
     BIBLIA –  
NEVŠEDNÁ, KRÁSNA, NEZNÁMA 

Pomôcky pre lepšie chápanie 
biblických textov 

 

František Trstenský 
 



Sväté  písmo je: 
¨  bohatá pokladnica (Paul Claudel) 
¨  obrazový atlas (Marc Chagall) 
¨  materský jazyk Európy (Goethe) 
¨  veľký manuál univerzálnej kultúry, z ktorého 
čerpali maliari, hudobníci, spisovatelia, básnici, 
myslitelia, vedci 

¨ prameň a kritérium krásy, ušľachtilosti... (cesta 
krásy) 



Niekedy cítime ako zlatá rybka uväznení v akváriu 
vlastného času, priestoru a kultúry a pozeráme sa na 
„zlatú rybku“ tzn. biblický text  uväznený v biblickom 
čase, priestore a kultúre.  

Pýtame sa, akým spôsobom môžeme prekonať 
časovú, kultúrnu, náboženskú a filozofickú priepasť, 
ktorá nás navzájom oddeľuje.  

? 
DOBA BIBLIE NAŠA DOBA 



Najväčšie prekážky pre 
chápanie biblického textu 

n  čas – žijeme v roku 2021, Biblia bola 
napísaná v rozpätí rokov 10 stor. pred Kr. 
– koniec 1. stor. po Kr. 

n geografia – Svätá zem, Izrael a okolité 
národy 

n  kultúra – židovská s vplyvmi Babylonu, 
Asýrie, Egypta, Perzie, Grécka a Rímu. 

n  jazyk – hebrejský, aramejský, grécky 



Tri prostredia, ktoré 
stretávame pri čítaní Biblie 



Vzťah medzi troma 
prostrediami 

Text 

Čitateľ 

Autor 



Svet/prostredie svätopisca 
n  Text, ktorý sa chápe ako 

„okno“ umožňuje vstup do 
iného obdobia – do sveta 
autora. Autor komunikuje 
prostredníctvom svojich 
kultúrnych a historických 
„filtrov“.  

n  Dôležitosť: Ignorovanie 
historických a kultúrnych 
skutočností vyúsťuje do 
nejasnej interpretácie 

n  Riziko: Nemôžeme si 
nárokovať na úplné poznanie 
úmyslov a myšlienok autora.  



O odpustení 
         21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť 

svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?„ 22 Ježiš mu 
odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. 23 Preto sa 
nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi 
sluhami. 24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc 
talentov. 25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho 
ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26 Vtedy mu sluha padol k nohám a 
na kolenách ho prosil: “Pozhovej mi a všetko ti vrátim.” 27 A pán sa nad sluhom 
zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. 28 No len čo ten sluha vyšiel, 
stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod 
krk a kričal: “Vráť, čo mi dlhuješ!” 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil 
ho: “Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.” 30 On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho 
do žalára, kým dlh nesplatí. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi 
sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 A tak si ho 
pán predvolal a povedal mu: “Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si 
ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som 
sa ja zľutoval nad tebou?” 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým 
nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo 
srdca každý svojmu bratovi.„ (Mt 18,21-35) 



Svet/prostredie autora 
n Denár bol rímsky peniaz. Bola to denná 

mzda robotníka v časoch Ježiša Krista. 
100 denárov pri 6 dňovom pracovnom 
týždni to bol zárobok asi 4 mesiacov.  

n Talent = 6000 denárov. V podobenstve dlh 
10 000 talentov je asi 60 miliónov 
pracovných dní.  



Na aký materiál sa písala Biblia 

n Kamene –desatoro 
n Hlinené doštičky 
n Papyrus (Egypt) 
n Pergamen – koža 

zvierat 
Papyrus rastie predovšetkým 
na brehu rieky Níl. Dosahuje 

výšku až 5 metrov.  



Jazyky Biblie 

n  Hebrejská abeceda má 22 
písmen. Píše sa sprava doľava 
a nepíšu sa samohlásky 

 
MZ BN HB LRVTS KTČP N 

 
n  Aramejský jazyk je príbuzný 

hebrejčine 
n  Grécky jazyk má 24 písmen 



Svet/prostredie textu 
n  Text, ktorý sa chápe ako „obraz“ 

umožňuje chápanie Biblie ako 
literárneho diela. Preto je možné 
analyzovať, ako text „pracuje“ – 
skúmať jeho jazyk, slovník, 
gramatiku, vetnú stavbu, literárne 
druhy a žánre a pod. 

n  Dôležitosť: Rozličné literárne 
formy potrebujú aj odlišný 
spôsob interpretácie.  

n  Riziko: Prílišný dôraz na 
autonómiu textu môže viesť k 
odtrhnutiu textu z 
mimolingvistickej reality.  



Rešpektovať literárnu formu 

n A Samson vyšiel, nachytal tristo lišiek, 
potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu 
a medzi každé dva chvosty pripevnil fakľu. 
(Sdc 15,4) 

n  Ježiš povedal o Herodesovi: „Choďte a 
povedzte tej líške...“ (Lk 13,32) 



Hyperbola 

Mt 5,29:  „Ak ťa zvádza na hriech tvoje 
pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, 
lebo je pre teba lepšie, ak zahynie 
jeden z tvojich údov, ako keby sa malo 
celé tvoje telo dostať do pekla. “  

Literárna forma hyperboly alebo 
faktografický údaj?  

 
Zostane celé ľudstvo slepé? 



Stvorenie 
n Boh stvoril ženu z rebra 

muža.... A to naozaj??? 
n METAFORICKÁ REČ 
n Terezka je naše slniečko... 
n Metafora sa vyskytuje tam, 

kde adresát nemá priamu 
skúsenosť s vecou, aby sa mu 
sprostredkovala istá pravda.   



Svet/prostredie čitateľa 
n  Text, ktorý sa chápe ako „zrkadlo“ 

znamená konfrontáciu s čitateľom.  
n  Každý čitateľ vnáša pri „ čítaní“ 

vlastnú osobnú skúsenosť.  
 
n  Dôležitosť: Tým sa uskutočňuje 

nevyhnutná aktualizácia textu.  
n  Riziko: Pri čítaní môže čitateľ 

nielen vidieť ale až premietať svoje 
predstavy (to, čo tam chce nájsť...) 



Úloha pre čitateľa/poslucháča 
n Nielen sprostredkovane ale osobne poznať 

biblické texty = mať a čítať Bibliu. 
n Biblia bola napísaná veriacimi ľudí a pre 

veriacich ľudí, preto atmosféra posvätna, 
viery a náboženstva pomáha ju lepšie 
chápať. 

n Sväté písmo nie je iba slovo Boha určené 
pre nás, ale sme to my, ktorí sa skrze 
čítanie rozprávame  s Bohom. 



Niekoľko rád... 

n Vytvorme si dostatok času; 
n Usilujme sa o podmienky, ktoré pomôžu 

vytvoriť atmosféru posvätna: ikona, svieca, 
obraz atď.  

n Pre začínajúcich - Nový zákon; 
n Pre pokročilých – na pokračovanie  od 

začiatku do konca niekoľkokrát za život. 



Ďakujem za pozornosť! 


