
diel nultý... 



Aké miesto má Písmo v kresťanstve? 

Nevzdelaní ľudia často označujú kresťanstvo za „náboženstvo knihy“: 

• Je tu nejaká „posvätná kniha“ (Biblia),  

• ktorej kresťania veria a od ktorej sa odvíja kresťanstvo. 

V skutočnosti: 
• Ježiš Kristus – vtelený Boh 

• Zanechal po sebe CIRKEV a ÚRAD APOŠTOLOV, v 
ktorých je osobne a živo prítomný 

• Cirkev ohlasovala Jeho slovo – „tradícia“ 

• Tradícia zachytávaná v spisoch, písaných kňazmi a 
biskupmi Cirkvi (vrátane apoštolov a 1. pápeža, Petra) 

• Na prelome 4. a 5. storočia Cirkev oficiálne vybrané 
z nich kanonizovala ako dnešný „Nový zákon“ 

Na rozdiel 
napríklad od 
ISLAMU, ktoré 
práve takým 
„náboženstvom 
knihy“ je: 
 
Na začiatku je 
Korán, spísaný 
(ako sa verí) 
Mohamedom, 
 
od ktorého sa  
potom odvíja 
náboženstvo bez 
toho, že by 
tvorilo nejakú 
cirkev, či niečo 
podobné. 
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SLOVAMI CIRKVI: 
KKC 108 Kresťanská viera nie je však 
„náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je 
náboženstvom Božieho „Slova“, ktoré 
„nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo 
vtelené a živé“. Aby slová Písma nezostali 
akoby mŕtvou literou, je potrebné, aby 
nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého 
Boha, skrze Ducha Svätého otvoril myseľ, 
žeby sme porozumeli Písmu. 



Aké miesto má Písmo v kresťanstve? 

Dôsledky do praxe: 
• Biblia je časťou Tradície – čiže živého Božieho 
Zjavenia, prítomného v Cirkvi, neseného Cirkvou a 
žitého Cirkvou v celej jeho plnosti 

• Autorita Biblie je odvodená od autority Cirkvi, 
ktorá ju napísala, definovala, kanonizovala a ktorá ju 
súčasne autenticky a pravdivo vysvetľuje. 

• Biblia musí byť čítaná a chápaná v kontexte celého 
Božieho zjavenia – Tradície – a v náručí Cirkvi, ktorá 
je Živým Kristom, Jeho trvajúcim a večným Vtelením. 

• Odtrhnutie Biblie od Cirkvi a jej apoštolského úradu 
(pápež a biskupi) a od Tradície má za následok 
deformácie jej chápania, často veľmi ničivé. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Čo brať do úvahy... 

O Bohu hovorí ľudským spôsobom... 
KKC 109 Vo Svätom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom. Pre správny 
výklad Písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj 
povedať a čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť. 
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povedať a čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť. POHĽAD PREDKOV: 

Cirkevní otcovia preto chápu slová Písma ako 
„závoj“, „oblak, ktorý zatieňuje Slnko“. 
 
CIEĽOM je preniknutie cez „vyprahnutú púšť slova“ 
až k živému Slovu, ktorým je Kristus. Prebudiť 
v slove túto ukrytú vnútornú energiu, preniknúť 
cez oblak až k Slnku, ktoré je za ním ukryté. 
 
Písmo je teda akoby sviatosť: skrze slovo sa Slovo 
stáva „počuteľným“. Skrze slovo je možné stretnúť 
Slovo a vstúpiť s Ním do jednoty. 
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Iná doba, iná kultúra, iný jazyk,... 
KKC 110 Aby sa zistil úmysel svätopiscov, treba vziať do úvahy podmienky ich 
doby a kultúry, „literárne druhy“, ktoré sa v tom čase používali, ako aj spôsob 
myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktorý bol bežný v tom čase. „Lebo pravda 
sa vždy ináč podáva a vyjadruje v textoch, ktoré sú rôznym spôsobom historické 
alebo prorocké, alebo poetické, alebo [sú napísané] v iných druhoch 
vyjadrovania.“ 
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POMÔCKY 
Biblické slovníky (Novotného slovník je napríklad voľne 
prístupný na internete), rôzne komentáre, ale aj biblický 
softvér (Theophilos, BibleWorks,...) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ako chápať text Biblie? 

Štyri roviny (významy) textu: 
KKC 116 Slovný zmysel. Je to zmysel, ktorý dávajú slová Písma a ktorý odkrýva 
exegéza podľa zásad správneho výkladu. „Všetky zmysly [Svätého písma] sa 
zakladajú na jednom, totiž na slovnom.“ 

KKC 117 Duchovný zmysel. Vďaka jednote Božieho plánu znakom môže byť nielen 
text Svätého písma, ale aj skutočnosti a udalosti, o ktorých text hovorí. 

1. Alegorický zmysel. Udalosti môžeme pochopiť hlbšie, keď spoznáme ich 
význam v Kristovi. Tak napríklad prechod cez Červené more je znakom Kristovho 
víťazstva a tým aj krstu. 

2. Morálny zmysel. Udalosti, o ktorých sa hovorí v Písme, nás majú viesť k tomu, 
aby sme správne konali. Boli napísané „ako napomenutie pre nás“ (1 Kor 10, 11). 

3. Anagogický zmysel. Skutočnosti a udalosti možno takisto vidieť v ich večnom 
význame, lebo nás vedú (po grécky anagoge) smerom do našej vlasti. Takto je 
Cirkev na zemi znakom nebeského Jeruzalema. 
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KKC 118 Stredoveké dvojveršie 
zhŕňa význam týchto štyroch 
zmyslov Písma takto: 
„Littera gesta docet, quid credas allegoria, 
moralis quid agas, quo tendas anagogia.“ 

„Slovo [slovný 
zmysel] učí, čo sa 
stalo, alegória, čo 
máš veriť, morálny 
[zmysel], čo máš 
robiť, anagógia, kam 
máš smerovať.“ 

SLOVNÝ (literárny) – čo 
sa presne fakticky udialo; 

ALEGORICKÝ (obrazný) – 
čo nám to odhaľuje o 
Bohu, o nás, o svete,... 

ANAGOGICKÝ – čo nám 
to odhaľuje o cieli 
všetkého, o Nebi, o 
spáse, o Pekle,... 

MORÁLNY – k akému 
konaniu nás to pozýva. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



< VYSKÚŠAJME SI TO! > 

TEXT PÍSMA 
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.  2 
Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.  3 Hlas 
volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!”"  4 Ján bol na púšti, krstil a 
hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.  5 
Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci 
Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa 
mu krstiť v rieke Jordán.  6 Ján nosil odev z ťavej srsti 
a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný 
med.  7 A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako 
som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať 
mu remienok na obuvi.  8 Ja som vás krstil vodou, ale 
on vás bude krstiť Duchom Svätým."  

(Mk 1,1-8 SSV) 

Aký je LITERÁRNY (SLOVNÝ) 
význam tohto textu? 
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Ktoré časti nám nie sú úplne 
a stopercentne jasné: prečo 
ich autor napísal, zdôraznil, 

upozornil na ne, čo 
znamenajú...? 
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význam by sme tu našli („čo 

veriť“)? 
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VŽDY OSOBNE! 
Písmo Sväté nie je len „nejaká kniha“, ktorá podáva 
„nejaké informácie“, nad ktorými môžeme 
uvažovať. 
 
Je to oslovenie, ktorým Boh oslovuje tu a teraz 
mňa osobne, aby mi niečo odhalil a k niečomu ma 
pozval. 
 
Preto prístup k Písmu musí byť vždy OSOBNÝ: 
• Čo MNE Boh tu a teraz odhaľuje a k čomu MŇA 
osobne pozýva? 
• Ako JA OSOBNE odpoviem na toto Božie volanie? 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



diel nultý... 

inky 2016 



BONUS: Evanjelický problém 

PROBLÉMY...: 
• Minimálne NZ je nebiblický – v Biblii nie je ani 
zmienka o tom, že by mal nejaký súbor Bohom 
inšpirovaných neomylných spisov kresťanstva 
jestvovať. 

• Nikde v Biblii neexistuje zoznam spisov, ktoré by 
mali tvoriť Nový zákon (a ani SZ). 

• Nikde v Biblii neexistuje ani náznak toho, že práve 
tieto spisy by mali obsahovať len a súčasne všetko 
Božie zjavenie. 

• A existencia vyše 30 000 protestantských cirkví – a 
teda najmenej cez 30 000 rôznych spôsobov 
pochopenia Biblie – popiera predpoklad, že Biblia je 
najvyššia autorita a každý človek z nej s pomocou 
Ducha môže spoľahlivo poznať pravdu o Bohu (čo je, 
mimochodom, tiež nebiblický názor)...  

„SOLA SCRIPTURA“ 
– viera, podľa ktorej: 

 

• Všetko, čo kedy Boh chcel 
ľuďom zjaviť, je zapísané v 
Biblii a mimo nej už nič 
Bohom zjavené nejestvuje. 

• Biblia je základom a 
najvyššou autoritou v oblasti 
viery. 

• Každý človek je povolaný, 
aby sám pod vedením Ducha 
čítal a pochopil Božie 
zjavenie z Biblie. 

Po prvý raz v dejinách prišiel s 
týmto názorom Martin Luther, 

zakladateľ protestantizmu. 


