktorá je od roku 2005 v procese písania pod záštitou Teologickej
fakulty Trnavskej univerzity. KSZ sú zamerané na hlbšie štúdium kánonického
textu v pôvodnom jazyku a na jeho porozumenie v reáliách prostredia a kultúry,
kde vznikal, ale zároveň poskytujú ukážky ranokresťanskej a rabínskej recepcie
daného textu. Nevyhnutnou súčasťou komentára je aj celkový pohľad na jed-
notlivé perikopy z hľadiska ich štruktúry a širšej aplikácie či už v liturgickej
praxi, alebo v pastorácii. Je pochopiteľné, že študijná Biblia musí byť z prak-
tických dôvodov redukovaná systematickým výberom informácií z komentára
a nie je teda jeho náhradou, ale skôr doplnkom. 

Výber komentárov je v našom vydaní študijnej Biblie viazaný na priblíženie
textu v jazykovej a historickej rovine. Napriek tomu, že je naším cieľom
poskytnúť čitateľovi relevantné informácie bez toho, aby sme predpokladali
jeho znalosti z hebrejčiny, uvádzame biblický text v dvojjazyčnej verzii, kde
je každý verš slovenského prekladu, ktorý je prevzatý z komentárovej rady,
uvedený paralelne k hebrejskému, masoretskému textu. Chceme tak podnietiť
používanie našej publikácie aj pri vyučovaní hebrejčiny na teologických
fakultách, pri ktorom sa študenti okrem výučby jazyka môžu hneď oboznámiť
aj s faktami dôležitými pre výklad textu. 

Na záver by som chcel poznamenať, že tak ako KSZ sú kolektívnym, eku-
menickým dielom slovenských biblistov, je ním prirodzene aj Biblia Aloisiana,
ktorá čerpá primárne z KSZ. Chcem sa teda v prvom rade poďakovať celému
tímu autorov, ktorí pripravovali a ďalej pripravujú biblické komentáre rady
KSZ za ich profesionálny prístup. Chcem sa zároveň poďakovať vydavateľstvu
ViViT za ochotu a promptný prístup pri riešení záležitostí, ktoré predchádzajú
samotnému vydaniu  publikácie.  

Jozef Tiňo
Bratislava, december 2016
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#r<a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a/ ar"B' tyviarEB. 1, 1

~yhil{a/ x:Wrw> ~Aht. ynEP.-l[; %v,xow> Whbow" Whto ht'y>h' #r<a'h'w> 2
~yIM'h; ynEP.-l[; tp,x,r:m.

rAa-yhiy>w: rAa yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 3

rAah' !yBe ~yhil{a/ lDEb.Y:w: bAj-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: 4
%v,xoh; !ybeW

br<[,-yhiy>w: hl'y>l' ar"q' %v,xol;w> ~Ay rAal' ~yhil{a/ ar"q.YIw: 5
dx'a, ~Ay rq,bo-yhiy>w:

!yBe lyDIb.m; yhiywI ~yIM'h; %AtB. [:yqir" yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 6
~yIm'l' ~yIm;

tx;T;mi rv,a] ~yIM;h; !yBe lDEb.Y:w: [:yqir"h'-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w: 7
!ke-yhiy>w: [:yqir"l' l[;me rv,a] ~yIM;h; !ybeW [:yqir"l'

1 V hebrejskej verzii je možné text prvých troch veršov čítať aj nasledovne: „Keď
na počiatku stvoril Boh nebo a zem (zem bola pustá a prázdna, tma bola nad hlbinou
a Boží duch sa vznášal nad vodami), Boh povedal, nech je svetlo.“ 

2 Dva výrazy „pustá“ a „prázdna“ spolu označujú chaotický stav, ktorý je nepriateľský
životu, porov. Jer 4,23.  

3 Výraz „Boží duch“ nie je jediný spôsob, ako čítať daný výraz v hebrejčine. Je možné
ho preložiť ako „Božský dych“ alebo „Božský vietor“, poprípade „veľmi silný vie-
tor“. V posledných dvoch prípadoch by nasledujúci text bolo treba preložiť: „(vietor)
krúžil nad vodami“, čo korešponduje s významom zodpovedajúceho hebrejského
slovesa v Dt 32,11, kde sa hovorí o krúžení orla nad svojím mláďaťom.  

4 Na rozdiel od ostatných starovekých opisov stvorenia je v biblickej verzii všetko utvo-
rené výlučne Božím slovom. Nejde teda o samovoľnú emanáciu stvorenia z Boha,
ani nejde výlučne o produkt jeho mysle, ale celé stvorenie je aktom Božej vôle.  

5 Nebeské telesá, z ktorých pochádza svetlo, sú stvorené až v štvrtom dni. Jób 38,19,
ktorý predpokladá, že zdroj svetla je ľuďom skrytý, však naznačuje, že podľa sta-
rovekej predstavy Hebrejov, svetlo napriek svojej koncentrovanej prítomnosti v ne-
beských telesách nebolo viazané výlučne na ne a malo samostatnú existenciu.  

6 Stvorenie je dobré, a teda neobsahuje žiadny prvok zla. Je to zrejme reakcia na vieru
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Gn 1, 1 – 2, 4a: Prvý opis stvorenia

1, 1 Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.1

2. Zem bola pusta a prázdna,2 tma bola nad hlbinou a Boží duch3

sa vznášal nad vodami.

3. Boh povedal:4 „Nech je svetlo.“ A bolo svetlo.5

4. Boh videl svetlo, že je dobré,6 a Boh urobil predel medzi svetlom
a medzi tmou.

5. Boh nazval7 svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer 
a nastalo ráno,8 deň jeden.9

6. Boh povedal: „Nech je obloha10 uprostred vôd a nech je predelom
medzi vodami a vodami!“

7. A Boh urobil oblohu a urobil predel medzi vodami, ktoré boli pod
oblohou, a medzi vodami, ktoré boli nad oblohou.11 A tak sa stalo.

prítomnú v mytológiách okolitých národov, že už prvotné stvorenie obsahovalo
v sebe princíp zla.  

7 Pomenovanie znamená vytýčenie roly pre daný objekt, tak v tomto, ako aj v nasle-
dujúcich prípadoch. 

8 Predpokladá to, že deň sa začína pri zotmení a pokračuje ranným svitaním až do ďal-
šieho zotmenia. Zodpovedá to počítaniu času v Babylonii na rozdiel od Egypta, kde sa
deň počítal od rána do ďalšieho rána. Fakt, že večer a ráno sú spomínané ešte pred stvo-
rením slnka na štvrtý deň, nie je problémom, ak si uvedomíme, že ide o kňazský text,
ktorého úmyslom je prepojiť liturgický týždeň so stvoriteľskou aktivitou (viď pozn. 5).   

9 V hebrejčine je namiesto radovej číslovky „prvý“ uvedená základná číslovka
„jeden“, po ktorej nasledujú radové číslovky, porov. napr. Ex 39,10-13. Tento spôsob
číslovania je doložený na niektorých miestach Eposu o Gilgamešovi pri označení
riadkov tabuľky.   

10 Hebrejský výraz pre oblohu (rāqījaʽ) napovedá, že ide o pevný oblúk, ktorý je uko-
vaný (rqʽ). Výstižný je text Jób 37,18: „Môžeš s Ním ukovať (tarqījaʽ) oblaky (t. j.
oblohu), ktorá je pevná ako liate zrkadlo?“ Preklad Septuaginty: „nech vznikne opora
uprostred vody“ takisto predpokladá pevnú klenbu, oddeľujúcu vrchné a spodné vody.     

11 Utvorenie pevnej oblohy oddelilo prvotnú masu vôd na vrchné vody uložené v ná-
držiach, ktoré sa v čase dažďov uvoľňujú (Ž 104,13) a spodné vody reprezentované
morom (v. 10). 




