ZVESTOVANIE A AUTORITA PÍSMA
1. Úvod
Otázka:
Aký by bol tvoj názor na kresťana, ktorý by povedal toto…?
“Snažím sa čítať Písmo, ako keby ho predo mnou nikto ešte nečítal. Pri čítaní Písma dnes, sa snažím nebyť ovplyvnený tým, ako
som ho čítal včera či pred týždňom. Pri čítaní Písma sa snažím nebyť ovplyvnený žiadnym cudzím menom, autoritou či systémom.”1
Našou témou teraz je sola scriptura. To je v latinčine a znamená doslovne ‘jedine Písmo’. Bolo to rozhodujúce
heslo v čase Reformácie. Znamenalo to, že iba Písmo je našou najvyššou autoritou.
Ján 14:23: “Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo.”
Sola scriptura znamenalo, že Písmo je našou jedinou dostatočnou, konečnou a neomylnou autoritou.
Sola scriptura teda neznamená ‘Písmo izolované’ ale ‘Písmo zvrchované’.

2. Premýšľanie o ‘tradícii’ vo vzťahu k Písmu
a. ‘Tradícia I’
Toto je názor, že tradícia je nevyhnutným nástrojom pre vernú interpretáciu Písma, pričom Písmo zostáva jediným neomylným
zjavením a tradícia mu je podriadená.
b. ‘Tradícia II’.
Toto je názor, že existujú dva zdroje autority: Písmo a tradícia cirkvi.
Vzťah tradície k Písmu sa teda dá chápať dvomi spôsobmi:
− Tradícia I - existuje jeden zdroj zjavenia a tradícia je nutná ale podriadená pomoc pre interpretáciu.
Toto je reformačný protestantizmus.
−

Tradícia II - existujú dva zdroje: Písmo a tradícia. Toto je Rímsky katolicizmus.

Keith Mathison2 buduje na týchto kategóriách a dodáva:
c. ‘Tradícia 0’
Toto je nuda/solo scriptura: S Písmom sa má zaobchádzať bez akýchkoľvek tradícii.
Toto je veľmi odlišné od reformačného protestantizmu.

1 This is adapted from Alexander Campbell (1788-1866), quoted in Matthew Barrett, God’s Word Alone: The Authority of Scripture (Grand
Rapids, Michigan: Zondervan, 2016), 345-46.
2 Keith A. Mathison, The Shape of Sola Scriptura (Moscow, Idaho: Canon Press, 2001).
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3. Mathisonova kritika ‘Tradície 0’ / nuda scriptura / solo scriptura3
a. problém Písma
Kristus ustanovil cirkev so štruktúrou autority, ktorú treba poslúchať(pozri Hebrejom 13:7).
‘Tradícia 0’ rúca reálnu autoritu služobníkov Slova, lebo dáva rovnakú autoritu každému, kto má Bibliu.
b. problém hermeneutiky
‘Tradícia 0’ stavia každého individuálneho človeka do pozície autority pri interpretácii, lebo interpretácia Písma
každého človeka, je rovnako platná, ako kohokoľvek iného.
c. problém histórie
‘Tradícia 0’ je učením, ktoré hlavní Reformátori dôrazne odmietli.
d. problém teológie
‘Tradícia 0’ neberie do ohľadu uzatvorený kánon, keďže stránka s obsahom Písma nie je inšpirovaná, ale je
produktom tradície.
Zhrnutie podľa Mathisona:
• ‘Tradícia 0’ jednoducho nahrádza názor Ríma o autonómnej cirkvi za názor (osvietenstva) o
autonómnom jednotlivcovi.
• V konečnom dôsledku ‘Tradícia 0’ oddeľuje Duchom inšpirované Božie Slovo od Duchom naplnených
Božích ľudí.
4. ‘Písmo vysvetľuje Písmo’
So sola Scriptura je spojená zásada, že ‘Písmo sa vysvetľuje samo’’…
− V konečnom dôsledku je to Písmo, a nie cirkev, čo interpretuje Písmo.
− Neprislúcha cirkvi, aby bola definitívnou vykladačkou Písma; Boh, ktorý hovorí v Písme, je definitívnym
vykladačom Písma.
− Cirkev nerozhoduje nad Písmom z jednoduchého dôvodu, že cirkev sa môže mýliť – a aj sa mýli.
5. Aplikácia autority Písma na kázanie a vyučovanie
Príklad z 1. Petrovho 1:3
1. stupeň
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista!
podľa svojho veľkého milosrdenstva
nás znovuzrodil
pre živú nádej
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych.
V akom vzťahu sú rôzne časti tohto verša navzájom?
2. stupeň
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista!
podľa svojho veľkého milosrdenstva (dôvod/motivácia)...
nás znovuzrodil
(výsledok) pre živú nádej
(ako to urobil) vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych.
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Mathison, The Shape of Sola Scriptura, 245-53.
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