
 4 

Kniha nádeje – blahá zvesť 
 

Starý Zákon sa niekedy nazýva aj „knihou nádeje“, i keď prísne vymedzené 

by sme toto pomenovanie mohli vzťahovať zväčša na prorocké knihy. Tieto 

knihy neskrývali to, ţe svet a človek sú nedokonalí
1
, plní zla a utrpenia. Nádejali 

sa a verili, ţe existuje morálny, vyšší poriadok sveta, akási „Vyššia Vôľa“ , kto-

rá vedie človeka v dejinnom vývoji k Boţiemu Kráľovstvu. Túto vieru prezen-

tovali píšuci proroci v svojich knihách od 8. do 5. storočia pred Chr. Boli ne-

kompromisní voči pohanstvu, vystupovali proti vojnám a násiliu, sociálnej ne-

spravodlivosti a ak bolo treba vystupovali aj proti samotným kráľom. Proroci 

boli veľakrát prenasledovaní, pretoţe Boţia vôľa bola pre niektorých ľudí veľmi 

nepríjemná, preto sa ju snaţili umlčať. Väčšina prorokov zomrela mučeníckou 

smrťou. Ich úloha v ţivote Izraelského národa sa veľmi podobá úlohe, ktorú zo-

hrali v Rusku tzv. blázni pre Christa
2
. Svojim spôsobom išlo o akýchsi „duchov-

ných revolucionárov“, ktorí vystupovali proti
3
 vieroučnému a kultovému forma-

lizmu, ktorí si mysleli, ţe Stvoriteľa si môţu udobriť a nakloniť nejakými boho-

sluţobnými ceremóniami a prinášaním nejakých darov či zvieracích obiet. Celý 

Starý Zákon hovorí o utrpení človeka a národa a svojim spôsobom aj o tom, ţe 

„úzka cesta vedie do Boţieho kráľovstva“. Starozákonný svet hovorí o zápase 

medzi svetlom a tmou, medzi dobrom a zlom. Nádej je upriamená na príchod 

Mesiáša. Apoštol Pavol nazýva Starý Zákon – vychovávateľom ku Christu. Svä-

tý Nikolaj Velimirovič hovorí, ţe v tejto našej základnej Knihe našej viery sa 

nikdy a nič nespomína o prírodných zákonoch
4
 – to čo tak veľmi zaujíma terajší 

svet, ale hovorí sa všade iba o Boţích zákonoch – pravidlách a predpisoch. Ho-

vorí sa v nej veľa najmä o Zákonodarcovi, ktorého by sme mali čo najlepšie 

spoznať.  

Radostná zvesť biblického odkazu je obrátená k vôli, svedomiu a srdcu kaţ-

dého človeka a čitateľa nepozerajúc na epochu – kedy ţil a krajinu – kde ţil
5
. 

S radostnou zvesťou sa stretávame uţ v Starom Zákone a vyjadruje ho staroheb-

rejské slovo – „besora“, ktoré je totoţné s grécky slovom „evangelion“, čo sa 

udomácnilo v slovenčine ako evanjelium. Biblia bola vţdy počas mnohých sto-

ročí stredobodom duchovného a bohosluţobného ţivota ako ţidovského tak 

i kresťanského spoločenstva
6
. Nie náhodou sa pouţíva v ţivote Cirkvi názor, ţe: 

„Sväté Písmo čítame v Cirkvi“, kde pôsobí Svätý Duch, ktorý nám pomáha 
                                                 
1
 I keď treba povedať, ţe veríme, ţe Boh všetko stvoril dobre a dokonalé aj človeka. Uţ je len 

na človeku, či sa chce s Boţou pomocou zdokonaľovať a či chce správne vyuţívať svoju 

slobodnú vôľu.  
2
 Христа ради юродивые – istý druh svätcov v Pravoslávnej cirkvi, ktorí navonok ţili ako 

blázni avšak v skrytosti sa modlili, postili, konali dobré skutky, zázraky. Svoj ţivot úplne 

oddali Bohu.  
3
 Vystupovali proti обрядоверию 

4
 ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Спово о Законе. Москва 2005, s. 7. 
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správne pochopiť dnes jeho význam vďaka svätootcovským komentárom. Ak 

zoberieme Bibliu z Cirkvi a odídeme s ňou preč a začneme ju vykladať po svo-

jom - svojvoľne vzniká sekta. Samozrejme, ţe dnes, keď je Biblia kaţdému do-

stupná ju môţeme čítať kdekoľvek aj doma, v dopravnom prostriedku, v parku... 

Dôleţité je to, aby čitateľ bol cirkevným človekom, a podľa svojich moţnosti by 

mal študovať aj biblické komentáre. 

Spočiatku texty Písma Starého Zákona sa čítali iba na posvätných miestach v 

prenosnom svätostánku, Jeruzalemskom chráme, synagógach. To isté kresťania 

v prvotnej Cirkvi čítali úryvky zo Svätého Písma najmä pri bohosluţbách čo bo-

la veľká vzácnosť, hoci dalo by sa povedať ţe oni Svätým Písmom skôr ţili 

a poznali ho z počutia a rozprávania.  

Hlavnou témou všetkých biblických kníh je spasenie človeka. Starý Zákon 

hovorí o záchrane človeka v podobe predobrazov, proroctiev o príchode Mesiá-

ša, o príchode Boţieho Kráľovstva. Nový Zákon poukazuje na podstatu našej 

spásy, ktorá sa realizovala cez vtelenie, ţivot a učenie Isusa Christa, ktoré bolo 

zavŕšené smrťou na kríţi, vzkriesením a nanebovstúpením. Pravoslávny biblista 

John Breck
1
, profesor biblickej hermeneutiky sa zamýšľa nad tým, ako si máme 

osvojiť túto blahú zvesť a hovorí: „Nerozprávame o obyčajnom čítaní, ale 

o akomsi nazeraní umu“
2
, ktoré prechádza do pravdivého nazerania na Boha, 

alebo lepšie vyjadrené videním Boha. V latinskej terminológii nachádzame tri 

stupne, ktoré na seba nadväzujú a to: lectio, meditatio, contemplatio – t.j. číta-

nie, rozmýšľanie – rozjímanie, videnie. Všetko začína z obyčajného čítania. Po-

tom nasleduje podobne ako v kláštoroch, ale u laikov vo svete opätovné čítanie, 

keď čítame také alebo onaké slovo alebo sa zamýšľame nad istým biblickým 

obrazom. Duch sa sústreďuje na obraze alebo slove, aby si ho osvojil, aby ho 

mohol nosiť v sebe počas celého dňa. Od rána do večera tento obraz prebýva 

v duchu, aby sa mohol nasýtiť podobne ako človek v prípade Isusovej modlitby. 

Z hodiny na hodinu, počas celého dňa preniká do celej bytosti.  

Vo výnimočných prípadoch svätí v Cirkvi, alebo ľudia veľkej pokory sa mô-

ţu pozdvihnúť na druhý stupeň a priblíţiť sa k Bohu a prijať Boţiu blahú zvesť. 

Táto úroveň sa nazýva myšlienkovým videním
3
. Vtedy človek pocíti pokoj, kto-

rý mu pomôţe stáť pred Bohom, pred Jeho tajomnou prítomnosťou, pred Jeho 

Zjavením, ktoré nám podáva cez svoje slovo. Myslím si a mám podozrenie, ţe 

v Cirkvi sa s podobnou skúsenosťou veľmi zriedka stretneme a toto všetko Vám 
                                                 
1
 Православие и Библия сегодня. Киев 2006, s. 247. Protojerej John Breck – profesor Nové-

ho Zákona a etiky (od r. 1984-1996) v Sväto-Vladimírskej pravoslávnej bohosloveckej se-

minárii v Krestwoode - New York. Ako profesor biblickej hermeneutiky a etiky pôsobil 

v Sväto – Sergejevskom bohosloveckom inštitúte v Paríţi. Je klerikom Americkej pravo-

slávnej cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh a mnoţstvom odborných článkov z biblistiky 

a etiky. Je predsedom komisie pre medicínsku etiku Pravoslávnej cirkvi v Amerike, prezi-

dentom pravoslávnej komisie pre otázky z bioetiky vo Francúzsku. Spoločne s manţelkou 

Lýdiou zaloţili Sväto-Siluanovské pravoslávne centrum v Charlestone, USA v štáte Juţná 

Karolína.  
2
 V ruštine о некоем умном созерцании. 

3
 V ruštine умным созерцанием. 
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o tom hovorím, len preto, ţe som o tom čítal, ale sám som to nepreţil. Za týmto 

nasleduje ako je nám známe stupeň osvojenia slova, ktoré nám pomáha priblíţiť 

sa k Bohu. V tichu, utiahnutí sa – v samote, ktoré je prepojené aj na cirkevnú 

plnosť – styk so svätými, ţivými či mŕtvymi a so všetkými tými, ktorí nás nevi-

diteľne obklopujú počas celého nášho ţivota.  

 




