
ZVESTOVANIE A ZROZUMITEĽNOSŤ PÍSMA 

 

1.  Základy 

a.  Jednotlivé verše 

Napríklad… 

Žalm 119:130:  ‘výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými.’ 

Ježiš ju predpokladá:  Ján 5.39-40. 

 

b.  Zjavenie Krista 

 

Pre Luthera je zrozumiteľnosť Písma nevyhnutným dôsledkom Božieho zjavenia v Kristovi v dejinách: 

‘akú vážnu pravdu môže Písmo ešte stále skrývať teraz, keď sú pečate zlomené, kameň od hrobu odvalený a 
najväčšie tajomstvo vynesené na svetlo – keď Kristus, Boží Syn sa stal človekom, keď Boh sú Traja v 
Jednom, keď Kristus trpel za nás a vládnuť bude naveky?’.1 

Podľa Luthera teda popierať zrozumiteľnosť “znamená odstrániť Krista z Písma”.   

 

c.  Božia moc a dobrota 

 

Mark Thompson:  Písmo je zrozumiteľné, lebo je ‘štedrým darom milostivého Otca’.2   

 

d.  Dielo Svätého Ducha pre cirkev 

 

Ján Kalvín:  ‘[Boh] deklaroval, že Cirkev je ovládaná Svätým Duchom, ale aby tá vláda nebola nejasná či 
nestabilná, spojil ju so Slovom.’3   
 

Mark Thompson: Duch má v Písme kľúčovú rolu … 

− v jeho produkcii – vydýchol ho (inšpirácia); 

− v jeho prijatí  -  duchovné veci vysvetľujeme Duchom (1Kor 2:13) 

− v jeho čítaní  -  keďže Duch je vo veriacich, Písmo čítame vždy v prítomnosti jeho božského Autora. 
Všetko toto nám dáva dôveru v zrozumiteľnosť Písma.4 
 
 
2.  Definícia 

‘Zrozumiteľnosť Písma je takou kvalitou biblického textu, že ako Boží komunikačný akt, zabezpečuje, že jeho 
zmysel je prístupný pre každého, kto k nemu pristupuje vo viere.’5 
 
 
 
                                                           
1 Martin Luther, The Bondage of the Will, trans. J.I. Packer and O.R. Johnston (Edinburgh: James Clarke, 1957), 71. 
2 Mark D. Thompson, ‘The Generous Gift of a Gracious Father: Towards a Theological Account of the Clarity of Scripture’, in D.A. 
Carson (ed.), The Enduring Authority of the Christian Scriptures (London: Apollos, 2016), 615-43, at 636-38. 
3 John Calvin & Jacopo Sadoleto, A Reformation Debate: Sadoleto’s Letter to the Genevans and Calvin’s Reply ed. John C. Olin (New York: Harper 
& Row, 1966), 60. 
4
 Thompson, ‘The Generous Gift of a Gracious Father’, 636-38. 

5 Mark D. Thompson, A Clear and Present Word: The clarity of Scripture NSBT (Nottingham: Apollos, 2006), 169-70. 
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3.  Vysvetlenia [!] 

Správne chápanie náuky o zrozumiteľnosti Písma neznamená… 

a.  …veriť, že každá časť Písma je rovnako jasná, ak by sme ju dokázali pochopiť 
‘Takmer nič sa nedá vydolovať z tých ťažko pochopiteľných statí, čo inde nie je povedané tým 
najjednoduchším jazykom’  (Augustine, On Christian Doctrine, ii.6.8). 

 
b.  …znevažovať ľudské prostriedky, ktoré Boh používa pre sprostredkovanie jasnej zvesti Písma. To znamená, 
že existuje správna podriadenosť autority tradícií biblickej interpretácie a teologického myslenia; kázania a 
vyučovania. 
 
 

4.  Aplikácia zrozumiteľnosti Písma pri kázaní a vyučovaní 

Poďme aplikovať náuku o zrozumiteľnosti Písma na interpretáciu biblických príbehov – napríklad Evanjelií a 
starozmluvných príbehov. 
Ako fungujú postavy v biblických príbehoch… 
 

a.  Na koho sa príbeh sústreďuje? 

 

 

b.  Ako máme rozumieť postavám? 
Toto je zvlášť dôležité v dvoch oblastiach: 

− pri uvažovaní nad ich motívmi a zámermi 
 

− pri našom hodnotení týchto postáv (máme byť ako oni, alebo nás varujú pred tým, aby sme boli ako oni)? 
 

 

 

Môžeme o tom premýšľať pod týmito dvomi nadpismi… 

i.  Ukazovať, nie hovoriť 

 

 

ii.  Zrovnávanie a kontrastovanie 

 

 

 

c.  Boh a ľudské postavy 

Dobrá zásada: 

 ‘Identifikuj ústredný Boží akt v príbehu a pozoruj, akým spôsobom na to reagujú postavy v dráme’, (Daniel 
Doriani, Putting the Truth to Work: the theory and practice of biblical application [Phillipsburg, NJ: P&R, 2001], p.181). 
 


