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Publikácia Dynamická antro-

pológia Biblie predstavuje jedi-
ne☎nú ✆túdiu sú☎asnej biblickej 
hermeneutiky a teórie interpre-
tácie na Slovensku. Ako jediná 
svojho druhu predstavuje ucelenú 
✆túdiu kultúrno ✝ antropolo-
gického prístupu. Tento prístup 
u✞ predstavil dokument Pápe✞-
skej biblickej komisie z roku 1993 
Interpretácia Biblie v Cirkvi, kde 
sú predstavené prístupy, ktoré 
vyu✞ívajú humánne vedy. Autor 
monografickú ✆túdiu sústre✟uje 
na ☎loveka, kladie rôzne alterna-
tívy odpovedí, kto je ☎lovek a 
aký je zmysel jeho ✞ivota. Pouka-
zuje na Sväté písmo, ktoré je pre 
neho primárnym zdrojom odpo-
vedí na u✞ na☎rtnuté otázky o 
☎loveku. 

Monografia sa skladá z úvo-
du, deviatich po sebe nadväzujú-
cich tematických ☎asti zo Starého 
zákona, epilógu, skratiek a bib-
liografie. Tematické ☎asti sú:  
1.Antoroplogická otázka z poh✠a-
du fundamentálnej teológie,  

2. Biblická antropológia,  
3. Rozprávanie o po☎iatkoch,  
4. Abrahám mu✞ na hranici 
dvoch svetov,  
5. Zápas s Bohom,  
6. Príbeh o krá✠ovi Dávidovi,  
7. Biblický profetizmus,  
8. Prorok Jeremiá✆,  
9. Antropológia Knihy Kazate✠. 

V prvej ☎asti sa autor venuje 
antropologickej otázke z poh✠a-
du fundamentálnej teológie. Ro-
zoberá vz✡ah medzi antropoló-
giou a sociológiou, potom pokra-
☎uje teologickou antropológiou. 
Dôle✞itú ☎as✡ tvorí dejinný vývoj 
problematiky, ktorú sa zahr☛uje 
do ☎asti histórie od patristickej 
antropológie po Druhý vatikán-
sky koncil. V nadväznosti na spo-
mínaný koncil pokra☎uje dôle✞i-
tými koncilovými dokumentmi k 
antropologickej téme.  

Druhá ☎as✡ s názvom: Biblic-
ká antropológia, je zameraná na 
✆pecifiká a postavenie biblickej 
antropológii v biblickej teológii. 
Dôle✞itý je prechod od systema-
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tickej biblickej antropológie k 
antropológii dynamickej. Autor 
definuje �o je dynamická antro-
pológia Biblie a v krátkosti sa 
venuje ontológii biblického textu. 
Táto téma je ve✁mi dôle✂itá aj v 
medzinábo✂enskému dialógu me-
dzi ✂idmi a kres✄anmi, preto✂e 
biblická antropológia predstavuje 
základné východisko ✂idovskej a 
kres✄anskej antropológie.  

Tretia �as✄ pod názvom: Roz-
právanie o po�iatkoch predstavu-
je konkrétny kultúrno - antropo-
logický prístup na biblický text 
Knihy Genezis o stvorení sveta, 
prvých ✁udoch a prvom hriechu. 
Autor priamo rozoberá spomína-
nú biblickú sta✄, poukazuje na 
kalendárnu schému v Gn 1. Ve-
nuje sa literárnym druhom mýtu 
a symbolu, legende a ságy a ich 
dôle✂itému miestu v kritike lite-
rárnych foriem a literárneho dru-
hu. ☎alej sleduje �loveka v kon-
texte jeho stvorenia na Bo✂í ob-
raz a podobu, vyzdvihuje siedmy 
de✆, a naväzuje na druhú kapito-
lu spomínanej knihy Genezis. 
Nosnou témou je pre autora po-
volanie �loveka k slobode. Mo-
nografia pokra�uje témami ako je 
stvorenie ✂eny a tre✄ou kapitolou 
spomínanej Knihy Genezis.  

Zaujímavou kapitolou je ✝tvr-
tá kapitola o dôle✂itej starozá-
konnej postave, ktorou je Abra-
hám. U✂ samotný názov: Abra-
hám mu✂ na hranici dvoch sve-
tov, je ve✁mi vystihujúci akou 
cestou sa autor bude ubera✄ tým-
to tematickým celkom. V jej prvej 
�asti sa nesú biblické úvahy nad 
otázkou ✂ivota a smrti pod✁a se-

mitskej mentality a uva✂ovania, 
pri�om sa kladie pozornos✄ na 
rodinné zväzky a synovstvo. 
Druhú podkapitolu tvorí Abra-
hámove povolanie odís✄ zo svojej 
krajiny, povolanie vytvori✄ spolo-
�enstvo s Bohom. Téma sa rozví-
ja v hlbokom vz✄ahu Boha a Ab-
raháma, ktorý prechádza rôznymi 
skú✝kami a ktoré mô✂u ma✄ sym-
bolický charakter. Významnou 
�astou je geniálny príbeh o obe-
tovaní Izáka, ktorému sa autor 
venuje na ôsmych stranách. V 
závere tejto �asti je praktický 
a kultúrno - antropologický roz-
bor interpretácii Knihy Genezis 
22. kapitoly, s významom a aktu-
álnos✄ou pre sú�asnos✄. 

Piata kapitola sa venuje vz✄a-
hu medzi dvoma bratmi Jakubom 
a Ezauom. Autor kriticky pouka-
zuje na rôzne antropologické 
znaky, ktoré je potrebné reflekto-
va✄ z dôvodu hlb✝ieho poznania 
✝tudovanej �asti. Vníma �innos✄ 
jednotlivých postáv, vz✄ahy medzi 
nimi. Na konci sa spomína výz-
nam Jakuba v kontexte biblickej 
histórie a vyzdvihuje sa jeho 
vz✄ah s Bohom. Táto kapitola 
poskytuje nádherný exegetický 
rozbor vybraných biblických statí 
o Jakubovi s interpretáciou pre 
sú�asného �itate✁a.  

Monografia pokra�uje ✞al✝ou 
�as✄ou t. j. udalos✄ami týkajúce sa
krá✁a Dávida. Téma sa týka jeho 
cesty k vyvolenia za krá✁a, jeho 
rodinné zväzky a komplexný 
priebeh najdôle✂itej✝ích udalostí 
v ✂ivote krá✁a. Autor sa dr✂í jed-
notlivých interpreta�ných línií a 
antropologicky rozoberá teológiu 
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pokánia vo výklade udalostí z 
Dávidovho hriechu s Betsabe. 
V knihe explicitne dáva do po-
zornosti na rôzne re�azové reak-
cie hriechu, ktoré vznikajú rôz-
nym poru✁ením desatorých Bo-
✂ích prikázaní.  

Nasledujúcu kapitolou tvorí 
téma biblického profetizmu. V 
nej sa venuje ú✄innosti Bo✂ieho 
slova, ktoré sa sprostredkúvalo 
prostredníctvom prorokov. Záro-
ve☎ je to tajomstvo, ktoré je ukry-
té v Bo✂om slove v pre✂ívaní 
udalosti. Autor grécke slovo ✆pat-
hos✝ prezentuje ako jeden z fun-
damentálnych výrazov objavujú-
cich sa v Biblii. Ono poukazuje 
na Bo✂iu a ✞udskú tú✂bu, no zá-
rove☎ poukazuje na slovo, ktoré 
predstavuje spoluú✄as� a zodpo-
vednos�.  

V ôsmej kapitole sa venuje 
prorokovi Jeremiá✁ovi. Autobio-
grafia sa týka jeho prorockého 
povolania, ktoré autor exegeticky 
rozoberá v ✁truktúre jednotlivých 

ver✁ov. Autor pou✂il antropolo-
gickú analýzu na text Knihy pro-
roka Jeremiá✁a vo ver✁och 4 - 10. 
Predstavuje a h✞adá odpove✟ na 
otázku, pre✄o je proroctvo. Záro-
ve☎ vysvet✞uje du✁evný stav a 
problémy proroka Jeremiá✁a, 
ktorý bojuje so svojou samotou. 

V poslednej kapitole s ná-
zvom antropológia knihy Kazate✞ 
sa autor venuje fenoménu smrti 
v mimobiblických kultúrach a 
spája ich v náväznosti na rôzne 
antropologické obrazy ✂ivota a 
smrti v Knihe Kazate✞. Vysvet✞uje 
hebrejský termín ✆hebel✝ a tému 
márnosti v Knihe Kazate✞. H✞adá 
odpove✟ na otázku, ✄o je 
smr�, rie✁i tému strachu zo smrti 
ako antropologický problém Kni-
hy Kazate✞. V závere autor pokra-
✄uje epilógom. Publikáciu oboha-
til pou✂itou literatúrou a skratka-
mi, ktoré sa nachádzajú v celej 
publikácii. Základnú a zárove☎ 
dôle✂itú ✄as� pou✂itej literatúry 
tvoria talianske monografie. 

 
 


