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Úvod

Ako adventisti siedmeho dňa sa hlásime k protestantizmu. Okrem iného to znamená,
že vo svojej vierouke uplatňujeme princíp sola scriptura. Vyznávame, že„jedine Písmo“
je výhradným, autoritatívnym základom nášho učenia a našej náboženskej skúsenosti. Mimoriadne dôležité je to v súvislosti s dobou konca, keď – ako napísala Ellen
Whiteová – Boh bude mať„na svete tých, ktorým sa Písmo a len Písmo stalo meradlom
a základom každého učenia a všetkých reforiem.“ (GC 595; VSV 428)
Samozrejme, medzi protestantmi nie sme vôbec jedineční vyhlásením, že „Písmo
a jedine Písmo“ je základom našej viery. Napriek tomu mnohí, ktorí sa k tomuto princípu hlásia, veria napríklad v nedeľu ako novozmluvnú náhradu soboty, v nesmrteľnosť duše, vo večné utrpenie zatratených v pekle, a dokonca v tajné„vytrhnutie“, počas
ktorého sa Ježiš v tichosti a skrytosti vráti na zem, aby „vychvátil“ zachránených, kým
všetci ostatní, ponechaní na zemi, budú s údivom premýšľať, kam sa títo ľudia stratili.
Inými slovami, držať sa Biblie a tvrdiť, že v ňu veríme, je veľmi dôležité, ale to samo
osebe nestačí. Ako postupne rastie počet bludných učení – o ktorých ich pôvodcovia
samozrejme tvrdia, že ich odvodili z Písma –, ukazuje sa, že potrebujeme nielen mať
Bibliu ako základ nášho učenia, ale musíme aj vedieť, ako ju správne vykladať.
Tento štvrťrok sa budeme zaoberať otázkou „Ako správne čítať, chápať a vykladať
Písmo?“. Na začiatku sa budeme venovať predpokladu, že Božie slovo je „neomylné
zjavenie Božej vôle“ a „meradlom povahy, skúšobným kameňom skúseností, spoľahlivým zjavením učenia a vierohodným záznamom o Božích skutkoch v dejinách“
(Adventisti siedmeho dňa veria...; str. 4). Písmo je teda základným zdrojom právd,
ktorým veríme a ktoré kážeme svetu. Ako hovorí samotná Biblia: „Celé Písmo je
Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti“
(2Tim 3,16). „Celé Písmo“ samozrejme znamená celé, teda aj tie časti, ktoré sa nám
nepáčia alebo nám nejakým spôsobom „stúpajú na otlak“ alebo, použijúc súčasný
jazyk, nie sú „politicky korektné“.
S vedomím, že Písmo pochádza od Boha, budeme skúmať, čo Biblia hovorí o svojom
vlastnom výklade. Skôr než sa začneme orientovať na mimobiblické zdroje, akými sú
prírodné vedy, filozofia alebo dejiny (ktoré pri správnom využití môžu byť naozaj užitočné), sústredíme sa na biblický text, aby sme v ňom odhalili nástroje, pomocou ktorých môžeme správne spoznávať veľké pravdy Písma. Biblia hovorí, že „ľudia poslaní
Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“ (2Pet 1,21). Sme presvedčení, že medzi
skutočnosťami, o ktorých hovorili „ľudia poslaní Bohom“, sú aj kľúče, ktoré nám môžu
pomôcť správne pochopiť zmysel Božieho slova.
Položme si napríklad otázku: „Ako autori evanjelií a apoštol Pavol vykladali Starú
zmluvu?“ Ak to, čo napísali, bolo inšpirované Bohom, potom sa celkom určite zo
spôsobu, akým pristupovali k Písmu a ako ho vykladali, môžeme naučiť, ako správne
pristupovať k biblickému textu a ako ho vykladať. A akým spôsobom vykladal Písmo

samotný Ježiš? Jeho prístup je pre nás tým najlepším príkladom a tou najlepšou
inšpiráciou.
Pri ďalšom štúdiu týchto lekcií sa budeme venovať otázkam, ako je náš výklad Písma
ovplyvnený takými skutočnosťami, akými sú naše vlastné predsudky, naše uvažovanie o význame kontextu, jazyka, kultúry a dejín. Budeme sa pýtať, ako toto pozadie
vplýva na náš spôsob chápania Písma. Ako rozumieme celému spektru rôznych inšpirovaných textov, ktoré tvoria podobenstvá, proroctvá, biblické dejiny, napomenutia,
chvály, prorocké videnia a sny?
Tieto a podobné otázky si budeme klásť tento štvrťrok preto, že samotná viera v Písmo
nestačí, ako to naznačujú rôzne nesprávne a bludné učenia, týkajúce sa napríklad večného utrpenia zatratených v pekle. Bibliu sa potrebujeme naučiť správne vykladať
a správne chápať význam jej textov.
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