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11. Vedné disciplíny, ktoré sa zaoberajú štúdiom Svätého Písma 

Všetky vedné disciplíny, ktoré sa zaoberajú štúdiom Svätého Písma sa nazývajú 

biblistika. Vzhľadom k etapám v štúdiu Svätého Písma sa biblické disciplíny 

najčastejšie rozdeľujú do troch skupín: 

- izagogika, ktorá v sebe sústreďuje tie vedné disciplíny, ktoré skúmajú pôvod, 

vznik Svätého Písma v celku a každej knihy Svätého Písma zvlášť; 

- exegetika, ktorá v sebe sústreďuje tie vedné disciplíny, ktoré podávajú výklad 

obsahu Svätého Písma a 

- biblická teológia, ktorá zovšeobecňuje a systematizuje výsledky 

predchádzajúcich vedných disciplín. 

Pravoslávna biblistika vidí cieľ svojho skúmania v poznaní Božej vôle v spáse 

človeka, ktorá sa odráža vo Svätom Písme. Vychádzajúc z toho, základným 

vodiacim pravidlom v úlohách disciplín, ktoré skúmajú Sväté Písmo, musí byť 

očistenie umu a srdca, pretože „do zlovoľnej duše múdrosť nevkročí, ani v tele, 

podrobenom hriechu, bývať nebude (Prem 1, 4). 

1) Izagogika. Otázky, ktoré sú v kompetencii izagogiky, rozpracovávali už 

v starozákonnej dobe muži Veľkého zhromaždenia a ich nástupcovia. Ich názory 

našli svoje miesto v dielach Filóna Alexandrijského a Jozefa Flávia. Za zvláštny 

dokument starobylej izagogiky možno považovať inštrukcie talmudského traktátu 

Baba Batra, ktorý nám podáva tradíciu starozákonného spoločenstva spásy v tejto 

oblasti: „Mojžiš napísal svoju knihu, príbeh o Balaámovi a knihu Jób. Jozue napísal 

svoju knihu a osem veršov Pentateuchu. Samuel napísal svoju knihu a knihu Sudcov 

a Rut. Dávid napísal žalmy za spolupráce desiatich starších. Jeremiáš napísal svoju 

knihu, knihy Kráľovské a Plač. Ezekiel a jeho priatelia zapísali Izaiáša, Príslovia, 

Pieseň piesní a Kazateľ. Muži Veľkého zhromaždenia zapísali Ezekiela, knihy 

dvanástich prorokov, Daniela a Ezdráša. Ezdráš napísal svoju knihu a rodokmene 

v knihách Kronických do tejto doby“.  
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Vyššie uvedených poznatkov sa pridržiavala aj väčšina svätých otcov, ktorých 

izagogické informácie boli v byzantskej epoche zhromaždené do patristických 

synopsisov. 

V 17.-20. storočí prešla izagogika zložitou cestou, ktorá ju priviedla v konečnom 

dôsledku k pochopeniu toho, že Sväté Písmo je postupnou fixáciou nemenného 

Božieho Zjavenia, ktoré vlastní spoločenstvo spásy, t. j. Cirkev. 

V prácach pravoslávnych biblistov 19. a počiatku 20. storočia sa izagogika často 

nazývala úvodom do štúdia Svätého Písma s rozdelením na všeobecný a zvláštny 

úvod, skúmajúce každú biblickú knihu zvlášť. V týchto prácach často použitý termín 

„biblická kritika“ bol vo svojej dobe skompromitovaný predstaviteľmi negatívnej 

biblickej kritiky, ktorých cieľom bolo štúdiom Svätého Písma zničiť autoritu 

kresťanstva.  

Kvôli tomu predmety kompetencie biblickej kritiky - analýza biblických textov 

kvôli ich datovaniu, autorstvu, dôvodom vzniku a literárnym osobitostiam - sa 

skúmajú v rámci jednotlivých otázok izagogiky. K týmto otázkam patria: 

- štúdium histórie napísania a prekladov textu Svätého Písma, 

- rekonštrukcia historického pozadia, v ktorom sa odohrávali biblické udalosti, 

- objasnenie literárnych, filologických a lingvistických zvláštností biblických 

kníh. 

V súlade s vytýčenými cieľmi pomocnými vednými disciplínami izagogiky sú 

biblická textológia, biblická archeológia, biblická geografia a biblická filológia.  

2) Exegetika ako náuka, ktorá sa zaoberá výkladom Svätého Písma, má nielen 

bohatú históriu, ale aj súbor pravidiel výkladu biblických textov, ktoré vypracovala 

osobitá biblická disciplína - hermeneutika. Základy exegetiky boli položené už 

prorokom Mojžišom, ktorý zaviazal sudcov presne napĺňať Zákon im darovaný na 

Sinaji (5M 16, 19). Objasneniami jeho (Zákona) obsahu boli aj Bohom inšpirované 

reči prorokov. Po rozpade Bohom zjavenej Mojžišovej relígie na niekoľko prúdov 
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(smerovaní, orientácií), navzájom málo prepojených, si každý z nich vytvoril vlastné 

exegetické princípy. Kvôli tomu na prelome dvoch Zákonov existoval rozdielny 

výklad Svätého Písma sadukejmi, farizejmi, esénmi a samaritánmi, čo dalo 

Spasiteľovi možnosť obrátiť sa k Jemu súčasným pastierom starozákonnej Cirkvi 

s touto výčitkou: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc“ (Mt 22, 29). Vo 

svojich poučeniach sa Spasiteľ často odvolával na Sväté Písmo, objasňujúc jeho 

pravý zmysel. V súlade s Jeho poučeniami bolo celé Sväté Písmo Starého Zákona 

poukázaním na prichádzajúceho Mesiáša a naplnilo sa práve v Jeho službe.  

Po svojom vzkriesení Isus Christos apoštolom nielen objasnil to, čo je o Ňom 

napísané v Písme (Lk 24, 27), ale otvoril im aj myseľ k pochopeniu Písem (por. Lk 24, 

45), čím položil Bohom zjavený základ kresťanskej exegetike. Evanjelista Matúš 

mnohé udalosti z pozemského života Spasiteľa považuje za naplnenie 

starozákonných proroctiev. Apoštol Pavol vo svojich listoch vysvetlil mnohé miesta 

Starého Zákona tak, že sa naplnili v živote Isusa Christa a v Ním založenej Cirkvi. 

V tejto tradícii pokračovali v prvom a druhom storočí apoštolskí muži 

a apologéti. Jasným príkladom takého vysvetlenia starozákonných textov je 

„Rozhovor so Židom Tryfonom“ svätého Justína Filozofa.  

Ďalší krok v kresťanskej v kresťanskej exegetike bol urobený v 3. storočí 

Origenom, ktorý dobre poznal nielen kresťanskú exegetickú tradíciu, ale aj židovskú 

a aj tzv. alegorickú, ktorá siaha k Filónovi Alexandrijskému, ktorý v každej 

starozákonnej udalosti a osobe videl odraz nejakej vyššej reality. 

Vo svojom diele „Peri archon“ (O počiatkoch) Origenes vyslovil najprv 

myšlienku o tom, že ako „človek pozostáva z tela, duše a ducha, tak presne aj Sväté 

Písmo dané Bohom pozostáva z tela, duše a ducha“. Neskôr sa táto myšlienka 

predostierala svätými otcami rôzne, no najviac ju rozvinul sv. Ján Zlatoústy, ktorý 

napísal, že „ako človek pozostáva z tela, duše a ducha, tak aj Písmo: z tela slova, t. j. 

zo súboru slov pri ich zvyčajnom (doslovnom) chápaní, z ktorého má úžitok človek 

jednoduchý – to je tzv. priame učenie; z duše alebo anagógie, ktorú počuje len 
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duchovne vyspelejší; a z vyššieho, duchovného vnímania, o ktorom rozmýšľajú 

o hovoria len dokonalí“. 

No samotný Origenes nevytvoril jednotný exegetický systém, ale pre objasnenie 

každého zo zmyslov Svätého Písma zostavil rozličné druhy výkladov: lekcie 

(schólie), homílie a komentáre. Najväčší význam mali posledne menované, v ktorých 

sa za pomoci alegorickej metódy výkladu Písma objasňoval jeho vyšší, duchovný 

zmysel. Rozdielnym bolo aj spájanie (kombinovanie) týchti exegetických metód 

v exegetických školách, ktoré boli zakladané od 2. do 5. storočia. 

Alexandrijská exegetická škola sa sformovala v 2. a 3. storočí v Alexandrijskej 

katechetickej škole. Pod vplyvom Klimenta Alexandrijského a Origena sa základnou 

exegetickou metódou školy stal alegorizmus a základným cieľom výkladu - 

objasnenie vyššieho, duchovného zmyslu Svätého Písma.  

Antijochijská exegetická škola vznikla v Sýrii v 3. storočí a jej sformovanie sa 

zvyčajne spája s menom Luciána Antijochijského. Predstavitelia tejto školy, 

používajúc filologickú a historickú metódu výkladu, skúmali v prvom rade 

doslovný a duševný (anagogický) zmysel Svätého Písma. Keďže základným cieľom 

„duševnej“ exegézy je objasnenie (stanovenie, ujasnenie) pravidiel cnostného života, 

tak nie je čudné, že má mravoučný, etický charakter. Najvýznamnejší predstaviteľ 

tejto školy, svätý Ján Zlatoústy, začína svoj výklad na Evanjelium podľa Matúša 

poznámkou, že celá jeho práca by nemala zmysel, ak by jeho poslucháči žili 

cnostným životom. 

Na západnom aj východnom okraji kresťanského sveta boli založené samostatné 

exegetické školy - Latinská a Edesská. 

Latinská exegetická škola bola pod silným vplyvom alegoristov a to napríklad 

Origena. Aj tak sa jej predstavitelia snažili vypracovať metódy zlúčenia rozličných 

exegetických metód. Najjednoduchšia patrí svätiteľovi Ambrózovi Mediolánskemu, 

ktorý hovoril, že všetky knihy Starého Záona možno rozdeliť podľa ich charakteru 
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na 3 skupiny: „prirodzené“, „morálne“ a „mystické“. „Podľa tela“ treba vykladať 

napr. 101 Príslovia; „podľa duše“ 5M, Kaz a „podľa ducha“ 3M, Veľp. a pod. 

Blažený Hieroným Stridonský zostavil exegetické pravidlá, v ktorých sa najdôle 

žitejší význam dával súlad výkladu Svätého Písma s Tradíciou. Podobne v súlade s 

ním učil aj svätiteľ Gregor Dvojeslov, ktorý nástojil na nevyhnutnosti ujasnenia 

všetkých zmyslov Písma - doslovného, morálneho a aj alegorického. 

Edesská exegetická škola vznikla v teologických školách v Nizibii a Edesse, 

mestách na teritóriu dnešného Iraku. Charakter výučby v týchto školách a aj 

exegetické metódy boli prebrané od babylonských Židov. Naviac, vo výkladoch na 

Starý Zákon zakladateľa tejto školy svätého Efréma Sýrskeho, je množstvo údajov, 

ktoré chýbajú v exegetických prácach predstaviteľov iných škôl, no ktoré sa 

nachádzajú v Hagade a Talmude. Ďalšou črtou predstaviteľov edesskej školy bolo 

naprijatie alegorickej metódy, ani v adaptovanej antijochijskej podobe. 

Prepodobný Efrém Sýrsky hovorí priamo: „nikto nesmie alegoricky chápať 

šesťdňové tvorenie“, a rôzne miesta starozákonných kníh, ktoré iní otcovia 

objasňovali v alegorickom alebo mravoučnom zmysle, on objasňuje doslovne, 

využívajúc na to poznanie východných jazykov  a tradícií. 

Kapadocká exegetická škola vznikla v 4. storočí a jej hlavnými predstaviteľmi 

boli svätý Vasilij Veľký a Gregor Bohoslov. Najvážnejším výsledkom bola syntéza 

všetkých exegetických metód, ktoré boli v tom čase známe. Táto syntéza bola 

založená na svätej Tradícii a robila sa úplne vedome. To prvé je vidieť z toho, že 

svätý Gregor Bohoslov často uvádzal spolu dva výklady svojich predchodcov na 

rozoberané miesto Svätého Písma, nepostaviac ich pritom do protikladu. To druhé 

bolo svätým Gregorom povedané v 45. slove na Paschu. Hovorí v ňom o svojej 

exegetickej metóde, ktorá je „stredom medzi tými (metódami), ktoré sú prostými 

umom a tými, ktoré sa príliš oddávajú špekuláciám (úvahám) a namáhaniu mysle“. 

Tento spôsob exegézy bol navždy osvojený Pravoslávnou Cirkvou, čoho dôkazom 

sú exegetické práce predstaviteľov tzv. Byzantskej exegetickej školy 5.-15. storočia. 



 - 41 - 

Takí najvýznamnejší predstavitelia tejto školy, ako prepodobný Maxim Vyznavač, 

Simeon Nový Bohoslov, blažený Theofilakt Bulharský, mních Eufimij Zigaben, vo 

svojich výkladoch Svätého Písma dodržiavali prijaté pravidlo rovnocenne skúmať vo 

svetle svätej Tradície všetky zmysly Svätého Písma - doslovný, morálny aj 

predobrazný.  

Základné pravidlá pravoslávnej hermeneutiky: ako bolo napísané vyššie, pri 

exegéze Svätého Písma svätými otcami, bola používaná Origenom predložená 

schéma: objasnenie doslovného zmyslu (podľa tela), morálneho (podľa duše) a 

predobrazného (podľa ducha).  

a) Doslovný zmysel Svätého Písma Starého Zákona je priamy alebo prenesený 

(obrazný). Príklad: slovo „srdce“ môže byť použité v priamom význame ako je to 

napríklad vo výraze - „a Dávidovo srdce sa zachvelo“ (2Sam 24, 10), t. j. ide o 

zrýchlenie tepu v dôsledku emocionálnej záťaže. Avšak vo výraze - „Boh mu dal iné 

srdce“ (1Sam 10, 9) je slovo srdce použité v obraznom význame, pretože reč nie je o 

orgáne tela, ale o premene charakteru človeka, ktorá nastala u Saula po jeho 

pomazaní za kráľa. Najčastejšími spôsobmi obrazného vyjadrenia doslovného 

zmyslu Svätého Písma je použitie - naturomorfizmov, antropomorfizmov a 

antropopatizmov.  

Naturomorfizmy - sú to výrazy, ktoré opisujú Božiu činnosť, skutky, tak, že sú 

Bohu pripísané také vlastnosti, aké majú prírodné živly, napríklad oheň (5M 4, 24), 

svetlo (Jn 1, 9), ...  

Antropomorfizmy - sú to výrazy, ktoré opisujú Božiu činnosť, skutky, tak, že sú 

Bohu pripísané také telesné časti, aké majú ľudia, ako napríklad srdce (Oz 11, 8), oči 

(Ž 10, 4), nohy (1M 3, 8), ústa (4M 12, 8), svaly (2M 15, 16), prsty (5M 9, 10), ... 

Antropopatizmy - sú to výrazy, ktoré opisujú Božiu činnosť, skutky, tak, že sú 

Bohu pripísané ľudské charakterové vlastností a pocitov, ako napr. hnev (4M 12, 9), 

žiaľ (Oz 11, 8), žiarlivosť (2M 20, 5), ľútosť (4M 6, 6)... 
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V súlade s dielom prepodobného Jána Damaského „Presné objasnenie 

Pravoslávnej viery“ „to, čo je o Bohu napísané... telesným spôsobom, povedané je 

symbolicky... Tak, Božie oči... ako Jeho poznanie, pred ktorým sa nikto neukryje. 

Jeho uši a sluch... ako Jeho náklonnosť k prijatiu našich modlitieb“ atď. 

b) Mravoučný zmysel Starého Zákona sa odkrýva (získava) cestou pochopenia 

cnostného života s biblických príbehov. Prvou pamiatkou takého druhu chápania 

Starého Zákona je List apoštola Barnabáša, v ktorom ako červená niť prechádza 

myšlienka o mravoučnom charaktere obradových ustanovení Sinajského 

zákonodarstva. Nesystematicky sa s takýmito výkladmi často stretávame 

v homíliách svätých otcov.  

Ako príklad takéhoto výkladu (vyberajúci mravoučný zmysel Svätého Písma) 

možno uviesť výklad prepodobného Maxima Vyznavača na slová Písma o sareptskej 

vdove, ktorá prijala a živila proroka Eliáša (1Kr 17, 9-24). V súlade s jeho chápaním, 

toto starozákonné rozprávanie učí, že „každá ovdovená duša, ktorá nemá dobré 

skutky... keď prijíma ... Božie Slovo, spomenúc si na svoje hriechy, učí sa živiť 

chlebami cností náš živiace Slovo“.  

Jedným zo spôsobov ujasnenia mravoučného zmyslu Svätého Písma je aj tzv. 

akomodatívny (prispôsobený) výklad, pri ktorom sa rôzne miesta Biblie berú na 

potvrdenie mravoučných právd. Jasným príkladom takéhoto výkladom Starého 

Zákona je dielo svätiteľa Dimitrija Rostovského. Uvažujúc o škodlivosti hrdosti 

svätiteľ spomína na Dávidovo prekliatie hory Gelboe (2Sam 1, 21) a hovorí: „Hrdosť 

prekliata Bohom ako hora Gelboe Dávidom, aby na ňu nezostúpila rosa Božej 

blahodate a dážď Jeho milosrdenstva. tam nepríde Christos, kde vidí horu diablovej 

hrdosti.“ 

c) Predobrazný zmysel Svätého Písma Starého Zákona. Duchovný zmysel 

Svätého Písma Starého Zákona bol odkrytý samotným Spasiteľom, ktorý Svojim 

učeníkom „otvoril um k pochopeniu Písem“ (Lk 24, 45). Tento duchovný zmysel 

Svätého Písma v rozličných prameňoch a u rozličných otcov, dostal rôznorodé 
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pomenovania: predobrazný, typologický, anagogický, mystický, tajomný alebo 

alegorický.  

Budeme používať len jeden: predobrazný zmysel Svätého Písma. Tento výber je 

podmienený tým, že Starý Zákon, ktorý bol tieňom budúcich novozákonných bláh 

(Žd 10, 1) a pestúnom k Isusovi Christovi (Gal 3, 24), vo svojich rozličných 

udalostiach a osobách predzobrazil udalosti a osoby novozákonnej histórie spásy. 

Keďže sa tieto starozákonné udalosti a osoby vo svätootcovskej literatúre nazývajú 

predobrazy, preto celý duchovný zmysel Svätého Písma Starého Zákona môžeme 

pokojne nazvať „predobrazným“. Samotný Isus Christos poukazuje na predobrazný 

charakter rozprávaní o manne, medenom hadovi, či trojdňovom prebývaní proroka 

Jonáša v útrobách veľryby. Rozvinuté učenie o predobraznom význame 

starozákonných udalostí obsahujú aj listy svätého apoštola Pavla, môžeme ho nájsť 

aj v prvom liste apoštola Petra i v Zjavení svätého Jána Bohoslova. Nasledujúc túto 

apoštolskú tradíciu, celá svätootcovská exegéza Starého Zákona bola vedená 

princípom sformulovaným ešte blažený Augustínom: „Starý Zákon sa skrýva 

v Novom Zákone a Nový Zákon sa odkrýva v Starom Zákone.“ Pre pochopenie 

toho, aký presne zmysel vidí v starozákonných udalostiach a osobách novozákonná 

Cirkev, veľmi dôležitou je analýza bohoslužobného použitia textov Starého Zákona, 

pretože ono odráža mienku nie niektorého z exegétov, ale celú cirkevnú tradíciu. 

Spôsoby vysvetlenia mravoučného a predobrazného zmyslu Svätého Písma. 

Keďže sa mravoučný (duševný) a predobrazný (duchovný) zmysle Svätého Písma 

podstatou líšia od doslovného (telesného) zmyslu, preto na ich vysvetlenie existujú 

osobité spôsoby. Sú nimi: podobenstvo, apológ, videnie a symbol.  

Podobenstvo - je taký spôsob odkrytia mravoučného alebo predobrazného 

zmyslu Svätého Písma, pri ktorom sa tento zmysel vysvetľuje pomocou rozprávania 

príbehu z každodenného života. Príkladom je podobenstvo o majiteľovi jednej 

ovečky, ktoré rozpovedal prorok Nátan kráľovi Dávidovi, aby mu odhalil jeho 

priestupok (2Kr 12, 1-12).  
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Apológ - je taký spôsob odkrytia mravoučného alebo predobrazného zmyslu 

Svätého Písma, pri ktorom sa tento zmysel vysvetľuje pomocou dávania ľudských 

vlastností a kvalít ostatnému stvorenstvu. Príkladom je rozprávanie v knihe proroka 

Ezekiela, kde sa Nabuchodonozor zobrazuje ako orol a Jeruzalem ako céder (Ez 17, 

1-10).  

Videnie - je taký spôsob odkrytia mravoučného alebo predobrazného zmyslu 

Svätého Písma, pri ktorom sa tento zmysel odkrýva Bohom vyvoleným osobám 

v stave vytrženia mysle. Príkladom je zjavenie o otroctve v Egypte a exode z neho, 

ktoré dostal Abrahám vo videní dymu a ohňa prechádzajúcich medzi rozseknutými 

časťami obetných zvierat (1M 15. kap.).  

Symbol - taký spôsob odkrytia mravoučného alebo predobrazného zmyslu 

Svätého Písma, pri ktorom sa tento zmysel odkrýva Božími vyvolenými osobami 

pomocou vonkajších činností (dejov). Najviac symbolov sa nachádza v knihe 

proroka Ezekiela, ktorý predpovedal o nadchádzajúcom zničení Jeruzalema a osude 

jeho obyvateľov rôznymi symbolickými úkonmi: obliehaním jeho vyobrazenia 

urobeného na tehle, odrezaním a spálením časti svojej brady, nočným presídlením sa 

zo svojho domu, v ktorom sám prorok urobil trhlinu (prielom) a pod.  

Okrem vyššie uvedených spôsobov vysvetlenia mravoučného a predobrazného 

zmyslu Svätého Písma, niektoré starozákonné udalosti a osoby samé bezprostredne 

boli predobrazmi novozákonných udalostí a osôb. Podľa myšlienky apoštola Pavla, 

putovanie starého Izraela po púšti predzobrazuje pozemské putovanie nového 

Izraela - Christovej Cirkvi, ktorú napája Christos, predzobrazený kameňom, 

z ktorého vytiekla voda pre starý Izrael (1Kor 10, 1-6).  

3) Biblické bohoslovie. Táto časť biblistiky je finálna a vyššia v komplexe 

disciplín, ktoré študujú Sväté Písmo. Tento význam biblického bohoslovia vychádza 

z toho faktu, že jeho oblasťou je systematizácia vieroučných právd Svätého Písma, 

založených na výsledkoch prvých dvoch oddielov biblistiky - izagogiky a exegetiky.  
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Keďže toto vydanie nemá za cieľ predložiť detailnú štúdiu vymenovaných 

biblických disciplín osobitne, tak pri ďalšom skúmaní každej z kníh Starého Zákona 

sa jej bude dávať dôsledná charakteristika z pohľadu izagogiky, exegetiky 

i biblického bohoslovia.  

 


