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Úvod 
 
V stati o kríku (Ex 3–4) sa Boh Izraela zjavuje Mojžišovi. V dlhom 

dialógu sa vypuklo odkrývajú vnútorné postoje oboch – Mojžiša aj PÁNA. 
Na začiatku sa Mojžiš zvedavo priblíži k horiacemu kríku. Sotva sa mu 
prihovorí Boh, dostáva strach a padá na tvár (3,1-6). Keď mu Boh predstaví 
svoj záchranný plán a pozve ho k spolupráci s tým, že mu sľubuje svoju 
božskú pomoc, Mojžiš misiu prijíma. Keď mu však PÁN vysvetľuje 
personálnu stratégiu v Egypte, začína v Mojžišovi vzrastať obava až tak 
veľmi, že ponuku odmieta a žiada Boha, aby poslal niekoho iného. Tento 
postoj vyprovokoval nečakanú Božiu reakciu – PÁN vzplanie hnevom (4,13) 
a neprijíma Mojžišovu námietku. Nástojí na tom, aby Mojžiš išiel do Egypta. 
Čo následne Mojžiš prežíval sa už v texte nedočítame. Čitateľ však ľahko 
pochopí, že Mojžiš dostal panický strach a PÁN sa rozhneval. Skrátka, 
stretnutie bolo silne emotívne. 

V inej biblickej stati z Lk 24 sa Ježiš zjavuje dvom emauzským 
učeníkom, ktorí zronení zanechali svoju nádej v Jeruzaleme. Keď sa k nim 
priblíži Ježiš už ako Zmŕtvychvstalý, nespoznajú ho. Z ich beznádejnej 
rezignácie (v. 17) ich Ježiš vracia späť do vitálneho prežívania. Rozohní im 
srdcia tým, že im vysvetľuje Božiu cestu (vv. 25-32). Aj táto novozákonná 
evanjeliová správa zanecháva v čitateľovi údiv. Podáva totiž správu 
o nežnom sebazjavení sa Boha ľuďom. Boh mení bolestné skúsenosti na stav 
šťastia, čím odkrýva svoje plány. V tejto komunikačnej stratégii Boh, podľa 
mnohých dokladov v Biblii, premyslene využíva aj emotívnu stránku svojich 
adresátov. Hovorí k nim rôznymi spôsobmi, aj cez emócie. Biblia dokladá 
veľa príbehov, ktoré zachytávajú i ľudské reakcie – plné všakovakých emócií. 
Ako kniha viery teda dokladá náboženské tradície späté s emóciami, ktoré 
práve preto, že sú tak ľudské, sú podkladom viery a živých vzťahov. 

Výsledok výskumu uvedených tradícií o emóciách z pera viacerých 
autorov predkladá monotematická monografia Emócie v Biblii. Hlavným 
predmetom ich bádania boli emócie ako základný antropologický aspekt 
doložený v Biblii – či už Starého alebo Nového zákona. Výskum je svojou 
podstatou interdisciplinárny. I keď primárnym prameňom je biblický text 
v hebrejčine, aramejčine a gréčtine, čím si výskum vyžaduje literárno-
exegetický a biblicko-teologický prístup, nemožno obísť ani historické, 
antropologické a vôbec nie religionistické hľadisko v danom výskume. Treba 
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pripomenúť, že predmet výskumu – fenomén emócií, patrí k málo 
preskúmaným javom nielen na domácom poli biblických vied. 

Cieľom kolektívu autorov bolo skúmať vybrané biblické texty so 
špecifickými emóciami alebo ich vybranými črtami, určiť ich funkciu 
a účinok v daných textoch a pokúsiť sa definovať v nich emócie ako svedka 
individuálnej a komunitnej, antropologickej a náboženskej tradície. 

Monografia je členená do troch sekcií. V prvej sa pojednáva 
problematika fenoménu emócií z mimobiblických hľadísk v troch kapitolách. 
Prvá kapitola predkladá problematiku emócií v ich historickom kontexte 
z pohľadu psychológie. Druhá sa zaoberá charakteristikou a katalogizáciou 
emócií starovekých Grékov. Tretia porovnáva emócie a fenomén náboženstva. 

Druhá sekcia monografie báda emócie v knihách Starého zákona. 
V prvej kapitole sa analyzuje systematická emócia radosti v celej hebrejskej 
Biblii. Ďalšie dve kapitoly zužujú pole výskumu. Kým prvá sa zameriava na 
špecificky intenzívne vyjadrenie emócie strachu naprieč celým hebrejským 
textom, druhú zaujíma fenomén viacerých emócií v jednom špecifickom 
žalme. Posledná kapitola rozoberá emócie postáv v gréckej deutero-
kánonickej Knihe Judita z naratologického hľadiska s cieľom identifikovať 
literárnu stratégiu autora zameraného na emócie modelového čitateľa. 

Posledná sekcia rovnako predkladá štyri prieskumy, no zamerané na 
spisy Nového zákona. V prvom z nich sa porovnáva emotívny, kognitívny 
a konatívny aspekt v Evanjeliu podľa Lukáša. Druhá kapitola sa vymedzuje 
na emóciu horlivosti v Listoch apoštola Pavla, a to v kontexte vtedajšej 
židovskej tradície. Aj v tejto sekcii je kapitola o radosti, avšak sústreďuje sa 
iba na List Kolosanom a na motívy s ňou úzko späté. Posledná kapitola ostane 
rovnako verná predmetnej téme emócií a vymedzí sa na Jakubov list, 
v ktorom mapuje emócie sémanticky a systematicky. 

Kolektív autorov sledoval vybrané emócie v náboženskej židovsko-
kresťanskej tradícii. Dal dôraz na deskriptívne a systematické aspekty tohto 
fenoménu doloženého v Biblii s perspektívou do budúcna, že fenomén emócií 
v starovekých biblických textoch podnieti ďalšie hlbšie a systematickejšie 
bádanie tejto typicky antropologickej stránky v Biblii a v spoločnosti.
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