ZVESTOVANIE A DOSTATOČNOSŤ PÍSMA
Úvod: Vlastnosti Písma

1. Definícia
Všetko, čo potrebujeme vedieť na spásu a na život, ktorý sa páči Bohu, sa v Písme vyučuje
‘Buďme si istí, že sväté a Bohom inšpirované Písma sú dostatočné pre výklad pravdy’. Athanasius, contra Gentes
1, Nicene and Post-Nicene Fathers 4 (Eerdmans, 1957). (4th century).
‘Medzi vecami, ktoré sú jasne dané v Písme, sa nachádzajú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú viery a spôsobu
života – myslenia, nádeje a lásky’. Augustine, On Christian Doctrine Nicene and Post-Nicene Fathers 2 (Eerdmans,
1956), ii.9. (4th-5th century).
‘O dostatočnoti Svätého Písma pre spásu. Sväté Písmo obsahuje všetko, čo je potrebné pre spásu: takže Sväté
Písmo obsahuje všetko, čo sa v ňom nenachádza, alebo sa z ním nedá dokázať, by sa nemalo veriť ako článok
viery, alebo to považovať na nutnosť k spáse’. (Article 6 of the Church of England’s Thirty-Nine Articles (1563,
finalised 1571)).
‘Biblické Písmo ...jedine pojednáva o všetkom, čo slúži pravému poznaniu, láske a uctievaniu Boha, ako aj k
pravej zbožnosti a poctivému i požehnanému životu’. (First Helvetic Confession, 1536).
2. Základy
a. Individuálne verše
Napríklad Žalm 119:1.
b. Kristovo dokonané dielo je dostatočné pre spásu
2. Korinťanom 1:20: ‘Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú “áno”; a preto
prostredníctvom neho znie aj “amen”, Bohu na slávu skrze nás.’
Ježiš na kríži zvolal: “Dokonané je!”
Hebrejom 1:3: ‘Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sap o pravici Velebnosti na výsostiach’.
Konečne: Písmo je dostatočné, lebo Kristovo dokonané dielo je dostatočné.
Herman Bavinck:
‘Kánon SZ a NZ nebol uzavretý dovtedy, kým nenastali všetky nové iniciatívy dejín spásy. V tomto novom
období Svätý Duch nemá inú úlohu, ako aplikovať Kristovo dielo a vysvetľovať Kristovo slovo. K tomu on ani
nepridáva nič nové. Kristovo dielo netreba dopĺňať dobrými skutkami veriacich, a slovo Kristovo netreba dopĺňať
tradíciou cirkvi.’1

1 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics vol.1: Prolegomena, gen. ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids, Michigan: Baker, 2003),
491-92.
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3. Vysvetlenia
Tieto vlastnosti Písma môžu byť nesprávne pochopené, preto je užitočné pripojiť takéto vysvetlenia:
a. Keď hovoríme, že Písmo je dostatočné, tak netvrdíme, že Biblia hovorí vyčerpávajúci alebo priamo o každej
záležitosti, ktorej sa dotýka.
b. Keď hovoríme, že Písmo je dostatočné, tak netvrdíme, že Boh už ďalej k nám “nehovorí” v takom zmysle,
že nás nabáda, vedie a usmerňuje aj bez priameho použitia Biblie. Často to robí.
c. Keď hovoríme, že Písmo je dostatočné, tak netvrdíme, že nie sú potrebné iné formy teológie, ako biblická
teológia alebo systematická teológia.
4. Dôsledky
a. Cirkev už nemá ďalšie náuky, ktoré musíme prijímať ako od Boha.
b. Dostatočnosť Písma nám poskytuje dobré jadro pre pastoračnú službu.
c. Dostatočnosť Písma nám poskytuje pevný základ pre výkladovú biblickú službu.
5. Aplikácia dostatočnosť Písma na kázanie a vyučovanie
Príklad: Matúš 4:18-22.
a. Text samotný
vs.18-20
Ježiš v pohybe
vidí dvoch bratov
pri ich rybolove
Ježiš ich volá k nasledovaniu
Vysvetľuje, čo to bude znamenať: loviť ľudí
Hneď opúšťajú svoju prácu
a nasledujú ho.

vs.21-22
Ježiš v pohybe
vidí dvoch bratov
pri ich rybolove
s ich otcom
Ježiš ich volá (k nasledovaniu)
Hneď opúšťajú svoju prácu a svojho otca
a nasledujú ho.

b. Texty v kontexte
Vs.12-17
Ak sa pýtam: ‘prečo vs.18-22 idú hneď za 12-17’? dostanem 2 odpovede:
i) Aby demonštroval, ako pôjde zvestovanie pokánia von do celého sveta.
ii) Aby demonštroval, aká je správna reakcia, keď žiješ v tme, ale zasvieti Kristovo svetlo a príde výzva k pokániu
ako vo v. 17.
Trochu širší kontext
Vs.1-11
Zhrňme si…
Písmo, ktoré je dostatočné pre vieru a zbožnosť, nám často komunikuje smer, ktorým sa má uberať naša
aplikácia.
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