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7. O inšpirácii Svätého Písma 

Ako bolo poukázané v predchádzajúcej kapitole, rozdiel medzi kánonickými 

a nekánonickými knihami Starého Zákona vidí pravoslávna teológia v tom, že 

kánonické knihy sa Cirkvou uznávajú ako pravidlo pre poznanie Božej pravdy. 

Príčinu toho vidí Pravoslávna Cirkev v tom, že kánonické knihy, prijaté ňou ako 

Božie slovo, sú výtvorom nie ľudského rozumu, no sú Bohom inšpirovanými 

textami. 

Pod inšpiráciou svätí otcovia chápali činnosť Svätého Ducha v Bohom 

vyvolených pisateľoch, činnosť, ktorá viedla (sprevádzala) autorov starozákonných 

spisov ich činnosťou. Samotné chápanie inšpirácie Svätého Písma bolo vypovedané 

svätým apoštolom Pavlom, ktorý povedal, že celé Sväté Písmo je Bohom inšpirované 

(2 Tim 3, 16). Toto tvrdenie bolo založené na slovách samotného Spasiteľa, ktorý 

potvrdil vieru starozákonnej Cirkvi v inšpirovaný charakter kníh Starého Zákona 

nasledujúcimi slovami: „Skúmajte Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, 

a práve ony svedčia o Mne“ (Jn 5, 39). V Starom Zákone sa písomnosti Mojžiša 

nazývajú knihou Hospodinových slov (2M 24, 4), knihou Božieho Zákona (Joz 24, 

26), Hospodinovou knihou (Iz 34, 16), Hospodinovým slovom (Jer 1, 1-2; Mich 1, 1 

a i.). Svoju reč proroci začínajú slovami: Takto hovorí Hospodin, Hospodin hovorí 

(Jer 2, 2; Am 1, 3; Iz 1, 2). Samotný Isus Christos o slovách 109-ho žalmu svedčí, že 

ich Dávid vyriekol Svätým Duchom (Mk 12, 36). Taktiež apoštoli nejedenkrát 

hovorili o Svätom Písme ako diele Svätého Ducha, ktorý hovoril cez prorokov (Sk 1, 

16; 28, 25; 2Pt 1, 21; Žd 1, 1). 

Túto predstavu v plnosti zdieľali aj apoštolskí muži a apologéti. Tak, napríklad 

apoštol Barnabáš hovorí, že cez proroka hovorí samotný Hospodin. Svätiteľ Kliment 

Rímsky píše, že proroci boli služobníkmi Božej blahodate a hovorili Svätým 

Duchom. Svätiteľ Ignatij Antiochijský (Bohonosec) nazýva prorokov božskými 

ľuďmi, ktorí boli inšpirovaní Christovou blahodaťou. Podľa mienky Tertuliána, 

proroci hovorili vedení nie ľudskými zmyslami, no Božím Duchom. Svätý Justín 
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Filozof hovorí, že výroky prorokov nevzišli zo samotných inšpirovaných ľudí, no 

z Božieho Slova, že hovorili Božím Duchom. Svätý Justín si myslí, že Božie Slovo je 

jediným pisateľom všetkých božským Písem, hoci by kýmkoľvek boli napísané. 

Svätiteľ Irinej Lyonský hovorí, že Sväté Písma sú dokonalé, pretože sú vyrieknuté 

Božím slovom a Jeho Duchom. 

Nepochybný dôkaz inšpirovanosti Svätého Písma ranokresťanskí apologéti 

videli v dokonalej harmónii jeho jednotlivých kníh. Tak, napríklad Theofil 

Antiochijský si myslel, že všetci pisatelia zákona, prorockých kníh i Evanjelií sú 

navzájom zladení, pretože „všetci boli povznesení Duchom a všetci hovorili jediným 

Božím Duchom“. V dôsledku tejto harmónie, podľa mienky svätého Justína Filozofa, 

žiadne miesto Svätého Písma neprotirečí druhému. Ďalší dôkaz inšpirácie videli 

apologéti v tom, že Sväté Písmo obsahuje iba vznešené a božské pravdy, že ony 

nemohli byť výtvorom iba prirodzenej ľudskej rozumovej spôsobilosti, no boli 

darom zhora. Napriek tomu sú tieto vznešené a božské pravdy napísané vo Svätom 

Písme v jednoduchej, dostupnej a rozumu prístupnej forme. Ich pisateľmi boli 

poväčšine pastieri, ľudia neučení a jednoduchí. Ešte jeden pádny dôkaz inšpirácie 

Svätého Písma videli apologéti - bolo to naplnenie proroctiev. Svätý Justín Filozof 

považoval tento dôkaz najzávažnejším a najpravdivejším. Hovorí: „sme nemenní vo 

všetkom, čomu nás (Christos) naučil, pretože sa deje to, čo On predtým povedal, že 

sa stane; a to je Božie dielo - predpovedať, ako On, nejakú udalosť a umožniť jej stať 

sa presne tak, ako bolo predpovedané“. 

V tej istej dobe sa alexandrijskými teológmi 2. a 3. storočia Origenom 

a Klimentom poukazuje na to, že v čase prijímania Božieho Zjavenia boli inšpirovaní 

pisatelia úplne pri zmysloch a nenachádzali sa v nejakom zatemnení rozumu alebo 

pomätenosti. Potom, čo dostali Zjavenie, Svätý Duch nabádal ich vôľu, aby oznámili 

zjavené slová iným. Pri tom inšpirovaní pisatelia používali prirodzené ľudské 

prostriedky, ktoré boli podmienené a závislé na individuálnych schopnostiach 

každého z nich. Preto sa napísanie svätých písomností chápalo ako spolupráca, 
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synergia Svätého Ducha a človeka. Presne preto svätý Vasilij Veľký úplne odmieta 

názor o prorokoch ako o iba nástrojoch Slova a svätý Ján Zlatoústy poukazuje 

prispôsobenie inšpirovaných autorov k „ľudskej slabosti“. Podobné názory na 

inšpiráciu možno nájsť aj u neskorších otcov Cirkvi. Napríklad, prepodobný Ján 

Damaský venuje Svätému Písmu 90. kapitolu vo svojom „Presnom vysvetlení 

pravoslávnej viery“, kde systematicky privádza cirkevné učenie o inšpirácii Svätého 

Písma. 

Od tej doby chápanie toho, že knihy Svätého Písma sú plodom synergie Boha 

a človeka, je neoddeliteľnou súčasťou pravoslávnej vierouky. Od konca 19. storočia, 

t. j. od doby vydania (1884-1897) diela biskupa Silvestra (Malevanského) „Skúsenosť 

pravoslávnej dogmatickej teológie“, je pre otcovskú biblistiku charakteristické 

vytvorenie paralely medzi bohoľudským charakterom Svätého Písma 

a chalcedónskou dogmou o Bohoľudskej prirodzenosti Spasiteľa Christa. 

 


