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ISKROVÁ, Daniela: Náboženstvo izraelského ľudu. Ružomberok : 

VERBUM – vydavateľstvo KU, 2012. 168 strán. ISBN 978-80-8084-957-3.  

Vedecká monografia vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu vedy 

Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej vedeckými 

recenzentmi sú prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a doc. ThDr. Peter 

Caban, PhD. Autorka publikácie vydala aj ďalšie knihy: Exegeticko-teologický 

komentár k Prvému Jánovmu listu (2008), L´amore cristiano nella lettera 

a Filemone (2010), Významné židovské osobnosti mesta Ružomberok (2011). Je vedúca Katedry 

religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Monografia predstavuje a analyzuje dejiny vyvoleného ľudu v kontexte ich náboženského 

učenia a praxe. Autorka prízvukuje dôležitosť poznania dejinnej skúsenosti Židov, ktorá formovala ich 

kultúru a náboženstvo. Oba fenomény môžeme podľa nej fundovane poznávať taktiež iba vtedy, keď 

máme jazykové znalosti, ktoré nám pomôžu nahliadnuť do obsahovej náplne myslenia Židov. Cieľom 

autorky je aj prispieť k prekonaniu predsudkov a stereotypov, ktoré sa vyskytujú v súčasných 

postojoch verejnosti k židovským náboženským obciam, čím sa podieľa na prehĺbení židovsko-

kresťanského dialógu. Sama autorka, biblistka so zameraním na náboženskú prax v Izraeli, tieto 

predpoklady spĺňa a preto je jej dielo prínosom aj pre teologický, ale aj religionistický, etnografický a 

folkloristický výskum. V jej podaní sa však občas prelínajú závery veriacej teologičky na strane 

jednej, a religionistky s určitým odstupom od skúmanej veci, na strane druhej. Autorka uprednostnila 

znenie mien cudzích božstiev, ktoré používa konkrétny preklad Písma svätého, miesto uvedenia ich 

znenia v religionistickej literatúre, resp. v monografiách z proveniencie dejín spomínaných 

náboženstiev.  

Stručný prehľad dejín náboženstva ľudu Starej zmluvy začína obdobím dvadsiatich generácií 

po Adamovi, keď Boh oslovil Abráma  s príkazom odísť z vlastnej zeme (1M 12, 1). Ak skúmame 

dejiny vyvoleného ľudu v kontexte starozmluvného písomníctva, musíme analyzovať toledót, čiže 

rodokmene, generácie. Kapitola končí údajom o vyhlásení nezávislosti Izraela v roku 1948, pričom je 

nesprávne uvedený dátum 14. marca, miesto 14. mája.  

Charakteristiku vyvoleného ľudu analyzuje autorka v druhej kapitole. V tejto kapitole by boli 

vítané príklady posunu židovskej viery smerom od henoteizmu k monoteizmu. Autorka sa venuje 

atribútom Boha a modifikáciám čítania božieho mena. Plynule prechádza k zmluve medzi Bohom 

a vyvoleným ľudom; k jej forme a obsahu.  

Náplňou tretej kapitoly je otázka posvätných textov a rabínskej exegézy, v ktorej sa 

didaktickým, prehľadným spôsobom čitateľ oboznámi s lingvistickými koreňmi a dejinami hebrejčiny, 

cez hebrejskú Bibliu k rabínskej literatúre. 
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Od štvrtej kapitoly sú až po koniec monografie rozoberané otázky fenomenológie židovského 

náboženstva. Autorka preukázala v súvislosti so svätými objektmi aj znalosti z archeológie. 

Z predstavenia exteriéru a interiéru chrámu a synagógy sa presúva do kategórie svätých dejov 

a predstavuje prvky v nich realizovanej oslavy Boha a modelom prosieb jemu adresovaných. Po tomto 

predstavuje a zdôvodňuje kľúčové sväté predmety, ktorými disponuje židovské náboženstvo dodnes. 

Svätým časom v židovstve, resp. náboženskému kalendáru sa venuje autorka v šiestej kapitole. 

V poslednej kapitole sa venuje svätým časom v rámci individuálneho času života, zadeleného do etáp 

na základe narodenia, obriezky, bat micvy / bar micvy, vstupu do manželstva, výchovy detí, rozvodu 

a smrti.   

Oceňujeme prehľadnú štruktúru knihy a grafickú názornosť tém, ktoré by snáď v deskriptívnej 

forme mohli viesť čitateľa k nejednoznačným záverom (s. 67, 78, 115). Nápomocné sú aj fotky, najmä 

keď ide o konkrétne, stále aplikované náboženské symboly, s ktorými sa čitateľ stretáva 

v masmédiách, avšak nedokáže odhadnúť ich význam či miesto v náboženskom živote. Takisto je 

zaujímavé členenie knihy na kapitoly, nie však, ako sme zvyknutí na 1. 2. etc., ale kapitolu alef, bét, 

gimmel, etc. (podľa prvých písmen hebrejskej abecedy). Autorka využila široké spektrum svojich 

jazykových znalostí, pričom je z pohľadu evanjelického teológa (ktorého štúdium je založené 

dominantne na anglických a nemeckých publikáciách) cenné najmä jej využitie talianskych 

teologických zdrojov. 

Prínosom recenzovanej monografie je komplexné spracovanie témy židovského náboženstva, 

ktoré vychádza z poznania a analýzy jeho viacerých zdrojov, resp. svätých spisov, ktoré autorka číta 

v pôvodnom jazyku. Na teologických fakultách je táto publikácia využiteľná v rámci vyučovacieho 

procesu na niekoľkých katedrách zároveň.  

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 


