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 O rôznych spôsoboch pochopenia a vyjadrenia zmyslu Svätého Písma 
Starého i Nového Zákona 

 

Sväté Písmo Starého a Nového Zákona môţeme správne pochopiť iba 

v Cirkvi, ktorá má na to správne metódy a spôsoby. Keďţe Sväté Písmo bolo 

napísané istými ľuďmi, ktorí boli inšpirovaní Svätým Duchom, aj na to, aby sme 

ho správne pochopili, potrebujeme opäť tretiu osobu Svätej Trojice a to Svätého 

Ducha. Svätý Duch pôsobí v Christovej Cirkvi, ale aj mimo nej, pretoţe Boh 

chce, aby kaţdý blúdiaci človek prišiel k spáse. Najlepšie podmienky 

k pochopeniu tohto všetkého majú kresťania - členovia Cirkvi, ktorí boli pokrs-

tení, ale aj myropomazaní, a teda boli obdarení darmi Svätého Ducha. Práve oni, 

pretoţe sú na rovnakej „vlnovej frekvencii“, majú najlepšiu šancu dať sa učiť 

Svätému Duchu za predpokladu, ţe budú s pokorou načúvať Svätému Písmu, 

dielam svätých Otcov a teologickým učebniciam. Vysvetľovať Sväté Písmo mô-

ţu iba ľudia osvietení blahodaťou Svätého Ducha. V opačnom prípade to bude 

iba plod ľudských výmyslov
1
, výsledkom čoho môţe byť vznik ďalšej kresťan-

skej sekty, ktorých je uţ na svete neúrekom.  

 

 

Skutočný zmysel Svätého Písma môţeme nachádzať: 

 

1. Za pomoci samotného Svätého Písma; 

2. Za pomoci rôznych pomocných prameňov. 

 

 

1. Spôsoby nachádzania skutočného zmyslu Svätého Písma prostredníc-
tvom samotného Svätého Písma: 

a) preskúmanie daného miesta v kontexte, b) nájdenie paralelných miest, c) 

pochopenie zmyslu slov. 

 

A. Preskúmanie daného miesta v kontexte je metóda, ktorá objasňované 

miesto skúma v súvislosti s predchádzajúcimi a nasledujúcimi slovami. Tento 

spôsob je váţny, pretoţe exegétu usmerňuje na to, čo je podstatné a bráni mu, 

aby kdesi svojvoľne neodbočil a nevysvetľoval inakšie slová Svätého Písma ako 

autor, ktorý ich písal, a chcel podať čitateľovi. 

B. Hľadanie paralelných miest Svätého Písma je metóda, kde objasňovanú 

tému porovnávame s ďalšími, podobnými veršami na inom mieste Biblie. Para-

lelné miesta sú dva alebo viaceré miesta, ktoré sú medzi sebou podobné 

a vzájomne sa dopĺňajú a vytvárajú ucelený pohľad. Do tejto kategórie snáď pat-

                                                 
1
 ЕГОРОВ, Г.: cit. dielo, s. 12.  
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rí aj spôsob, kedy Nový Zákon pouţívame preto, aby sme dokázali správne po-

chopiť a vyloţiť Starý Zákon
1
.  

C. Pochopenie zmyslu slov Svätého Písma je metóda, ktorá nám pomáha 

chápať jazyk, vyjadrovacie schopnosti, dobu, vzdelanie autora a zmysel toho, čo 

nám chcel povedať. Nie všetci autori posvätných kníh sa rovnako vyjadrovali. 

Najmä preto, ţe ţili v rôznych dobách a bol medzi nimi aj veľký časový rozdiel, 

niekedy aj niekoľko storočí.  

 

2. Ďalšie spôsoby pochopenia skutočného zmyslu Svätého Písma za po-
moci rôznych pomocných prameňov: 

a) Obrátenie sa k pôvodným prameňom a najstarším prekladom Svätého 

Písma;  

b) Pouţívanie exegetických diel dávnych ţidovských a kresťanských exegé-

tov (patristické diela); 

c) Pouţívanie údajov rozličných vedeckých smerov. 

 

A. Táto metóda vyţaduje znalosť starých biblických jazykov – hebrejčiny, 

(aramejčiny) a gréčtiny, ktoré nám pomôţu čítať Bibliu v origináli, ako bola pô-

vodne napísaná. Ďalšie jazyky ako latinčina a staroslovienčina a cir-

kevnoslovančina nám pomáhajú skúmať naše najstaršie preklady Svätého Písma. 

Ide vlastne o porovnávanie Svätého Písma v rôznych jazykoch a skúmanie 

zmyslu slov konkrétnych veršov.  

B. Mnoho bohabojných „vedcov,“ tak ţidovských ako aj kresťanských, za-

svätili svoj ţivot skúmaniu a učeniu sa Svätého Písma. Ich písomné práce, ktoré 

sa zachovali, tvoria bohatý materiál a svedectvo o Svätom Písme. Vzácnosť 

týchto diel nespočíva iba v tom, ţe odborne skúmali Slovo Boţie, ale najmä v 

tom, ţe je to vlastne Svätá Tradícia, ktorá pochádza od samotných apoštolov. 

Z významných exegétov Svätého Písma spomenieme aspoň niektorých a to: sv. 

Efréma Sýrskeho, bl. Hieronýma, sv. Ambróza Milánskeho, sv. Jána Zlatoúste-

ho, sv. Bazila Veľkého...  

C. Pouţívanie rôznych faktov z histórie, archeológie
2
, lingvistiky, filológie 

a iných vied napomáha k lepšiemu pochopeniu zmyslu Svätého Písma. 

 

Najhlavnejšou „inštitúciou“ správneho výkladu a pochopenia Svätého Písma 

je Svätá Christova Cirkev. Tá má rozhodujúci hlas, pretoţe je pravou ochranky-

ňou Svätej Tradície a Učiteľkou viery a zboţnosti. Tento hlas Cirkvi je správny 

nielen kvôli Jej neomylnosti pochopenia pravdy, ktorá obsahuje Sväté Písmo, 

ale aj kvôli garancii kanonickej hodnoty a Boţej inšpirácie. K správnemu po-

                                                 
1
 Pozri knihu: КОРСУНСКИЙ, И.: Новозаветное толкование Ветхаго Завета Москва 

1885. 
2
 Pozri FINKELSTEIN, I. –SILBERMAN, N.: cit. dielo, Vyšehrad 2007. СНИГИРЕВ. Р.: 

Библейская археология. Москва 2007. ДЕОПИК, Д.: Библейская археология и 

древнейшая история Святой Земли. Москва 2009. РАЙТ, Д.: Библейская археология. 

С.- Петербург 2003. ВАСИЛИДИС, Н.: Библия и археология. Сергиев Посад 2003. 
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chopeniu Svätého Písma a Svätej Tradície nám napomáha v Christovej Cirkvi 

Svätý Duch. Pramene, o ktoré sa opiera Christova Cirkev sú: 

 

a) Starobylé krstné symboly a Niceocarihradský symbol viery (4. stor.); 

b) Pravidlá1
 Všeobecných (4.-8.stor.) a miestnych (9.- 21. stor.) snemov; 

c) Diela svätých Otcov a Učiteľov Cirkvi; 

d) Bohosluţobné texty. 
 

                                                 
1
 19. pravidlo Trulského snemu odporúča vysvetľovať Sväté Písmo v súlade s dielami Otcov 

Cirkvi. (Pozri ГРАББЕ, Г.: КНИГА ПРАВИЛ. Ч. 1.- 3. Монреал 1974. Pozri BOUMIS, I.: 

Kanonické právo pravoslávnej cirkvi, Prešov 1997, s. 28 – 37 viď. Kapitolu Sväté Písmo, 

Sväté a posvätné pravidlá. Pravidlá všeobecných snemov, Pravidlá miestnych snemov).  




