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13 PATRISTICKÁ EXEGÉZA SVÄTÉHO PÍSMA  

PODĽA RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

Od dôb prvotnej Cirkvi vládlo presvedčenie, že ten Svätý Duch, ktorý inšpiroval 

autorov k napísaniu Nového Zákona
1
 – aby bolo písomne zachované posolstvo spásy

2
 

poskytuje taktiež Cirkvi neustálu pomoc pri vysvetľovaní týchto inšpirovaných textov.
3
 

Cirkevní otcovia, ktorí hrali dôležitú úlohu pri vytváraní kánonu, majú podobnú 

zakladateľskú úlohu svojim vzťahom k živej tradícii, ktorá neustále doprevádza a nabáda 

k čítaniu a výkladu Písma v Cirkvi.
4
 Zvláštny prínos patristickej exegézy v prúde veľkej 

tradície spočíva v tom, že vyvodila z celku Písma základnú orientáciu, ktorá dala podobu 

doktrinálnej tradícii Cirkvi a poskytla bohatú teologickú náuku pre vzdelanie a duchovnú 

potravu veriacich.  

Čítanie Písma a jeho výklad zaujímajú u cirkevných otcov významné miesto. 

Dosvedčujú to predovšetkým diela priamo späté s pochopením Písma ako sú homílie 

a komentáre, ale tiež diela polemické a teologické, v ktorých nachádzame odkaz na Písmo ako 

hlavný argument. Obvyklé miesto biblického čítania je chrám počas liturgie. Preto má 

predkladaný výklad vždy teologický, pastoračný a teologický charakter a slúži spoločenstvu 

a jednotlivým veriacim. Otcovia považujú Bibliu predovšetkým za Božiu knihu, jediné dielo 

jedného autora. Kvôli tomu však neredukujú ľudských autorov iba na pasívne nástroje pokiaľ 

sa zaoberajú tou alebo inou knihou individuálne a dokážu jej prisúdiť špecifický cieľ. Prístup 

pre nich netypický však venujú historickému vývoju zjavenia len malú pozornosť. Väčšina 
                                                           
1
 To isté platí aj pre Starý Zákon, ktorý svätí otcovia vysvetľovali a zanechali nám veľa biblických komentárov. 

(Poznámka autora).  

2
 Porovnaj 2 vat. Koncil Vierouč. Konst. o Božom zjavení Dei verbum, 7 a 18. 

3
 Porovnaj sv. Irenej, Adv. Haer., 3.24.1,3.1.1, 4.33.8; Origenes, De Princ., 2.7.2; Tertulián, De Praeser., 22. 

4
 Porovnaj Lev XIII., enc. Providentissimus Deus: EB 119-111; Pius XII., enc. Divino afflante Spiritu: EB 554; 2 

vat. Koncil, Vierouč. Konst. o Božom zjavení Dei Verbum, 23; Papežská biblická komisia, Inštrukcie 

o historickej pravdivosti evanjelií, 1.  
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cirkevných otcov predstavujú Logos. Božie Slovo ako autor Starého zákona tvrdí, že celé 

Písmo má christologický dosah. 

S výnimkou niektorých exegétov antiochijskej školy (zvlášť Theodora z Mopsuestie) sa 

Otcovia cítia splnomocnení vybrať isté vety z kontextu, aby v nich spoznali pravdu zjavenú 

Bohom. V obrane proti židom alebo v dogmatických polemikách s inými teológmi sa 

neváhajú oprieť o výklady tohto druhu. Otcovia boli vedení predovšetkým snahou žiť z Biblie 

v spoločenstve so svojimi bratmi a preto sa často uspokojovali s používaním biblického textu, 

bežne používaného v ich prostredí. Origenes sa metodicky zoberal hebrejskou Bibliou, 

pretože bol vedený zvlášť snahou nájsť argumenty, s ktorými sa mohol postaviť židom na 

základe textov, pre nich neprijateľných. Sv. Hieroným
1
 vyzdvihujúci hebraica veritas

2
 

zaujíma okrajovú pozíciu. Otcovia používajú z času na čas alegorické metódy, aby odstránili 

pohoršenie, ktoré u niektorých kresťanoch a v pohanských odporcoch mohol vyvolať ten, 

alebo onen biblický úryvok. Veľmi zriedka však bola vylúčená doslovnosť a historickosť 

textov. Pokiaľ sa otcovia uchyľovali k alegórii neznižujú sa zväčša k tomu, aby sa alegorickej 

metóde prispôsobili ako tomu bolo bežné u pohanských autorov. Sklon uchyľovať sa 

k alegórii vyviera z presvedčenia, že Bibliu, Božiu knihu, dal svojmu ľudu, Cirkvi, samotný 

Boh. Nič sa v zásade nemá ponechať na boku ako zastarané alebo definitívne neplatné. Boh sa 

obracia na svoj kresťanský ľud vždy s aktuálnym posolstvom. Otcovia pri svojich výkladoch 

Biblie, vždy s pastoračným a pedagogickým zámerom miešajú, takmer nerozpletiteľným 

spôsobom krížia medzi sebou typologické a alegorické výklady. Všetko, čo bolo napísané, 

bolo napísané pre naše poučenie (porov. 1Kor 10, 11). 

Pretože sú Otcovia presvedčení, že ide o Božiu knihu a teda nevyčerpateľnú, 

domnievajú sa nemôžu vysvetľovať určitý úryvok podľa určitej alegorickej schémy, ale 

zastávajú názor, že každý má možnosť slobodne predložiť niečo iné za predpokladu, že 

                                                           
1
 Pravoslávna cirkev používa titul blažený Hieroným.  

2
 Hebrejská pravda. 
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rešpektuje analógiu viery. Alegorický výklad Písma, ktorý charakterizuje patristickú exegézu, 

v sebe nesie pre moderného človeka riziko dezorientácie, ale skúsenosť cirkvi, ktorou sa táto 

exegéza vyjadruje je stále užitočným prínosom.
1
 Otcovia učia čítať Bibliu teologicky, v lone 

živej tradície a v pravom kresťanskom duchu.
2
 

 

 

                                                           
1
 Porovnaj Pius XII., Divino afflante Spiritu: 31-32; 2.vat.koncil. Vierouč. konst. o Božom zjavení Dei Verbum, 

23. 

2
To najlepšie nakoniec, alebo zlatý klinec programu. Veľmi presne vystihuje podstatu svätootcovského čítania a 

vysvetľovania Svätého Písma v Christovej Cirkvi. Podobný názor zastáva aj Pravoslávna cirkev, ktorá má vo 

veľkej úcte patristické komentáre. Táto úcta k svätootcovským komentárom je vymedzená významným Otcom 

a učiteľom Cirkvi do r. 1054, ktorý historici definujú ako veľký rozkol Cirkvi. Do tohto obdobia bola ako na 

východe tak aj na západe v Christovej Cirkvi rovnaká úcta k svätým Otcom.  


