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Biblia – Kniha kníh 
 

Ak by sa v dnešnej dobe človek chcel narýchlo zoznámiť a zistiť čo je to 

vlastne Biblia, určite by siahol po slovníku cudzích slov
1
 a našiel by tam stručnú 

a výstiţnú odpoveď: Hrubá objemná kniha, ktorá obsahuje knihy ţidovského 

a kresťanského náboţenstva. Sväté Písmo Starého a Nového Zákona, ktorá je 

tieţ nazývaná Knihou kníh. Za čias predchádzajúceho reţimu sa v literatúre 

zväčša o Biblii písalo ako o literárnom diele akejsi starobylej zbierke poézie, 

legiend, folklóru, kroník a didaktických listov. Do určitej miery to bola pravda, 

i keď nie úplná. Novší ţidovskí autori
2
 ju nazývajú zbierkou legiend, zákonov, 

poézie, proroctiev, filozofie a histórie, ktorá bola celá napísaná v hebrejskom 

a aramejskom jazyku.  

Ale prečo je Biblia nazývaná tieţ Knihou kníh? Prof. Jozef Heriban
3
 si mys-

lí, ţe pre svoj mimoriadny pôvod a bohatú myšlienkovú náplň si Biblia získala 

jedinečné miesto vo svetovej literatúre a preto dostala pomenovanie Kniha kníh.  

Arcibiskup Vladivostocký a Prímorský Benjamin
4
 poukazuje na to, ţe ide 

o posvätnú kroniku ľudstva, ktorá obsahuje nie iba literárne bohatstvo ľudského 

pokolenia, ale dodnes slúţi na duchovné osvietenie človeka. Akákoľvek iná kni-

ha obsahuje slovo, ktoré je produktom ľudského ducha, génia či umu. Avšak 

Biblia obsahuje Boţie slovo ako vtelenie večného Ducha a najdokonalejšieho 

a absolútneho Rozumu, ktoré zapísal bohabojný človek. Sväté Písmo sa 

v porovnaní so skvostami svetovej literatúry pripodobňuje slnku uprostred ďal-

ších planét. Takmer tritisíc rokov ľudstvo číta jednotlivé knihy Svätého Písma, 

inšpiruje sa nimi a snaţí sa očami viery pochopiť pravdu o Bohu, Stvoriteľovi, 

ktorý miluje svoje stvorenstvo a všetkých ľudí chce spasiť. Biblia nie je vedec-

kým ani filozofickým traktátom, ale podáva Bohom zjavené pravdy a svojou 

„energiou“ posilňuje človeka, aby sa priklonil na stranu dobra a odvrhol zlo
5
. 

Otec Justín Popovič sa vyjadril, ţe vo Svätom Písme nájdeme odpovede na 

všetky dôleţité otázky ţivota. Biskup Alexander
6
 hovorí: Kaţdý kto číta Bibliu 

porovnáva náboţensko - etické problémy z minulosti s tými svojimi špecifický-

mi problémami, ktoré prináša 21. storočie. Podstata problémov spočíva 

v konfliktoch medzi dobrom a zlom, medzi vierou a ateizmom a to isté trápi 

ľudstvo od nepamäti.  

Známy ruský pravoslávny filozof Vladimír Solovjov
7
 poukázal na význam 

myšlienok Boţích Zákonov, ktoré hovoria o historickom a kozmickom povolaní 

človeka, aby sa aktívne podieľal na svetovom procese. Významný srbský pravo-
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slávny novodobý svätý biskup Nikolaj Velimirovič
1
, ktorého poniektorí nazýva-

jú apoštolom Európy a Slovanstva
2
 vysvetľuje, ţe v Biblii sa hovorí najmä 

o morálnych zákonoch. Boh dal tento zákon človeku a človek ho prijal od Boha. 

Lev Nikolajevič Tolstoj nebol jediným človekom, ktorý sa napríklad snaţil od-

deliť v Evanjeliách „morálne učenie Isusa Christa“ od ostatného textu. Avšak 

všetky podobné pokusy skončili neúspechom. Pretoţe v Evanjeliách stroho po-

vedané niet „ţiadne učenie“, ktoré by sme mali skúmať a izolovať od osobnosti 

Učiteľa. Podľa vyjadrenia ruského pravoslávneho filozofa knieţaťa S. N. Tru-

beckého v štyroch evanjeliách „sú tie isté slová, jedno učenie – On samotný. 

Kaţdé Jeho slovo je prejavom toho čo ho napĺňalo“.
 3
  

Protojerej Nikolaj Sokolov
4
 poukazuje, ţe Sväté Písmo pre dnešných kres-

ťanov je obrovskou vzácnosťou, pretoţe v ňom nachádzame stálu a nemennú 

pravdu, ktorú nám zjavil Boh, aby sme mali osobný vzťah so Stvoriteľom 

i človekom.  

Dimitrij Vladimírovič Ščedrovický
5
 známy ruský teológ, básnik, prekladateľ, 

hebraista, odborník na monoteistické náboţenstva judaizmus, kresťanstvo a islam 

zadáva tri otázky: 1. Aká je najčítanejšia kniha za posledných 2000 rokov? 2. Aká 

je najrozšírenejšia a najčítanejšia kniha za posledné storočie? 3. Aká kniha zohrala 

obrovskú úlohu v dejinách ľudstva a veľmi ovplyvnila kultúru, literatúru, filozofiu 

a umenie? Na všetky tri otázky sa dá zodpovedať jediným slovom a to BIBLIA. 

Treba pripomenúť, ţe inšpirovala aj mnohých reţisérov, aby sfilmovali biblické 

príbehy a tak obohatili aj televízneho diváka.  

Dodnes je Biblia najprekladanejšou knihou na svete, pričom je preloţená do 

viac ako 1200
6
 rôznych jazykov a dialektov. V. Keller

7
 konštatuje, ţe ţiadna kniha 

ha v celej histórii ľudstva nezaznamenala taký vplyv pre západný svet ako táto 

Kniha kníh. A určite táto kniha zanechala svoju stopu aj na Východe.  

Manţelka zomrelého amerického prezidenta USA Thomasa Woodrowa Wil-

sona
8
 vydala memoáre svojho manţela. V tejto knihe píše, ţe jej manţel kaţdý 

večer pred celou rodinou, tesne predtým neţ sa uloţil do postele čítal postojačky 

jednu kapitolu z Biblie
9
. Bibliu aj dnes nachádzame beţne na nočnom stolíku 

v luxusných hoteloch a taktieţ sa nachádza ako dostupná kniha aj vo väzenských 

celách, nápravných ústavoch v niektorých kresťanských štátoch.  

Cez túto výnimočnú knihu sa nám dnes prihovára samotný Boh, preto v nej 

nachádzame útechu i potešenie, nekonečne nás inšpiruje a vţdy v nej nachádza-

me niečo nové, čo nás osloví a posúva niekde dopredu. Vďaka nej spoznávame 
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Boha i samého seba. Biblia na nás vplýva tou tajomnou nestvorenou Boţou 

energiou, ktorú ak budeme čítať a prijímať do nášho vnútra s pokorou a vierou, 

nás môţe úplne zmeniť k lepšiemu a môţeme sa duchovne i telesne uzdraviť. 

Súčasný ruský starozákonník Genadij Jegorov privádza vo svojich skriptách ná-

zor sv. Simeona Nového Teológa, ktorý rozjíma nad spôsobom pochopenia Svä-

tého Písma a prirovnáva ho k zamknutému trezoru, v ktorom je ukryté bohat-

stvo. „Je zbytočné nosiť so sebou ťaţký trezor všade, keď nemáme kľúč, aby sme 

sa dostali k vzácnemu bohatstvu, ktoré ukrýva. A jediný kľúč, ktorý nám pomôţe 

dostať sa k duchovnému bohatstvu je morálna čistota a svätosť. Boţie Slovo ob-

sahuje všetko, aby sme dobre spoznali Boha avšak učiť sa ho máme nie iba ro-

zumom, ale najmä čistým srdcom, ktoré je schopné vidieť aj samotného Boha.“
 1
  

1
  

Podľa názoru súčasného biblistu Andreja Desnického
2
, ak chceme lepšie 

pochopiť romány veľkého ruského pravoslávneho spisovateľa Fjodora Michaj-

loviča Dostojevského
3
 či poéziu Pasternaka nie je to moţné bez základných 

znalosti Svätého Písma. Samozrejme, ţe do tejto skupiny patrí mnoho ďalších 

spisovateľov, básnikov ako napr. Puškin, Esenin
4
, Gogoľ, Tjučev, Krylov, 

Achmatov, Rubcov, Lermontov a ďalší. Práve Alexander S. Puškin známy ruský 

básnik r. 1836 napísal: „Existuje kniha, ktorej kaţdučké slovo vysvetlené 

a objasnené pretoţe bolo hlásané po všetkých kútoch Zeme a pojednáva 

o všemoţných ţivotných situáciách. Táto podivuhodná kniha sa nazýva Evanje-

lium a my keď sme uţ presýtení klamstvami tohto sveta a zdeptaní skleslosťou 

a otvoríme náhodne túto knihu nedokáţeme sa protiviť sladkému vtiahnutiu sa 

do boţského a duchovného krásnorečia.“
5
  

Sväté Písmo patrí medzi tie knihy, ktoré ľudia čítali, čítajú a budú čítať. Je to 

kniha, ktorá výnimočne ovplyvnila náboţenský a kultúrny ţivot mnohých poko-

lení. Pre veriaceho človeka je to Boţie slovo, ktoré Boh adresuje svetu
6
. Alexan-

der Meň dokonca nabáda, ţe aj neveriaci by mali prečítať Bibliu, aby poznali 

Sväté Písmo, pretoţe to patrí k všeobecnej inteligencii.  

Treba zdôrazniť, ţe Biblia ako celok je dôleţitá preto, aby sa človek dostal 

do bliţšieho spoločenstva s Bohom, ktorý sa zavŕšil príchodom bohočloveka 

Isusa Christa. Spoločenstvo s Bohom môţeme v súčasnosti napĺňať a realizovať 

v Christovej Cirkvi. 
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