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2. Sola Scriptura a spasení (Lance Roberts)

3. Sola Scriptura a církev (Jan Suchý)
4. Sola Scriptura a Kristus (Ján Šichula)

5. Sola Scriptura a praktický křesťanský život (Pavel Steiger)
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24. ledna 2015
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, Brno

Trolejbus č. 39 (z Komenského náměstí) a č. 35 (z Mendlova
náměstí), zastávka Barvičova – gymnázium je na konci ulice

cca 100 m od zastávky.

Registrace: 830–915, zahájení: 930, závěr 1730.

Přihlašujte se na www.reformace.cz, mailem na adresu
zapasodusi@gmail.com nebo poštou na adresu redakce Zápasu o duši.
Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, kontaktní údaje, sbor, který na-

vštěvujete a napište , zda budete chtít zajistit oběd ve školní jídelně.
Konference je bezplatná. Na pokrytí nákladů bude v jejím průběhu

provedena sbírka.



Námitky proti Sola Scriptura

Jaroslav Kernal

Co je lidstvo lidstvem čelilo Boží slovo útokům. Ten první se odehrál již v zahradě
Edenu, kdy Satan ústy hada jedovatě zasyčel: „Jakže? Bůh vám zakázal…?“ Od prv-
ní chvíle, kdy Bůh dal své Slovo lidem, čelilo útokům.  Bůh řekl – a přesto lidé stále
dokola opakují Satanovu lež: „Opravdu Bůh řekl…?“ Ježíš konfrontoval saduceje:
„Neznáte Písma!“ Farizeům připomínal: „Nečetli jste…?“ Apoštolové čelili faleš-
ným učitelům a odmítali podvrhy svých listů, které se vydávaly za slovo Boží.

Reformátoři vystoupili s požadavkem odmítnout každou tradici, která nemá
svůj základ v samotném Božím slově a velmi jasně definovali požadavek Sola
Scriptura – Jedině (samotné) Písmo. Tedy Písmo jako konečný zdroj autority.

Doba se změnila, ale lidská srdce nikoliv. Učení Sola Scriptura je pod stejným
útokem, pod jakým bylo  v době reformace, v době první církve i v době Ježíše Krista.
Lidské tradice stále chtějí rušit učení Božího slova. Lidské organizace si nárokují
právo mít autoritu nad Písmem,  samozvaní proroci moderních hnutí vystupují jako
konečná autorita – dokonce i nad Božím slovem. Světské trendy pronikají do církve
a už i od vrcholných představitelů evangelikálního hnutí můžete slyšet, že samotné
Písmo nestačí – aby církev mohla být církví, prý potřebuje psychologii, musí se učit
od světa, jak vést, jak uctívat, jak kázat, jak se starat o Boží stádo…

Hlavní útok dnes není veden proti pravdivosti a bezchybnosti Písma, ale jde
k samotné podstatě Sola Scriptura – a to je učení o dostatečnosti Písma.

Sola Scriptura a spasení

Lance Roberts

Termín Sola Scriptura vznikl z potřeby ukázat lidem na Boží slovo, od něhož se řím-
sko-katolická církev vzdálila. Římská církev učila, že evangelium je „víra plus…“ –
víra společně s dalším učením, s tím, co římsko-katolická církev považuje za nutné
k získání zásluh před Bohem, a tím ke spasení. I my žijeme ve společnosti, kde jsou
vody evangelia kaleny proudy nejrůznějších učení, která se prohánějí církvemi.

V každém věku Pán používá věrné křesťany k tomu, aby vysvětlovali, co je to
evangelium a hájili ho. Teď je řada na nás. Pán řekl, že víra je ze slyšení a slyšení
skrze slovo Boží (Ř 10,17). Z Božího slova jasně vyplývá, že bez slyšení evangelia
o Ježíši Kristu není možné spasení. Nikdo se nemůže dozvědět o Božím plánu spa-
sení jinde, než skrze zjevení, které Bůh poskytl v Písmu.

Lance ve svém poselství nabídne výzvu k Sola Scriptura – tedy výzvu k jasné-
mu definování evangelia, výzvu k obraně evangelia, výzvu k boji za evangelium,
které bylo jednou provždy svěřeno svatým.



Sola Scriptura  a církev

Jan Suchý

Kristus žije! On je Hlavou, církev tělem. Tedy i církev žije! Nespí, nesedí, ale jde. Jde
vstříc setkání se svou Hlavou – Pánem Ježíšem Kristem. Jak má ale jít?  Drží se někte-
rých tradic – např. ve stylu bohoslužby, a hledá nové způsoby, jak oslovit současnou
generaci nevěřících lidí – rodiny, spolužáků, sousedů, kolegů v práci…

Ale kdo církev na této cestě vede? A jak ji vede? Potřebuje církev schopné lidi
– vedoucí a dobré nápady? Mám pro nás dnes odpověď: „Otče, ne jak já chci, ale
jak Ty chceš!“

Jsme církví, tělem Ježíše Krista. Co říká On? Co je Jeho dobrá, svatá vůle pro
církev? Udává nám jen směr cesty do království, nebo má pro nás detailně zpraco-
vaný strategický plán bitvy duchovního boje? Je Kristus ukazatelem na cestě círk-
ve do nebe, nebo je to Velitel, vedoucí své vojsko k vítězství?

Prozkoumejme tvrzení Písma a objevujme to, k čemu ho Pán církvi dal!

Sola Scriptura a Kristus

Ján Šichula

Poznať vierou Krista a jeho dokončené dielo z golgotského kríža – to je to najdôležitej-
šie na kresťanskej viere, lebo veď bez poznania pravdy o Kristovi a následnej odpove-
de viery nie je možné spasenie hriešnych ľudí, ako sme my všetci bez jedinej výnimky.

Keďže pravdivé poznanie Krista je bezpodmienečne nutné pre to, aby sme
mohli vo viere v neho očakávať spasenie a večný život, musíme si položiť a zodpo-
vedať otázku, akým spôsobom ho môžeme spoznať. Odpoveďou zisťujeme, že uni-
verzálne záväzným Božím nástrojom pre poznanie Pána Ježiša je dnes výlučne
Božie slovo v  zapísanej podobe a  takto Písmo predstavuje absolútnu normu,
podľa ktorej vieme vyhodnotiť akékoľvek tvrdenia o Kristovi.

Ako túto tému budeme rozvíjať, sformulujeme pozíciu, že Písmo je dostatočným
a univerzálnym zjavením o živote, učení i diele Pána Ježiša, pričom toto zjavenie
môžeme rozčleniť na tri základné zložky: (1) prorocké výpovede v ére Starej zmluvy,
(2) životopisy Pána Ježiša vo forme štyroch evanjelií a (3) apoštolské spisy ako zavŕ-
šenie zjavenia o Pánovi Ježišovi Kristovi, cez ktoré dostávame doplňujúce vysvetle-
nie významu a dôsledkov Kristovho dokončeného diela v tejto ére Novej zmluvy.

Univerzálna záväznosť a z nej vyplývajúca dostatočnosť Písma je v súčasnej
dobe dookola vystavovaná rôznym formám útokov a spochybňovaní, a preto sa
v rámci tohto kázania pozrieme na niektoré takéto trendy, ktorým musia biblickí
kresťania čeliť, aby mohli verne podržať dostatočnosť zapísaného Božieho slova
pre spasiteľné poznanie Krista. Konkrétne dáme do kontrastu pozíciu dostatoč-



nosti Písma s  pozíciami, kde sa tvrdí, že ku Písmu treba pridať napr. autoritu
nejakej cirkvi, nejakých tradícií, rôznych nekanonických spisov, či rozmanitých
zjavení alebo duchovných skúseností.

Táto téma je rozhodne oblasťou, ktorá je hodná nášho plného záujmu, lebo zvlášť
v tejto dobe sú kresťania znovu a znovu preskúšavaní práve v otázke toho, či Písmo
je jediným univerzálne záväzným a dostatočným nástrojom pre poznanie Krista.

Sola Scriptura a praktický křesťanský život

Pavel Steiger

Křesťanský život nelze žít mimo Písmo. Postoje, rozhodování, jednání i mluvení
křesťana musí vycházet z důsledné aplikace Božího slova do jeho života. Jenom to
je cesta k oslavě Boha.

V této přednášce budeme procházet mnoha verši, které budeme aplikovat do
praktického života. Toto téma je nevyčerpatelné, protože nepřeberný počet biblic-
kých veršů svým způsobem, ať přímo nebo nepřímo, ukazuje cestu, jak žít praktic-
ký, křesťanský život. Zdůrazníme, že opravdový křesťanský život nestaví na Pís-
mu na Sola Scriptura zákonicky, podle litery, jakoby Písmo byla nějaká kuchařská
kniha. Opravdový praktický křesťanský život je vygenerován, vybuzen Božím Du-
chem, který v nás přebývá. Bez obnovujícího Ducha svatého provozujeme „křes-
ťanský“ život, aplikujeme Písmo, tělesně — protože musíme. V Duchu svatém jej
žijeme a aplikujeme duchovně — protože chceme. Sláva však patří pouze Bohu:
„…nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se
mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.“ (Žd 13,21b).

Naším motivem a cílem žít křesťanský život tedy není spasení, spasen je přece
každý, v kom přebývá Duch svatý. Naším motivem a cílem je oslavení Boha, proto-
že Jej milujeme celou svou duší, silou a myslí. Původcem našeho praktického,
křesťanského života nejsme my, ale Bůh:  „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo-
řeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2,10).

Užitek Božího slova

Arthur W. Pink

Na konferenci bude představena výše uvedená kniha, kterou účastníci konferen-
ce dostanou zdarma.
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