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Základy výkladu Svätého Písma  
 

Existujú dva spôsoby k pochopenia Svätého Písma: 

a) Vonkajší;  

b) Vnútorný.
1
 

 

A. Vonkajším spôsobom je literárne, historické, textologické, lingvistické 

a kritické
2
 štúdium Svätého Písma. Týmto všetkým sa zaoberá predmet Úvod do 

Svätého Písma Starého a Nového
3
 Zákona. Týmto spôsobom sa pristupuje 

k Biblii ako ku kaţdej inej literárnej pamiatke z minulosti.  

B. Vnútorný, alebo duchovný spôsob prijatia Svätého Písma vychádza 

z toho, ţe sa nejedná o obyčajnú, jednu z mnohých kníh napísaných v minulosti. 

Biblia – to je Boţie slovo, skrze Neho sa nám prihovára samotný Boh, zjavuje sa 

človeku a informuje ho o tom najpodstatnejšom. O viere, láske, obetách, pokore, 

významných duchovných osobnostiach, prorokoch, Mesiášovi, apoštoloch atď., 

ako je moţné dosiahnuť spásu.  

 

  
Metódy výkladu4: 
 
1. Doslovná metóda výkladu spočíva v tom, aby sme pochopili priamy 

zmysel učenia, ktoré obsahuje Biblia. Pôvodne táto metóda bola v Starozákonnej 

Cirkvi rozvinutá v Palestínsko - babylonskom ţidovskom prostredí ešte pred 

príchodom Christa. V Novozákonnej Cirkvi táto metóda bola rozpracovaná sýr-

skymi otcami Cirkvi najmä sv. Efrémom Sýrskym a to v Antiochijskej 

a Edesskej katechetickej škole v 3.-4. storočí. Tieto školy rozpracovali exegézu 

s cieľom zvýšiť vedomostnú a morálnu úroveň kresťanov. Výklad Svätého Pís-

ma bol súčasťou homílii kaţdodenných, sviatočných a nedeľných kázní. Pri tejto 

metóde sa stretávame s naturomorfizmom, antropomorfizmom 
a antropopatizmom. V prvom prípade ide o to, ţe sa Bohu pripisujú vlastnosti, 

ktoré sú vlastné prírode ako oheň
5
 alebo svetlo

6
. V druhom prípade sa Boh zná-

zorňuje ako ľudská bytosť, ktorá ma telo. Napr. srdce,
7
 oči,

8
 nohy,

9
 ústa,

10
 ruky

11
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ky
1
 a prsty.

2
 V treťom prípade sa Boh vo Svätom Písme znázorňuje ako bytosť, 

ktorá má ľudské vlastnosti hnev
3
, ţiarlivosť

4
, ľútosť.

5
 

 

2.Alegorická metóda výkladu spočíva v tom, aby sa človek pri čítaní Svä-

tého Písma nesústredil iba na literu a konkrétny text, ale všimol si najmä na jeho 

prenesený a duchovný význam. Tento alegorický výklad vychádza z myšlienky, 

ţe text Svätého Písma obsahuje oveľa väčšie bohatstvo, neţ dokáţeme pochopiť 

iba pri doslovnej interpretácii. Pôvodne táto metóda bola rozvinutá 

v Starozákonnej Cirkvi v Egyptsko-alexandrijskom ţidovskom prostredí nábo-

ţenským filozofom Filonom Alexandrijským, ktorý zomrel r. 40 pred Chr. 

V Novozákonnej Cirkvi túto metódu prevzali učitelia Alexandrijskej katechetic-

kej školy Klement Rímsky, Origenes a sv. Gregor Nissky. Problémy s týmto 

spôsobom výkladu spočívali v tom, ţe neboli dané jasné kritéria biblickej sym-

boliky, ţe exegéti povymýšľali aj mnoţstvo svojvoľných, ale aj nesprávnych 

hypotéz. Veľkú zásluhu majú alexandrijskí teológovia na tom, ţe učenie Biblie 

vysvetlili jazykom filozofov a vlastne týmto spôsobom priblíţili Bibliu poha-

nom. Poniektorí
6
 nazývajú túto metódu tieţ dogmatickým výkladom dotýkajú-

cim sa vieroučných právd, ktoré vplývajú na duchovný ţivot človeka. 

 

3. Typologická metóda výkladu bola pôvodne veľmi rozšírená v 1. storočí 

pred Chr. v kumránskej komunite. Zástancovia tohto spôsobu výkladu vychá-

dzali z toho, ţe Biblia obsahuje mnoho predobrazov (grécke slovo typos zname-

ná predobraz). Starozákonný východ ţidovského národa z egyptského zajatia sa 

v Novom Zákone povaţoval za predobraz odchodu z otroctva hriechu k slobode. 

Taktieţ prechod cez Červené more sa chápal ako predobraz krstu. Táto metóda 

výkladu bola dosť pouţívaná Otcami Cirkvi a mala veľký význam pri pochopení 

duchovnej jednoty Svätého Písma, ktoré pojednáva o pôsobení jediného Boha 

a dejín spásy. Čiţe udalosť, ktorá sa odohrala v určitom čase a priestore, má 

nadčasovú platnosť. Klasický príklad starozákonného patriarchu Jozefa, v kto-

rom vidíme prorockú sluţbu Isusa Christa. Typologický výklad sa odlišuje od 

alegorického výkladu vţdy tým, ţe má prorocký charakter a obracia ľudí k viere. 

Napr. alegória je výklad Hagar a Sára - je filozofia a teológia. Typológia je sy-

nagóga a Cirkev. 
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4.Literárno-kritická a 5. Historicko-teologická metóda výkladu 
Tieto posledné metódy výkladu nachádzame v dielach Origena

1
, blaţeného 

Hieronýma a tieţ v dielach niektorých stredovekých ţidovských i kresťanských 

autorov. Veľký rozkvet zaţili v 17. Storočí. Najviac rozvinuté boli tieto metó-

dy za posledných 100 rokov. Literárna kritika textu
2
, porovnávacie bohoslovie 

náboţenstiev, informácie o kultúre a histórii krajín Starovekého Východu 

v prostredí, kde bola napísaná Biblia. Tieto metódy pomohli určiť čas, obdobie 

vzniku jednotlivých posvätných kníh. Štúdium starovekých písomností pomáha 

presnejšie určiť rôzne literárne ţánre, ktoré autori Biblie pouţili. To nám pomá-

ha pri výklade rozlišovať 1. podobenstvo – hebrejsky „mašál“ od 2. poučného 

rozprávania, ktoré nachádzame v „midraši“, alebo 3. opis historického textu, 4. 

poetických hyperbol od 5. faktografických udalostí. Biblistika má v súčasnosti 

iné kritéria k podobenstvu a iné k proroctvám alebo ku kronikám. V niektorých 

prípadoch Biblia hovorí o konkrétnych faktoch a v tom istom čase podáva ob-

razné formy, ktoré sú vlastne kázne viery. Všetkých päť vyššie spomenutých 

metód nie je v rozpore, len sa navzájom dopĺňajú. Vďaka dielam svätých Otcov 

a súčasných exegétov, sa poklady Svätého Písma a jeho bohatstvo vţdy nepre-

stajne v jednotlivých dobách odhaľovali a vysvetľovali. Sväté Písmo je nevyčer-

pateľná studňa duchovnej múdrosti, a preto sa k nemu ľudia neustále obracajú 

a to uţ viac ako dvetisíc rokov.  
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a predobrazné (pre duch). (Pozri СНИГИРЕВ, Р.: Священное Писание Ветхаго Завета. 

s. 58). 
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 Pozri СТЮАРТ, Д.: Экзекетика Ветхаго Завета. С.- Петербург 1999, s. 66. Pozri kapi-

tolu Kritika textu. Porovnaj BANDY, J.: Úvod do exegézy Starej Zmluvy, s. 29-41. 




