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5 BIBLICKO-PATRISTICKÝ POH ĽAD NA ÚVOD, TEXT A KOMENTÁRE  

   NA 2.-5. KNIHU MOJŽIŠOVU 

 

 

5.1 Všeobecný úvod ku komentárom na knihy Exodus  

       (Levitikus, Numeri, Deuteronómium) 

 

Od počiatku mala Christova Cirkev Bibliu – Posvätné Písma židov1 (v preklade 

Septuaginty). Avšak kresťania čítali Bibliu inakšie ako židia. Kresťania ju čítali vo svetle 

toho, čo Boh vykonal prostredníctvom Christa. Preto Starý Zákon nemohol mať 

v kresťanskom prostredí takú absolútnu autoritu ako mala v židovskom prostredí Tóra2. Pre 

kresťanov mohol byť najvyššou autoritou iba Christos3.  

Základ svojej novej viery prvotní kresťania, židia podľa pôvodu nachádzali v Písmach4. 

Napríklad v kapitolách evanjelia podľa Matúša, kde sa píše o utrpení Isusa Christa a jeho 

smrti aj v evanjeliu podľa Jána sa neustále privádzajú citáty zo Starého Zákona 

s upozorňujúcou frázou, „aby sa naplnilo Písmo“. 

Ani pri kresťanskom čítaní Biblie sa nedalo úplne vyhnúť problémom. Množstvo 

proroctiev o Christovi ako aj o konkrétnych udalostiach z Jeho života sa počítali na desiatky, 

avšak aj tieto fragmenty tvorili iba maličkú časť. Veľmi veľa veci sa v Biblii považovali za 

                                                           
1 Pozri CAMPENHAUSEN, H.: The Formation of the Christian Biblie, trans. J.A. Baker (Philadelphia: Fortress 

Press 1972). Zvlášť kapitola tretia „Kríza starozákonného kánonu v 2. storočí“. 
2 Pätoknižie Mojžiša – pozn. a. 
3 O dočasnom význame Písma pre kresťanov hovorí blažený Augustín: „Keď príde ten deň a my už nebudeme 

čítať prorokov, neotvoríme knihu Skutkov apoštolských, nebude potrebné svedectvo Jána a nebudeme 

potrebovať ani samotné Evanjelium. Všetky posvätné knihy už nebudú potrebné – tie ktoré teraz vo svete 

svietia ako fakle, aby sme neprebývali v temnote.“ (Traktát na Evanjelium od Jána 35, 9) 
4 V súčasnosti prvotnokresťanskú exegézu je najlepšie študovať a porovnávať a skúmať spolu s vtedajšou 

rabínskou exegézou. Záujem vedcov (biblistov, teológov) - kresťanov čoraz viac v súčasnosti priťahuje talmud 

a aj všetka talmudistická literatúra. Pozornosť židovských rabínov sa pritom obracia na exegézu sv. otcov. 

Takéto zrovnávacie bohoslovie – štúdium židovskej a kresťanskej exegézy môže byť novým impulzom a môže 

napomôcť k židokresťanskému dialógu, ktorý v súčasnosti vedie Pravoslávna cirkev. 
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nepodstatné zvlášť obrovské množstvo rituálnych pravidiel, ktoré nachádzame v piatich 

knihách Mojžišových. Iné texty si kresťania vážili oveľa viac. Napríklad Žalmy, ktoré sa pre 

kresťanov stali akýmsi prvým praktickým modlitebníkom. V historických knihách sa 

inšpirovali tým, že Boh odmeňuje za cnosti, dobré skutky a naopak napomína – trestá za 

hriechy. Múdroslovné knihy používali k tomu, aby sa bývalí pohania naučili morálke. 

Prorocké knihy používali na odhaľovanie židovského formalizmu podľa príkladu samotného 

Christa.  

I napriek tomu problém ostal ten istý. Do akej miery mohli kresťania považovať 

židovské Písma – Knihy Božím Slovom, obráteným v novej Cirkvi? Apoštol Pavol varoval 

k návratu k židovským tradíciám t.j. do určitej miery istú časť biblických kníh kresťania 

nemali chápať doslovne.  

V súvislosti s tým mohla byť pozícia prvotných kresťanov vo vzťahu k židovským 

Písmam trojaká: Mohli tieto texty považovať za zákon, alebo proroctvo, alebo k ním zaujať 

postoj, že je to nedôležité a nepodstatné. Najradikálnejšie riešenie navrhol apoštol Pavol: 

Písma sú skutočne Boží Zákon a kvôli tomu sú dobré – avšak Zákon bol daný iba na čas 

a teraz je nahradený blahodaťou – milosťou Christa. Autor listu k Hebrejom premýšľa 

o takomto kľúči: starozákonné rituály sa musia neustále opakovať z čoho vyplýva, že zákon je 

nedokonalý. Ich ukončenie a naplnenie sa uskutočnilo v Christovi. Z inej strany v evanjeliách 

podľa Matúša a Jána a taktiež v ďalších dielach prvotne kresťanských autoroch ako napr. 

v prvej apológii Justína Mučeníka – Vyznávača sa Starý Zákon prijíma ako proroctvo. 

Napokon tretia pozícia, podľa ktorej sa posvätné knihy židov považovali za neužitočné pre 

kresťanov je poukázaná v niektorých novozákonných dielach, kde nie sú žiadne citáty 

z Písem, ktoré nachádzame u takého autora ako je Ignác Antiochijský.  

Na konci prvého a začiatku druhého storočia po Christu sa kresťanský vzťah k Písmam 

mení. Ak prvotní kresťania, židia podľa pôvodu už mali Písma a práve v nich nachádzali 
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potvrdenie svojej viery v Christa, tak tí, ktorí sa obrátili z pohanstva najprv prijímali Christa 

a až potom prišli do kontaktu s tajomnými často nepochopiteľnými Písmami. Táto zmena 

museli priviesť ku kríze a zvlášť ku kríze výkladu.  

Dve najviac radikálne pokusy vyriešiť danú krízu nachádzame približne r. 140 u takých 

dejateľov akými boli Markion Synopský a autor listu Barnabáša. Markion chápal Písma 

výhradne doslovne a každé slovo považoval za pravdu až do najmenších podrobností. Tak ako 

v knihe Genezis, keď sa Boh pýta Adama: „Kde si?“ podľa Markiona, Boh skutočne nevedel 

o tom, čo sa stalo. Božia nestálosť sa prejavila v tom, že najprv vydal zákaz na zobrazenie 

čohokoľvek a následne prikázal Mojžišovi odliať medeného hada. Starozákonný Boh nie je 

rozhodný, pretože obyčajný človek a to Mojžiš, ho dokáže presvedčiť, aby zmenil svoje 

rozhodnutie. V súlade s Písmom Boh ľutoval to, čo vykonal a Jeho krutosť sa prejavila, keď 

prikázal zabíjať a to aj ženy a deti. Z tohto uvedeného urobil Markion jeden plne logický 

záver: Písmo nemá čo robiť v Cirkvi, pretože ono nie je dôstojné Otca Isusa Christa – tohto 

Boha lásky.  

Autor Listu Barnabáša podišiel k problému z opačnej strany. Židovské Písma skúma iba 

alegoricky, pričom prichádza k záveru, že ich zmysel nechápu ani samotní židia. Podľa 

Barnabáša Božia zmluva bola dočasná, medzi tým ako dostali prikázania na Sinaji 

a momentom, keď Mojžiš ich rozbil po návrate z hory. Následne prišiel k židom diabol 

a presvedčil ich chápať Písmo iba doslovne.  

V podstate Markion prijímal Bibliu iba doslovne a preto ju vylúčil z Cirkvi a v tom čase 

Barnabáš prijímal Bibliu iba metaforicky, pričom ju vylúčil zo synagógy. Cirkev však 

vyhnala zo svojho prostredia Markiona a následne na to neprijala ani Barnabáša. Týmto sa 

Cirkev rozhodla chrániť židovské Písma ako svoje vlastné prijímajúc ich ako dar a že majú 

dvojaký význam. Doslovné chápanie Písem je verné, pretože Boh sa skutočne zjavil Seba cez 

patriarchov a skutočne sa prihováral cez prorokov t.j. skutočne uzatvoril zmluvu s Izraelom. 
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Zároveň doslovný zmysel – chápanie nie je jediné, pretože v Christovi dostali ľudia nový 

kľúč k porozumeniu. Ak budú čítané v Christovom svetle dávne židovské texty odhalia v sebe 

niečo výnimočné a hlboké.  

Prvé vysvetlenie v súvislosti medzi starým a novým urobil Irenej Lyonský. K tomuto 

obdobiu približne k r. 190 chápanie Nového Zákona sa už uchytilo v cirkevnom prostredí. 

Tak nazývali zozbierané texty, ktoré boli napísané kresťanmi a ctili sa rovnako so židovskými 

Písmami (t.j. s tým, čo sa nazývalo Starým Zákonom hoci samotný Irenej tento termín nikdy 

nepoužíval). V znázornení Irineja dejiny spásy majú znaky elipsy, dva ohniska sú Adam 

a Christos. Výsledkom je panoráma obrazu: Počiatok v Adamovi a následne pád a strata 

Božej blahodate a nakoniec nový počiatok (podľa Irineja „rekapitulácia“) v Christovi“.1 

Takže teória bola daná avšak Cirkev podobne ako predtým potrebovala konkrétne 

nástroje, aby kresťanský – novo (inakšie) vykladala Starý Zákon. Jedným z prvých, ktorý sa 

o to pokúsil bol Hypolit Rímsky (+ v r. 235). Jeho komentár na knihu proroka Daniela sa 

zachoval do dnešných dní a považuje sa za najstarší prvotno - kresťanský výklad z biblických 

kníh. Z Hypolitovho pera vyšla celá rada iných komentárov, ktoré sa však z väčšej časti 

nezachovali (z tohto dôvodu je možné si domýšľať, že neboli príliš vydarené).  

Konečné potvrdenie a ustanovenie Starého Zákona v kresťanskej Cirkvi bolo možné 

vďaka Origenovi (okolo 185-254) vďaka jeho obrovskému množstvu výkladov, ktoré napísal 

prakticky na každú knihu Starého Zákona. Taktiež napísal obrovské množstvo homílií 

(cirkevných kázní alebo „besied“). Udáva sa, že išlo o stovky homílií. Origenes nielenže 

sformoval základné princípy kresťanskej exegézy, ale aj zanechal po sebe celú knižnicu 

komentárov a homílií, z ktorej mohla Cirkev čerpať v prípade potreby. Hoci neskôr mnohí 

                                                           
1 Podrobnejšie o Irinejovi Lyonskom a jeho spôsobe výkladu Písma pozri v knihe: Бер, И., иерей. Становление 

христианского богословия: Путь к Никее (Prekl. z ang. Варзонин Ю. Н. Боголюбов К. Л., Тверь 

Герменевтика 2006. 
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kresťanskí exegéti nesúhlasili s Origenom a dokonca zavrhli jeho niektoré metódy jeho vplyv 

na rozvoj cirkevnej exegézy je veľmi ťažké oceniť.  

Väčšina Origenových diel sa pre súčasnosť nezachovala preto preskúmať jeho vplyv, 

zvlášť ako vplýval na gréckych sv. otcov nie je vždy možné. Čo sa týka dochovaných diel 

väčšina z nich sa zachovala výlučne v latinských prekladoch. Tak Ambróz Milánsky 

a Hieroným Stridonský spolu s mnohými ďalšími exegétmi boli priamo závislí na Origenovi. 

Niektorí až tak veľmi, že ich komentáre na Písma môžeme považovať skôr za Origenove 

preklady.  

Tak Irenej a Origenes ustanovili základy teórie a praxe kresťanskej exegézy židovských 

Písiem. Obaja prijímali kvalitu kresťanského Starého Zákona a ich plný zmysel sa chápal vo 

svetle toho, čo urobil Isus Christos. Daný akt viery bol aktom viery a stal sa základným 

kameňom Symbola Viery, ktorý bol prijatý na Všeobecnom sneme v Konštantínopole r. 381. 

V tomto Symbole kresťania vyznávajú Syna Božieho, „ktorý bol vzkriesený v tretí deň podľa 

Písem“ a v Ducha Svätého, ktorý „hovoril skrze prorokov“. Za pomoci Symbolu viery Cirkev 

sa definitívne rozlúčila s markionitmi a vyhlásila, že Svätý Duch Boží hovoril jediným 

hlasom v oboch Zmluvách – Zákonoch.  

Teória a prax bola uzákonená avšak Cirkev bola postavená pred obrovskú úlohu 

vysporiadať sa zvlášť s tým, aby sa vo viere a nádeji rozjímalo nad Božím Slovom, aby sme 

v plnosti pochopili to, čo Svätý Duch v skutočnosti zjavil cez prorokov.  

 

 

5.2 Text Starého Zákona 

 

Keď otcovia Cirkvi, alebo ten kto ovládal grécky či latinský jazyk čítali Starý Zákon, 

čítali vlastne jeho preklad. Preklad známy pod názvom Septuaginta (LXX) dostal svoj názov 
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podľa sedemdesiatich prekladateľoch, ktorí preložili Pätoknižie Mojžiša (to tvrdí, židovská 

tradícia) alebo celý Starý Zákon (to tvrdí kresťanská tradícia) zo starohebrejského do 

starogréckeho jazyka (koine – pozn. a.). Stalo sa to v období 3. - 2. stor. pred Chr., keď 

neznámi židovskí prekladatelia preložili Písma z hebrejského jazyka do gréčtiny. Uskutočnil 

sa tak prvý, významný prekladateľský projekt v dejinách. Židovské Písma bolo preložené do 

iného jazyka a prenesené boli do iného kultúrneho prostredia. Konkrétne starohebrejské 

termíny a vyjadrenia boli preložené abstraktnými gréckymi pojmami. Jedným 

z najdôležitejších prekladov sa stal preklad 2Mjž 3, 14: starogrécky „Ja som, Ktorý som“ bolo 

preložené ako za pomoci gréckej frázy „Ja som Súci – Existujúci“, čo otváralo dvere 

gréckemu rozmýšľaniu o „bytí“ prvotnom predikáte Boha. V preklade sa objavil ešte jeden 

dôležitý moment: V čase, keď Gréci rozjímali o bytí v strednom rode, židovskí prekladatelia 

použili slovo mužského rodu a poukázali na to, že Boh nie je iba Bytie, ale aj Osoba – 

Hypostáza nad čím sa Gréci vôbec nezamýšľali.  

Takýmto spôsobom Biblia v prvotnej Cirkvi je predovšetkým Septuaginta a otcovia ako 

napr. blaž. Augustín Hyponský považovali, že Písmo v hebrejčine a Septuaginta v gréčtine sú 

oba rovnaké a obsahujú Bohom inšpirovaný posvätný text. Samozrejme, že boli tu aj 

výnimky, pretože otcovia poznali aj iné preklady, ktoré sa používali v židovskom prostredí. 

Po tom čo kresťania uznali Septuagintu za „svoju“ v židovskom prostredí ju začali zavrhovať 

pod zámienkou, že preklad je príliš voľný. V Babylonskom Talmude nachádzame: „Stalo sa, 

že päť starcov preložili Tóru do gréckeho jazyka pre kráľa Ptolemaja. Tento deň bol ťažkou 

skúškou pre Izrael podobne ako bol deň, keď bolo uliate teľa (Áronom na Sinaji pozn. a.), 

pretože Tóru nie je možné dobre preložiť“1. Židovskí vzdelaní muži urobili ešte tri ďalšie 

                                                           
1 Massekhet Soferim 1:7. 



79 
 

preklady Písma do gréčtiny. Každý z nich bol doslovnejším než Septuaginta. Jeden z nich bol 

natoľko doslovný hebrejskému originálu, že bol prakticky nepochopiteľný1. 

Ak v gréckej Septuaginte máme súbor prekladov rôznej kvality, tak latinská verzia 

Biblie je ešte v ťažšej pozícií. Kresťania ovládajúci latinčinu začali prekladať Septuagintu 

(pravidlom bolo prekladať samostatne každú knihu) už v druhej polovici druhého storočia. 

Niektorí prekladatelia neovládli dokonale grécky jazyk iní zasa v patričnej miere neovládali 

latinčinu. Nepozerajúc na to, do 5. storočia množstvo latinských prekladov na Písma boli 

základom tzv. Vetus Latina – starého latinského prekladu Biblie, ktorý bol v podstate 

zozbieraným množstvo prekladov Septuaginty do latinského jazyka.  

Latinsky hovoriaci kresťania si dobre uvedomovali problém približne v r. 384. Preto sa 

blaž. Hieronym rozhodol opraviť latinský text. Opravený text dostal názov Vulgáta. Okrem 

opravených častí sa do nej dostali aj fragmenty nanovo preložené blaž. Hieronymom 

z hebrejského, alebo gréckeho jazyka. Taktiež niektoré iné fragmenty ostali bezo zmien. 

Vulgáta vytlačila z používania starý latinský preklad Biblie a začala sa používať na latinskom 

Západe. Išlo o pomalý a postupný proces od 4. do 9. storočia. 

V tom čase židia chránili v svojom prostredí hebrejský text Biblie. V období od 5. do 9. 

storočia prepisovatelia – mazoreti vymedzili variantu hebrejského textu, ktorý dostal názov 

mazoretský (MT). Daný text tvorí základ súčasných vydaní Biblie v rôznych európskych 

jazykoch, napr. anglickej Opravenej štandardnej verzii (RVS – Revised Standard Version)2. 

I napriek tomuto faktu nemôžeme tvrdiť, že hebrejský mazoretský text je vždy dôležitejší ako 

grécka Septuaginta. V súvislosti s tým, poznáme rôzne verzie prekladov a takýto záver je 

príliš jednoduchý alebo dokonca povedané nesprávny. Septuaginta je dôležitá preto, že v nej 

nachádzame ako dávni židia chápali hebrejský text Biblie. V niektorých prípadoch môže 

                                                           
1 Rozpráva sa o prekladoch Akilu, Simmacha a Teodotiona, ktoré sa uchovali čiastočne iba vo fragmentoch. 

Výnimkou je kniha proroka Daniela z Teodotionovho prekladu.  
2 Taktiež v značnej miere Synodálneho prekladu. 
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Septuaginta obsahovať skoršiu – rannú verziu tej alebo onej knihy v porovnaní s MT. 

V kritickom aparáte RVS sa nachádza celá rada poznámok problematických miest 

mazoretskej verzie a v tejto súvislosti museli autori anglického prekladu opravovať text podľa 

gréckej Septuaginty a ďalších prvotných prekladov1.  

Biblické komentáre pri vysvetľovaní Biblie objasňujú otcovia buď grécky text 

Septuaginty, alebo latinský preklad Vetus Latina, alebo sa pridržiavajú latinského prekladu 

Vulgáty. Vo všetkých prípadoch sa najviac približujú hebrejskému textu a vždy dávajú 

komentár na ten text, ktorý mali na čo treba dobre pamätať.  

  

 

5.3 Komentáre na Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium 

 

Výklad Biblie sa nachádza prakticky vo všetkých svätootcovských dielach. Je ťažko 

nájsť patristické dielo, kde by nebolo žiadny biblický citát, alebo že by neobsahoval nejaký 

biblický komentár.  

Medzi literárnymi žánrami, ktoré nachádzame vo výklade otcovia najviac používali 

homílie (kázne- besedy) a komentáre. Ako to vyplýva z názvu prvý žáner bol prirodzene 

ústny t.j. homílie, ktoré prednášali z cirkevnej katedry. Druhý žáner – komentáre boli plodom 

učeného rozmýšľania nad Písmom. Ešte jeden žáner bol známy od čias gréckej filozofie a to 

žáner otázok a odpovedí2. Neveľa otcov písalo postupne biblické komentáre tak, aby celé 

Sväté Písmo od začiatku do konca sme dokázali pochopiť. A dokonca aj, keď boli takí autori 

to, čo napísali bolo to málo spoločné so súčasnými náučnými publikáciami v tomto žánre.  

                                                           
1 Oveľa viac je to charakteristické pre Synodálny preklad Biblie, kde nachádzame variantu čítania LXX vnútry 

základného textu. 
2 O tomto žánre pozri Bardyho majstrovské spracovanie. BARDY, G.: „La Littérature Patristique des 

Quaestiones et Responsiones sur l Écriture Sainte“, Revue Biblique 41 (1932): 201-235, 341-369, 515-537; 42 

(1933): 14-30, 21-29, 328-252. 
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Ak máme byť presný, komentáre na Pätoknižie Mojžišovo sa zachovalo iba od 

siedmych autorov: štyroch latinských a troch gréckych. Tieto diela objasňujú biblický text 

v rôznych úrovniach, čo bolo prakticky nevyhnutné. Bez námahy môžeme zozbierať hrubý 

diel patristických komentárov na Exodus kapitolu 12. V tých istých komentároch však už 

nenájdeme tak dobre vysvetlené mená či rodokmene, alebo opis starozákonného kultu len 

povrchne, alebo vôbec. Takáto nerovnomernosť patristických komentárov našla odozvu vo 

vynikajúcom diele nedávno vydanom diele1, ktoré vyšlo s požehnaním bývalého metropolitu 

Minského a Sluckého Filareta. 

Prvým exegétom Pätoknižia Mojžišovho bol Origenes. Len na knihu Exodus napísal 

trinásť komentárov avšak nič z týchto diel sa nezachovalo. Okrem toho zanechal Origenes 

tiež homílie na všetky knihy Pätoknižia (homílie na Deuteronómium sa nezachovali). Pri 

všetkých ťažkostiach výpočtu komentárov Origéna nachádzame: 16 homílií na Genezis, 13 – 

na Exodus, 16 – na Levitikus a 28 – na Numeri. Všetky tieto homílie sa nám zachovali 

v latinskom preklade Rufina Akvilejského. Homílie sa prednášali v špeciálnej časti 

bohoslužieb, kde boli prítomní aj katechumeni2. Najprv sa prečítala dlhšia časť textu 

z niektorej biblickej knihy (približne dve-tri kapitoly, ako delíme text v súčasnosti3) 

a následne na to Origenes vysvetľoval tieto dva – tri príbehy s akcentom na povzbudenie 

poslucháčov žiť v kresťanskej viere a spravodlivým životom. V tejto sérii besied treba 

vyzdvihnúť ako najlepšiu Homíliu 27 na knihu Numeri. V nej Origenes objasňuje 42 

zastávok, ktoré Izraeliti urobili v čase svojho putovania po púšti. Origenes prirovnáva 

zastávky k stupňom duchovného života pričom sa opiera o etymológiu reálnu, alebo takzvanú 

existujúcich hebrejských toponymov4.  

                                                           
1 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет III. Книги Исход, 

Левит, Числа, Второзаконие, Герменевтика 2010. 
2 T.j. tí, ktorí sa pripravovali na prijatie krstu. 
3 Delenie Biblie na kapitoly a verše sa uskutočnilo v stredoveku v čase reformácie. 
4 Toponymum – nyma s. (gréc.) lingv. miestny názov; vlastné meno určitého miestneho celku; vlastné meno 
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Ďalším komentátorom nami študovaných biblických kníh bol Augustín Hyponský 

(354-430). Okolo r. 419 sa rozhodol podrobne sa zoznámiť so prvými siedmimi knihami 

Starého Zákona. (Používa sa tiež termín sedmoknižie). Výsledkom toho bolo to, že svetlo 

sveta uzreli dva jeho komentáre. V „besedách na Sedmoknižie“ privádza Augustín zoznam 

fragmentov obsahujúcich podľa jeho názorov hebrejské či grécke idiómy1. Latinský preklad 

týchto fragmentov sa mu zdá nesprávny z pohľadu gramatiky, alebo podľa výslovnosti. 

Okrem toho Augustín porovnával medzi sebou niekoľko latinských kódexov Sedmoknižia 

a poukázal na ich zásadné rozdiely. Pri všetkej zložitosti do zoznamu nesprávnych úryvkov sa 

dostalo: 213 fragmentov na Genezis, 160 - na Exodus, 62 na Levitikus, 127 na Numeri, 78 na 

Deuteronomium, 31 na knihu Jozue a 64 na knihu Sudcov. Druhé dielo pomenoval Otázky na 

Sedmoknižie. V tomto diele sa Augustín usiluje porovnať protirečenia v Písmach a taktiež sa 

dotýka problémov eticko – morálnych, s ktorými sa stretol počas čítania. Výsledky, ktoré 

dosiahol boli do istej miery hroznými, ale môžeme tiež povedať poučnými. Ako je nám 

známe r. 419 Augustín po napísaní veľkého traktátu „O Trojici“ bol úplne pohltený zápasom 

s pelegiánskou herézou. Bolo podivuhodné, že pomedzi našiel čas, aby prepracoval text 

v siedmych spomenutých knihách. O veľkosti jeho snahy hovoria čísla. Augustín rozobral 173 

otázok na knihu Genezis, 177 – na Exodus, 94 - na Levitikus, 65 – na Numeri, 57 – na 

Deuteronomium, 30 na knihu Jozue a 55 na knihu Sudcov. Medzi vypočítanými komentármi 

bola väčšina z nich pomerne stručná a mala iba názov avšak žiadne podnázvy. Na konci knihy 

otázok na knihu Exodus Augustín umiestnil essej o svätostánku takmer na dvadsiatich 

stranách. Nepozerajúc na veľkosť esseje v istom zmysle je toto spracovanie rozčarovaním. 

Obsahuje skôr náznaky, nákresy ďalšieho skúmania než konečný výklad. Dané dielo 

nemôžeme nazvať správnym a názorným príkladom svätootcovského komentáru.  

                                                                                                                                                                                     

geografického objektu na Zemi, ktorý sa zakresľuje do máp. (Pozri ŠALING, S. a kol. Veľký slovník cudzích 

slov. Prešov 2003). 
1 Idiom –u m.(grec.) 1. Zvláštny, svojrázny zvrat, fráza dajakého jazyka; ustálené slovné spojenie typické pre 

daný jazyk, obyčajne do iného jazyka doslovne nepreložiteľné 2. zastar. reč kraja; nárečie 
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Ďalším obšírnym dielom v žánre komentárov sa stal práca „Objasnenie Starého 

i Nového Zákona“, ktorú spracoval Paterij (+ r. 604). Paterij bol osobným tajomníkom 

Gregora Veľkého (okolo r. 540-604; rímsky pápež v r. 560-604) Na prosby biskupa urobil 

výpisky z jeho diel a zvlášť z objemného diela „Morálne poučenia na knihu Jób“. Svoje 

výpisky Paterij skomponoval a vyjadril v pripomienkach ktoré napočítal: 38 – na Genezis, 32 

– na Exodus, 10 – na Levitikus, 14 – na Numeri a 12 na Deuteronomium. „Objasnenia“ píše 

v duchu založenom na pastierskych a morálno-etických cieľoch. V texte sa nachádza veľa rád 

kňazom ako sa majú správať. Do tohto diela sa dostalo asi 40 úryvkov z tohto diela, pričom 

pod čiarou poukazuje na paralelné miesto z diela Gregora Veľkého odkiaľ Paterij čerpal ten, 

alebo iný komentár. Nepozerajúc na takúto závislosť v svojej exegéze Paterij nebol zviazaný 

v svojich komentároch a preto ich môžeme považovať za jeho osobné.  

Ako posledný latinský otec Cirkvi na ktorého sa často poukazuje je Izidor Sevilský 

(ok. 560-636). Izidora môžeme skôr vnímať ako zberateľa a kompilátora cudzích textov než 

ako samostatného autora. Napísal „Vysvetlenia mystických tajomstiev“, alebo presnejšie 

„Otázky na Starý Zákon“. V tomto diele Pätoknižie rozoberá súčasne aj s knihou Jozue, 

Sudcov, Kráľov, Ezdráša a Nehemiáša. Nejde o postupné a systematické vysvetlenie na Písma 

ale skôr vybrané témy na dôležitejšie miesta. Dielo je veľmi nevyvážené. Pri komentároch na 

knihu Numeri Izidor cituje iba niekoľko miest z dvadsať siedmej Origenovej homílie na danú 

knihu. Doplnil ich asi desiatimi fragmentmi z Pateriových „Objasnení“ zvlášť kapitoly 

týkajúcej sa egyptských rán. V niektorých prípadoch čerpá Izidor z Gregora Veľkého. 

Čo sa týka gréckeho Východu nasledovateľov Origena tam nenachádzame až do 5. 

storočia, keď Cyril Alexandrijský (ok. 370-444) napísal dva obrovské práce na Pätoknižie. 

Prvé „O klaňaní sa a službe v duchu a pravde“ je založené na forme dialógu medzi autorom 

a istým Palladiom (jeho úloha spočíva iba v tom, že súhlasí s názormi samotného Cyrila. 

Autor si dáva za cieľ dokázať, že Mojžišov Zákon sa dodržiaval v Izraeli iba telesne, avšak 
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kresťania ho dodržiavajú duchovne. Preto sa z väčšej časti venuje Pätoknižiu hoci nejde 

poporiadku. Pri objasňovaní Starého Zákona sa opiera o Nový Zákon a to predovšetkým na 

Jánovo evanjelium a tiež na list k Hebrejom. Tak ako to bolo zvykom v kresťanskom 

prostredí Cyril učí, že starozákonný svätostánok našiel svoje naplnenie v Cirkvi v jej učení. 

Starozákonné kňazstvo a obety našli svoje naplnenie v posvätných aktivitách Nového Zákona 

a zákony rituálnej čistoty sa vzťahujú k čistote srdca a spravodlivého života. Dielo obsahuje 

množstvo alegorických a morálnych právd. Druhé dielo Cyrila Alexandrijského má názov 

„Vhodné výklady na Pätoknižie“. Biblický text komentuje v malých esejach na vybrané témy. 

Podobne ako iní otcovia aj on najväčší záujem prejavuje o knihu Genezis, pretože z tridsiatich 

diel, ktoré zanechal tejto knihe venoval sedem kníh výkladu. Následne vykladal Exodus 

v troch knihách. Po jednej knihe výkladu venoval knihám Levitikus, Numeri 

a Deuteronómium. Cyrilove komentáre sú výhradne christologické a sú charakteristické jeho 

vlastným štýlom.  

Ďalší komentár v žánre otázok a odpovedí bol napísaný Teodoritom Cýrskym (ok. 

393-466) „Otázky na ôsmiknižie“ bolo posledné dielo tohto gréckeho otca Cirkvi. Keďže bol 

predstaviteľom antiochijskej exegetickej školy zdôrazňoval doslovný zmysel výkladu, preto 

žiadne alegorické výkladu u neho nenachádzame. V danom diele sa dotkol 110 – mi otázkami 

knihy Genezis, 72 – Exodus, 38 – Levitikus, 51 – Numeri a 46 – Deuteronómium.  

Prokopios Gazský (ok 475-538)1 zanechal po sebe výklad na osem kníh Biblie 

zostavených z katén2. Samotné slovo katény majú latinský pôvod a v preklade označujú 

„retiazku“ t.j reč ide o zozbieraných cudzích výkladov a nie o originálne dielo. Prokopove 

                                                           
1 Informácii o Prokopiusovi je veľmi málo. Pozri J. Van den Gheyn, „Procope de Gaza“, Dictionnaire de la Bible 

(Paris: Létouzeyet Ané, 1912), 5: 686-689. 
2 Katény nie je jednoduché pochopiť. Najlepšie dielo na túto tému napísal Robert Devreese zvlášť v jeho dielach: 

„Chaines Exégétiques grecques, „ Dictionnaire de la Bible, Supplément 1, (Paris: Létouzeyet Ané, 1928), pp. 

1084-1233; „Anciens commentateures Grecs sur l Octateuque,“ Revue Biblique 44 (1935): 166-191; 45: 201-

220,364-384; a tiež: Les Anciens commentateurs Grecs de L Octateteuche et des Rois e Testi 201 (Vatican 

City: Biblioteca Apotolica Vaticana, 1959). 
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komentáre boli azda prvým dielom napísané v žánre katén1. V gréčtine vyšiel iba čiastočne. 

V plnosti je dielo dostupné iba v latinčine2. Avšak aj tohto prekladu je dosť nekvalitný. 

Preklad bol uskutočnený v 16. stor., pričom však prekladateľ nie vždy pochopil grécky 

originál. Porozumieť Prokopovým katénam vyžaduje obrovské úsilie ch čítanie je veľmi 

ťažké.  

 

 

5.4 Princípy patristickej exegézy 

 

Svätootcovská exegéza sa opierala o presvedčenia, ktoré boli o Biblii vyrieknuté 

s vierou. Z pohľadu sv. otcov chápanie Písma bolo blahodarným darom, za ktorý sa bolo 

potrebné modliť3. Henri de Lubac cituje J. Brissona a hovorí: „Metodológia je súčasný objav. 

V prvotnom období života Cirkvi vykladatelia Písma dôverovali inšpirácii Sv. Ducha 

a nestarali sa metodológiu4“. Navyše, základným pohľadom patristickej exegézy Starého 

Zákona bola viera v to, že Christos dáva kľúč k chápaniu Starého Zákona5. 

                                                           
1 Pozri v PG 87:511_992 (komentár na knihu Rút sa nezachoval). 
2 Nezáujem o patristickú exegézu môžeme názorne ukázať na vyššie spomenutých diel. Origenove Homílie na 

Genezis, Exodus, Levitikus a Numeri majú lepšie postavenie. Ich publikovanie bolo realizované začiatkom 20. 

storočia (vedeckou berlínskou sériou „Griechische Christliche Schrifsteller“) primom Homília na Exodus 

a Levitikus sú dostupné aj v dobrých anglických prekladoch. Dva Augustínove diela na Sedmoknižie boli 

publikované v kritických vydaniach (séria „Corpus Christianorum“) neboli však nikdy preložené do angličtiny. 

V poslednom čase vydané úryvky Patéria z Gregora Veľkého sa uskutočnilo v 18. storočí. Clavis Patrum 

Latinorum sa zmieňuje o príprave nového vydania. Otázky na Starý Zákon Izidora Sevilského sa nachádzajú 

iba vo vydaní Meňa. S gréckymi textami je to ešte oveľa horšie. Diela Cyrila Alexandrijského o „O kláňaní sa 

a službe v duchu a pravde“ a „Vhodné výklady na Pätoknižie“ boli posledný krát publikované v r. 1636 

a 1638. Text Teodorita Cyperského „Otázky na Osmiknižie“ z PG je pretlač jediného rukopisu z 12. storočia. 

Našťastie však Clavis Patrum Graecorum oznámil o príprave nového vydania. Z všetkých vymenovaných diel 

katény Prokopia Gazského sú najťažšie dostupné. Iba časť gréckeho textu bola publikovaná. Ostávajúci text 

existuje iba v latinskom preklade urobenom v 16. storočí. Netreba pripomínať, že žiadny text nebol preložený 

do angličtiny. 
3 Pozri Origenes, Homílie na knihu Genezis 12, 1; Homílie na knihu Exodus 9. 2. 
4 Henri de Lubac, Geist aus der Geschichte: Das Schriftveständnis des Origens, tranz. Hans Urs von Balthasar 

(Einsiedeln, Switzerland: Johanes Verlag, 1968), p. 171 n. 9. 
5 Fragment 2Kor 3, 4-18 je fundamentálny.  



86 
 

Pravým autorom Písma podľa otcov Cirkvi je Svätý Duch. A keďže Svätý Duch je 

jeden, preto Starý a Nový Zákon nás spoločne učia jednej pravde. Pretože autorom Písma je 

Svätý Duch, Biblia nemôže byť zastaraná a nemôže strácať svoj význam. Ako píše Origenes: 

„Ako mám ja, ktorý prišiel, aby som si vypočul čomu učí Svätý Duch ľudské plemeno čo mi 

pomôžu slová o Abrahámovi, ktorý stal pod stromom?“1 a ďalej „Apoštol si praje, aby sme 

pochopili ako treba čítať verše zvlášť tie, ktoré zvestujú dejiny a neobsahujú nič dôstojné 

z Božieho zákona“2.  

Nakoniec otcovia verili, že správne chápanie Písma vedie k svätosti a v nadväznosti na 

to, súčasná historicko-kritická metóda by sa im javila minimálne nezmyselná. V súlade s tým 

zmysel textu alebo konkrétne udalosti z minulosti pochopíme výlučne vtedy, keď si ho 

preložíme do súčasnosti a zvlášť, keď to robíme prostredníctvom viery. Hoci sa to voči ním 

zdá nekorektné a podozrivé. Otcovia by to hodnotili opačne. Obyčajný prerozprávaný príbeh 

z minulosti nemá zmysel (pozri komentár Origena k Numeri 33, 2) a zadávajú otázky akým 

spôsobom nás oslovuje text a pomáha nám. 

Navyše zaoberanie sa exegézou bolo pre otcov zaujímavou činnosťou, pretože 

vychádzali z toho, že v Písme nachádzame rôzne neočakávané správy, prekvapení a hádaniek. 

Origenes zdôrazňuje to, čo sa naučil u svojho učiteľa hebrejčiny. Písmo sa podobá 

obrovskému domu, v ktorom je veľa izieb. Každá izba je uzamknutá kľúčom. Z každého 

zámku trčí však nesprávny kľúč. Úlohou učeného – múdreho človeka je dať správny kľúč do 

správneho zámku na dverách. A to je ťažká práca.“3 

Avšak, aby sme ešte predtým využili svoje špecifické znalosti z Písma otcovia začínali 

z jeho „litery“, t.j. zo slov samotnej Biblie do istého času odkladali informácie o vyjadrovaní, 

spôsobe – druhoch (formách) podania reči. Preto z tohto dôvodu Pateriov komentár na 

                                                           
1 Homílie na knihu Genezis 4.3. 
2 Homílie na knihu Genezis 7.2. 
3 Pozri fragment na Ž 1 vo Filokalii 2. 3.  
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Deuteronomium 32, 13 začína tvrdením, že žiadny med ani olej netiekli zo skaly. Augustínov 

komentár na Exodus 7, 22 začína otázkou odkiaľ faraónovi mudrci zobrali vodu skoro po tom, 

čo Mojžiš a Aron ju premenili na krv. Majster duchovnej exegézy akým bol Origenes 

upozorňuje čitateľa, že nie každý detail v Písmach treba chápať doslovne a môže mať aj 

alegorický význam (pozri komentár na Exodus 25, 10).  

Pre potvrdenie doslovného zmyslu Písma sa mohli otcovia obracať k svojim poznatkom, 

ktoré vedeli z archeológie. Tak v súlade s Pavlom Oroziom, stopy – koľaje egyptských vozov 

môžeme stále ešte vidieť na pobreží Červeného mora (poz. Komentár na Exodus 14, 27) 

a podľa Hieronýma hroby nepokorným Izraelitov boli vidno na púšti (poz. Komentár na 

Numeri 11, 34). Kliment Alexandrijský privádza názor o tom, že Mojžiš prvý vymyslel písmo 

(abecedu), ktoré neskôr od neho prevzali Feničania a Gréci (poz. Komentár na Exodus 2, 12).  

Otcovia sa opierali o dva filologické odvetvia – tradície. Latinsky hovoriaci autori sa 

obracali ku gréckej Septuaginte a Origenes a Hieroným spolu s ňou využili aj hebrejský text. 

Napr. slovo Pascha – má jasný hebrejský pôvod avšak nie menej dôležitým pre otcov bolo jej 

grécke synonymum (poz.komentár Augustína na Exodus 12, 11b). V čase, keď Origenes 

porovnával medzi sebou text Septuaginty a hebrejský text (poz. komentár na Exodus 4, 10) 

Augustín vysvetľoval latinské názvy miest podľa Septuaginty (poz. Komentár na Exodus 4, 

24); Euzebios ich porovnával nie iba podľa Septuaginty, ale aj podľa Akilovho prekladu (poz. 

komentár na Exodus 6, 3a) a Hieroným opravoval grécky text porovnávajúc ho s hebrejským 

(poz. Komentár na Exodus 8, 21). 

Avšak ozajstný záujem otcov Cirkvi bol v podstate o kresťanstve a jeho učenie. 

Môžeme to vyjadriť takýmto spôsobom: Udalosti zo Starého Zákona pripomínali otcom reálie 

Christovej pravdy. Takýto proces sa začal už v Novom Zákone príkladmi ako vo vode vidia 

predobraz budúceho Krstu, v manne a chlebe – Eucharistiu, v kameni – skale – Christa, 
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v dreve, žezle – Kríž, v pichľavom kríku – tŕňovú korunu Spasiteľa podobne ako aj v tŕni 

a bodliakoch, o ktorých prorokoval Genezis (3, 18). 

Okrem toho v Starom Zákone otcovia neustále objavovali predobrazy veľkých udalostí 

kresťanskej viery – učenie o Trojici a o bohočlovečenstve Isusa Christa. Vo vzťahu k Trojici 

bola prijatá dvojaká interpretácia. U gréckych otcov prvotného obdobia starozákonná teofánia 

– Bohozjavenie sa ako pravidlo považovalo, že išlo o zjavenie Syna, pretože Boh sa zjavuje 

ľuďom prostredníctvom Syna. Pozíciu, ktorú zachovával Euzébius Cézarejský, ktorý týmto 

dodržiaval model podriadenosti – subordinacionizmus donicejského bohoslovia. Ako 

protiklad Euzébiovi, Augustín vysvetľuje zjavenie už ako zjavenia Trojice, pričom hovorí, že 

ľudia nevidia Boha, ale špeciálne „stvorenú, dočasnú, materiálnu obliečku“. Takýmto 

spôsobom sa Augustín usiloval negovať elementy subordinacionizmu a zápasil aj so 

skĺznutím do triteizmu. Čo sa týka Christa, akýkoľvek pár vysoký a nízky pripomínala otcom 

o Jeho dvoch prirodzenostiach. Máme veľa príkladov, je potrebné iba pripomenúť výklad 

dvoch kozlov, ktoré prinášali na obetu v Deň Očistenia (poz. Teodorit Cýrsky výklad na 

Levitikus 16, 7). 

Dnešný čitateľ nemusí chápať záujem otcov k menám, počtom či etymológii. Treba si 

pripomenúť, aký veľký pôžitok zažívali, keď strávili čas nad Bibliou. Tento záujem k číslam 

v istom zmysle môžeme pochopiť z pohľadu dnešného a to uchvátením sa motokrosom. Isus 

Navin – Jozue bol často stotožňovaný s Isusom Christom. V gréčtine ide o to isté meno1 a tým 

otcovia ukazujú na to, že Svätý Duch odkrýval význam mena Isus ešte v Starom Zákone.  

Pozornosť k číslam bola prakticky všadeprítomná. Napr. číslo 1 – symbolizovalo Boha 

– Otca; 2 – dva Zákony, dvojaké prikázanie lásky; 3 – Trojicu; 4 – štyri evanjelia; 5 – päticu 

zmyslov, alebo päť kníh Zákona; 10 – Dekalóg (desať Mojžišových prikázaní); 12 – dvanásť 

                                                           
1 V angličtine sa to píše dvojako: Jesus – Isus Christos alebo Joshua (Isus Navin) pozn. a. 
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apoštolov; 40 – obdobie pôstu aj Veľkého; 50 – Pätdesiatnicu – Svätého Ducha; 70 (alebo 72) 

Božích učeníkov, atď.  

Už sme spomínali etymológiu výkladu 42 izraelských stanov podľa Origena. Existujú aj 

iné etymológie. Mnohé z nich sú správne, pričom na druhej strane je veľa nesprávnych, alebo 

priamo vymyslených autormi. K poslednej skupine patrí nezvyčajný výklad gréckeho slova 

hagios – svätý, ktorý vznikol od pôvodného od a – (gréc. prípony “ne“) a ge (grec. „zem“) t.j. 

ako „nepozemský“ (poz. komentáre Cézara Arlského na Levitikus 11, 44).  

Vážny problém pre kresťanských exegétov predstavovali veľmi často používané 

v Písmach – antropomorfizmy. Vzdelanie gréckych otcov, ktorí vyšli z pohanského prostredia 

vypracovali dvojnásobne abstraktnú a neosobnú predstavu o Bohu. Preto, keď počuli o tom, 

že sa v Písme opisujú časti Božieho tela, alebo Jeho zmysly, alebo to ako On – mení svoje 

nálady často na ne reagovali posmešne. Z tohto dôvodu otcovia neustále vysvetľovali 

fragmenty Božia ruka či stopa (noha), Jeho „hnev či zlosť“ – (antopopatizmus).. Zvlášť 

zložito sa vysvetľoval fragment, v ktorom Boh zatvrdil srdce faraóna, preto to bolo v rozpore 

s predstavou a učením o ľudskej slobodnej vôli, ktoré tvorilo základ kresťanskej antropológii, 

pričom privádzalo až k determinizmu či fatalizmu. Tretia kniha Origenova „O počiatku“ sa 

považuje za prvý filozofický traktát na tému slobodnej vôli a opiera sa o výklad práve na 

tento fragment z knihy Exodus.  

Komentáre otcov na Starý Zákon sa často opakovali podľa toho, ako ho komentoval 

a používal aj Nový Zákon. Tak otcovia polemizujú so židovským formalizmom, avšak 

v iných prípadoch sa zaujímajú viac o praktické smerovanie. Morálne usmernenia ohľadne 

hriechu, pokánia, návratu k pokoju, láske k blížnemu v cirkevnom prostredí, protiklady 

Starého a Nového Zákona.  
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Pochopenie sveta a zmýšľania sv. otcov môžu niekedy spôsobiť rozčarovanosť 

a vyvolať aj pocit nespokojnosti. My, ich maličké deti sa usilujeme im vložiť do úst to, čo si 

myslíme a to je príliš veľká trúfalosť a drzosť.  

 

  


