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Sväté Písmo a jeho dôležitý význam v pastoračnej činnosti 

 

Téma, ktorú som si zobral na spracovanie je veľmi široká, a preto sa 

budem snažiť poukázať na niektoré pohľady, názory, postrehy a osobné 

skúsenosti, ktoré by mali povzbudiť kňazov v ich pastoračnej službe. 

Keď som sa raz ešte ako bohoslovec v čase totalitného režimu stretol 

s istým protestantským priateľom v Košiciach, ktorý patril do cirkvi 

Letničného Hnutia – tzv. Pätdesiatnici, či Letničiari, ktorých hnutie je 

charakteristické hovorením „cudzími jazykmi“, ten mi vtedy povedal: „Máš 

pri sebe vreckový Nový Zákon?“ V tom čase to bola veľká vzácnosť, 

pretože takéto vreckové vydania sa pašovali na čierno zo zahraničia. A ja 

som odpovedal nie. A on mi dal hneď poučenie. „Ako to, že nemáš pri sebe 

ako kresťan tú najmocnejšiu zbraň?“ Dodnes, keď spomínam nad tým, čo 

mi povedal, neviem, či pravoslávny kresťan by mal pri sebe nosiť neustále 

vreckové vydanie Evanjelia, aby keď cíti potrebu, má možnosť si trochu 

z neho prečítať. Určite by to nebolo zlé. Ja sám, keď som dochádzal 

z Prešova na svoju prvú farnosť do Bežoviec som využíval čas počas 

cestovania autobusom, alebo vlakom a pripravoval som sa na vyučovanie 

na fakulte. Najdôležitejšie je však to, aby to načítané z Evanjelia mal 

človek vo svojom srdci. A v kritickej situácii si nejakou tou myšlienkou 

z Evanjelia pomohol.  

Poznám však aj kresťanov, ktorí používajú Sväté Písmo na to, aby ich 

Boh usmernil, keď sa predtým pomodlia a Božiu odpoveď, či usmernenie 

hľadajú v prečítanom mieste, ktoré si otvoria. Ak nám na farnosti niekto 

z laikov odpovie, že nečíta Sväté Písmo, pretože nie je jehovista je to 

obrovská tragédia. Každá pravoslávna rodina by mala mať doma Sväté 

Písmo a mala by ho nielen vlastniť, ale aj podľa svojich možností čítať.  
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V televíznych novinách pred niekoľkými rokmi ukazovali istého 

„náboženského fanatika“, ktorý v ZOO preliezol železnú ohradu so Svätým 

Písmom v jednej ruke a v druhej ruke s mäsom sa rozhodol osobne nakŕmiť 

levov. Neustále vykrikoval, že Boh je s ním, a preto sa mu nemôže nič stať. 

Dravé šelmy však na neho zaútočili a ťažko ho zranili. Zdá sa mi, že tento 

človek sa dopustil asi pravdepodobne hriechu proti Svätému Duchu, a to 

konkrétne „nadmerného spoliehania sa na milosrdenstvo Božie1“. Je 

zrejmé, že tento vyššie spomenutý človek sa „magicky až okultne“ správal 

k Svätému Písmu, za čo takmer zaplatil vlastným životom.  

Keď som nastúpil na základnú vojenskú službu v roku 1989 do 

Vojenského Útvaru v Trebišove ako začínajúci kňaz do funkcie 

proviantného skladníka, rozpovedal mi istý nadsluhujúci vojak svoj životný 

príbeh. Sám bol rímsko katolík, vyučený maliar – natierač, ktorý sa oženil, 

mal dieťa, avšak často chodil po diskotékach, kde vyhľadával bitky. Počas 

základnej vojenskej služby mal podmienku, a keďže sa na vychádzke opäť 

pobil a zranil istého človeka, vojenský súd ho odsúdil na 6 mesiacov 

nepodmienečne za ublíženie na zdraví. V sabinovskej väznici, kde si 

odpykával svoj trest, sa stretol so Svedkami Jehovovými. V rodine ho 

považovali za čiernu ovcu rodiny, pretože kvôli bitkám mal mnoho 

opletačiek s vtedajšou políciou. Na druhej strane jeho brat študoval za 

kňaza v Bratislave. Práve vďaka „dotieravým“ jehovistom sa vo väzení 

dostal bližšie k štúdiu Svätého Písma, a to preto, že chcel reagovať 

a vyvracať názory, s ktorými nesúhlasil. Po odpykaní svojho trestu, 

a vďaka pravidelnému čítaniu Svätého Písma sa z neho vytratila túžba po 

bitkách a diskotékach. Prišiel doslúžiť základnú vojenskú službu 

v Trebišove, kde by rozpovedal tento svoj životný príbeh. A nakoniec mi 

                                                 
1 Modlitebník. Chľib duši. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku. 
Prešov 2008, s. 63. 
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povedal: „Ty si kňaz, hovor ľuďom, aby čítali Sväté Písmo, pretože Boh 

ich môže vďaka čítaniu Božieho Slova zmeniť.“ Týmto svojim príspevkom 

plním túto jeho prosbu, ktorú mi vtedy zdôrazňoval. 

Ctihodný otec Justín Popovič, známy srbský teológ, vravel: „Sväté 

Písmo je kniha, v ktorej môžeme nájsť odpovede na všetky dôležité otázky, 

ktoré si v živote kladieme. Len od nás závisí, či takto budeme pristupovať 

k Biblii“. 

Sväté Písmo v Pravoslávnej cirkvi kladieme na rovnakú úroveň ako 

Svätú Tradíciu. Sväté Písmo dnes zväčša už ani nevnímame tak, ako by to 

bolo potrebné vnímať. Netreba zabúdať, že zväčša1 išlo o zapísanú ústnu 

tradíciu, ktorá sa šírila z pokolenia na pokolenie. Práve viac ako 

dvetisícročné dejiny Novozákonnej Cirkvi sú pre nás obrovským 

bohatstvom Svätej Tradície, ktoré nás vyučuje tak, ako chápala 

a vysvetľovala Cirkev Sväté Písmo, keď už bolo Písmo rozšírené a čítalo sa 

zväčša na bohoslužbách v tom, alebo onom storočí. Pod Svätou Tradíciou 

v Pravoslávnej cirkvi v prvom rade chápeme exegetické diela sv. Otcov 

napísané ako komentáre ku všetkým knihám Starého i Nového Zákona. 

Ďalej pravidlá všetkých všeobecných a miestnych snemov, ktoré sa 

akokoľvek dotýkali Svätého Písma. Taktiež bohoslužobné texty 

Pravoslávnej cirkvi sú svojim spôsobom taktiež historickým, vieroučným 

a liturgickým bohatstvom našej posvätnej Tradície. Aj biblicko - teologické 

články, monografie či komentáre, ktoré vychádzajú na katedre Biblických 

náuk 2PBF – PU sú vhodné materiály na to, aby sa študenti, teológovia, 

                                                 
1 Napríklad správa o stvorení sveta, živote v raji prarodičov a ich páde v prvej knihe 
Mojžišovej 1-3. kapitola je Bohom zjavená pravda, ktorú zjavil Boh Mojžišovi. Ten túto 
nefalšovanú a skutočnú pravdu podáva vo svojej prvej knihe Izraelskému národu, aby 
tento vyvolený národ túto pravdu uchoval. V Egypte už zaznievali o stvorení sveta 
a človeka, o bohoch, duchovných bytostiach a iné polopravdy, ktoré boli už skreslené. 
2 Pozri Pravoslávny biblický zborník, Gorlice 2009, venovaný osobnosti svätého 
apoštola Pavla. Pravoslávny biblický zborník Zv. I-III/ Gorlice 2010. 
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biskupi, kňazi, diakoni i laici hlbšie zamýšľali nad Svätým Písmom Starého 

a Nového Zákona.  

Sväté Písmo sa číta v Cirkvi. Tie najpodstatnejšie texty zo Svätého 

Písma Starého i Nového Zákona sa prečítajú v priebehu celého liturgického 

roku na „večerňach“, „utreňach“ a liturgiách. Čítania parímijí, apoštola 

a Evanjelií, to sú liturgické čítania Svätého Písma. Kázeň to je exegéza – 

výklad, ktorý zaznieva zväčša v chrámoch, ale aj v smútočných sieňach pri 

pohreboch. Práve pohreby a sobáše, kde sa zúčastňujú aj inoslávni treba 

z pohľadu kňaza vnímať ako vhodnú misijnú pôdu, kde sa s pravoslávím 

prvýkrát v živote môžu zoznámiť.  

 Existuje isté pravidlo, ktoré hovorí: „Ak kňaz v nedeľu nemá kázeň 

má byť vylúčený z Cirkvi, pretože duchovne umŕtvuje ľudí tým, že 

nekáže.“ Toto pravidlo má kňazom pripomínať potrebu neustáleho 

vzdelávania sa kvôli tomu, že sú vlastne exegétmi a objasňujú zmysel 

Svätého Písma dnešnému človeku. Ak sa kňaz bude snažiť aplikovať Sväté 

Písmo vo svojom osobnom živote, pochopí jeho podstatu, a ak to, čo prežil 

dokáže predniesť ľuďom v chráme, tieto jeho slová budú ľudia hltať 

a hlboko si ich uchovajú v srdciach. Dosť často na nich budú spomínať. Ak 

kňaz bude o Svätom Písme iba rozprávať, prípadne citovať, ale nebude sa 

snažiť bohabojne žiť, veľa úžitku z jeho kázni veriaci mať nebudú. V tomto 

prípade bude platiť aj pre nás novozákonných kňazov toto: „ Čokoľvek by 

Vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo 

hovoria a nekonajú. Zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, 

ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom.“1 V tomto prípade je kňaz veľkým 

pohoršením pre ľudí, ktorý si to ani neuvedomuje, ale svojim životom 

odbíja ľudí od viery v Boha. Ľudia nepotrebujú kňazov moralistov, ale 

chcú vidieť, že im ukážu osobný príklad. Aj farizeji a zákonníci v čase 
                                                 
1 Mt 23, 3-4. 
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Christa boli akýmisi „školskými teológmi“, ktorí sa pýšili svojimi 

vedomosťami, cirkevnými hodnosťami, či funkciami, titulmi pred menom, 

alebo za menom a vo vtedajšej spoločnosti im preukazovali ľudia určite 

veľkú úctu. Detailné znalosti Svätého Písma, proroctvá, dobrá orientácia 

v knihách, „kapitolách a veršoch“ im však nepomohli v tom, aby osobne 

spoznali v osobe Isusa Christa Mesiáša. A to bola ich najväčšia tragédia. 

Veď z celkového počtu 70 členov Synedrionu Christa ako Mesiáša spoznali 

iba dvaja, a to: Nikodém, tajný učeník Isusa Christa, a pravdepodobne aj 

rabín Gamaliel, učiteľ apoštola Pavla.  

Každý preklad Svätého Písma je zároveň výkladom Svätého Písma. 

Preto, by sme mali pokiaľ je to možné používať pravoslávny preklad 

Svätého Písma. Čo sa týka Svätého Písma v cirkevnej slovančine, ktoré sa 

dodnes uchováva ako bohatstvo a dar sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda 

v pravoslávnych bohoslužbách. Preklad štyroch Evanjelií do slovenského 

jazyka pre bohoslužobné účely bol urobený prof. Š. Pružinským a bol 

odovzdaný predsedovi prekladateľskej komisie pri MR vladykovi 

Tichonovi. Po posledných opravách a schválení liturgickej komisie by 

mohol byť tento text oficiálne vydaný pre potreby našej Cirkvi. Je možné, 

že by tento text mohol byť vydaný aj vo vreckovom formáte na každodenné 

čítanie pri cestovaní. 

Čo sa týka počtu všetkých kníh Svätého Písma Starého1 a Nového 

Zákona Pravoslávna cirkev1 sa prikláňa k počtu 77. Z toho starozákonných 

                                                 
1 Pravoslávna cirkev v praxi používa a za najlepší preklad Starého Zákona považuje tzv. 
preklad Sedemdesiatich dvoch v akademickom prostredí odborne používaný preklad 
Septuaginty. Išlo o preklad Starého Zákona z hebrejčiny do gréčtiny, ktorý bol 
uskutočnený v r. 250 pred Christom na ostrove Faros. Tento preklad sa tiež nazýva 
Alexandrijským prekladom, pretože sa tento preklad Starého Zákona stal súčasťou 
v tom čase najväčšej na svete Alexandrijskej knižnice. Preklad urobili 72 židovskí 
prekladatelia, ktorí veľmi dobre ovládali hebrejčinu a gréčtinu. Preklad bol slávnostne 
prijatý na bohoslužbách židovskou náboženskou obcou na ostrove Faros a odobrený ako 
veľmi dobrý a hodnotný.  
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je 50 a novozákonných je 27. Všetky knihy boli napísané pod inšpiráciou 

Svätého Ducha, zbožnými a Bohom vyvolenými autormi. Knihy Svätého 

Písma delíme na zákonodarné, historické, poučné a prorocké. Pre 

katechumenov sa kedysi v prvotnej Cirkvi odporúčali ako prvé čítať práve 

poučné knihy Svätého Písma, ktoré boli pre čitateľa najľahšie. Za 

totalitného režimu v bývalom ZSSR kresťania často čítali Zjavenie sv. 

Jána, ktoré pojednávalo o prenasledovaní kresťanov na konci sveta. 

A vďaka tejto prorockej knihe čerpali silu na prežitie v tomto pre 

pravoslávnych kresťanov ťažkom období. Poniektorí kresťania si 

prepisovali ručne Evanjeliá, pretože Bibliu v ZSSR nebolo možné nikde 

zakúpiť, iba na čiernom trhu a to za obrovské peniaze. Vydania Biblie za 

totalitného režimu v ZSSR2 boli robené v malých počtoch a to preto, aby sa 

ukázali najmä zahraničným študentom a návštevám, že v ZSSR existuje 

náboženská sloboda.  

V dnešnej demokratickej dobe prakticky v každom cirkevnom 

obchode je možné zakúpiť Sväté Písmo. Preto si ho zakúpme a čítajme. 

Snažme sa pochopiť, že skrze Slovo Božie sa k nám priamo prihovára Boh 

a chce nás usmerniť dopredu, aby sme duchovne dozreli a spoznali 

„pravdu“. Telesný zrak je dar, ktorý máme využiť aj na čítanie Svätého 

Písma, spoznávanie Boha a Božích prikázaní.  
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1 Rímskokatolícka cirkev v súčasnosti hovorí o celkovom počte 73 kníh Starého 
a Nového Zákona.  
2 Cena za Bibliu bola 100 rubľov, čo v prepočte na naše peniaze bolo 1000 korún. 
V prepočte na dnešnú menu by to bolo 330 eur, čo je veľmi obrovská suma. Avšak aj 
takúto sumu boli ľudia v ZSSR ochotní zaplatiť len preto, aby mali doma Sväté Písmo.  
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