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BÁNDY, Juraj. Kniha Rút. Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2012. 78 strán. ISBN 978-80-223-3333-7. 

 

Recenzovaný preklad a výklad knihy Rút je aktuálny v tom, že pomáha 

pochopiť univerzalizmus spásy, ktorý býva v odbornej literatúre často 

nesprávne pripisovaný iba Novej zmluve. V postave Rút je ako pars pro toto 

predstavená všeobsiahlosť Jahveho milosti, ochrany a požehnania pre tých, 

ktorí sa hlásia k Nemu ako k Bohu. Ďalším dôležitým aktuálnym akcentom 

knihy je predstavenie sily a schopnosti ženy žiť aj bez zosnulého manžela. Kniha čitateľovi na 

konkrétnych situáciách zo života Noémi a Rút potvrdzuje odkaz z Genesis, že sú si muž a žena rovní. 

Kniha Rút je dielom autora, ktorý s postavami svojho diela súcítil, čo sa najlepšie dá vidieť z dialógov, 

ktoré tvoria 55 z celkom 84 veršov.  

Táto vedecká monografia vznikla v  rámci grantového projektu VEGA č. 1/0369/11 Texty 

z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu, ktorý sa rieši na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Katedre Starej zmluvy. Postavená je na najnovších 

exegetických poznatkoch ako aj poznatkoch, ktoré autor získal pri ekumenickom preklade Biblie 

z roku 2008, na ktorom sa ako uznávaný odborník, aktívne podieľal. Jeho lingvistická zdatnosť mu 

umožnila využiť odbornú literatúru vo viacerých aktívne používaných jazykoch, pričom by toto dielo 

bolo nemysliteľné, keby sa dlhoročne nevenoval aj štúdiu biblických textov v klasických jazykoch. 

V diele podáva vlastný preklad exegetovaného textu, ktorý môže byť podnetný pri revízii 

ekumenického prekladu Biblie. Zohľadňuje kumránske verzie textu, čo je veľmi dôležité, pretože sa 

v Kumráne z celkom 84 veršov tejto knihy našlo 44 veršov. Kumránske texty pomáhajú pochopiť 

najmä nezvyklé gramatické tvary či vyjadrenia normatívneho mazorétskeho textu. Autor zohľadňuje aj 

Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, LXX, preklad Vetus Latina, sýrsky preklad, jemenské 

rukopisy, Aquilov a Circellov preklad, ako aj feminínne aspekty knihy podľa Irmtraud Fischer a Jutty 

Hasmann. 

Autor zasadzuje text knihy Rút do dobového a kultúrno-náboženského kontextu jeho vzniku. 

Podáva celoplošný pohľad Starej zmluvy na Moáb a náboženské predstavy jeho obyvateľov, ktoré sa 

sústreďovali okolo božstva Kemóša. Toto božstvo sa spomína v Starej zmluve aj v Knihe sudcov 

v súvislosti s Jeftem, potom u Jeremiáša, v 1. knihe kráľovskej v súvise s kráľom Šalamúnom 

a v spojitosti s božstvami Molochom, Aštartou a Milkómom. V 2. knihe kráľovskej 3, 27 sa spomína 

Kemóš v súvislosti s moábskym kráľom Méšom, ktorý mu pravdepodobne obetoval svojho syna 

formou spaľovanej obete na hradbách. Podobnosť  náboženstva Moábu a Izraela sa dá vidieť 

v existencii kliatby cherem, predstavy o zasahovaní božstva do politických a vojenských záležitostí 

a o hneve božstva. Informácie o Moábe autor podporuje poznatkami z archeológie. Autor si všíma 

argumenty a protiargumenty súčasných zahraničných autorov a na základe ich kritického zhodnotenia 
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zaujíma vlastné stanovisko. Celý text člení na dve časti: propedeutickú Úvodnú časť a hlavnú časť 

Rozbor jednotlivých kapitol nasledovne: Úvod príbehu – odchod do Moábska (1, 1 - 5), Návrat domov 

(1, 6 - 22), Rút na Boázovom poli (2, 1 - 23), Rút na Boázovom humne (3, 1 - 18), Boáz uplatňuje 

právo príbuzenstva (4, 1 - 17), Perecov rodokmeň (4, 18 - 22). 

Ústrednú úlohu v texte zohrávajú sloveso šúb, substantíva chesed, menúchá a mánóach, 

ktorým sa autor venuje detailne. So slovesom šúb sa spája otázka návratu do Moábska a Betlehema, 

ale aj príslušnosti k ľudu a náboženstvu. Noémi želá svojim nevestám pohankám Hospodinovu 

láskavosť chesed. Odpočinutie menúchá v novom manželstve vo svojej vlasti má byť prejavom tejto 

láskavosti. Rút sa však musí dostať z terajšieho postavenia Rút, ktoré nie je pre ňu perspektívne, nie je 

ustálenou situáciou mánóach. To, že sa Rút stala Boázovou manželkou spolu s jeho kúpou poľa, pre 

ňu znamenalo nielen vstup do švagrovského manželstva formou kúpnej zmluvy zo strany Boáza, ale aj 

jej prijatie ako prijatie pohanky do zväzku Izraela. Autor monografie však upozorňuje aj na možnosti 

významu mien hlavných postáv, ktoré sú volené veľmi starostlivo a sú kľúčom k celému príbehu 

knihy Rút.  

Záver knihy Rút tvorí Perecov rodokmeň, ktorý sa opiera o 1Kron 2, 4nn a z ktorého vychádza 

rodokmeň Ježiša Krista v Mt 1, 1 – 17. V tomto novozmluvnom rodokmeni je zvlášť prízvukovaná 

skutočnosť, že sa starý otec kráľa Dávida, Obéd, narodil z Moábky Rút.  

Text recenzovanej knihy je obohatený o ilustrácie študenta Milana Bodnára, ktoré približujú 

čitateľovi najmä textom nevyjadriteľnú emočnú stránku celého príbehu.  
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