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Aiyi, mimoř	á�dné�  vnuč	čé
 

Př	éklád té� to knihy jé néáutořizová�n. Pokud v př	ékládu nářází�té ná čhyby, potom jé 
př	ijmé	té s počhopéní�m. Pokud by sé né	ktéřé�  č	éské�  vydávátélství� řozhodlo knihu př	éloz	 it 
á vydát, bylo by to jisté	  vélmi zá� sluz	né� . Přozátí�m ták př	ijmé	 té láskávé	  ténto př	éklád.
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 Předmluva  

         Kdyz	  jsém nástoupil do Přinčétonské�ho téologičké�ho séminá� ř	é v sřpnu 1978, č	éřstvé	
jsém téhdy př	is	él zé s	koly á nédá�vno jsém sé oz	énil. Dobř	é  jsém ovlá�dál ř	éčky�  Novy�  zá�kon,
mé	 l jsém vá� s	én	  přo pozná�ní� á nič jiné�ho. Né vz	dy jsém byl álé zápá� lény�  přo studium. Nikdo,
kdo by mé	  znál o pé	 t nébo s	ést lét dř	í�vé, by nikdy népř	édpové	dé	 l,  z	é budu smé	ř	ovát ké
kářié�ř	é ná ákádémičké�  pu! dé	 . Alé ákádémičká�  dřá�há sé mi zádřhlá né	kdé čéstou ná vysoké�
s	kolé.  Př	édpoklá�dá�m,  z	é  to  bylo  popřvé�  ná  Moody  Biblé  Instituté  v  Chičágu,  ná
fundáméntálističké�  bibličké�  s	kolé, ktéřou jsém záč	ál návs	té	vovát vé zřálé�m mládé�m vé	ku
sédmná� čti lét. Tám mu! j ákádémičky�  zá�pál nébyl pohá�né	n áni ták intéléktuá� lní� zvé	dávostí�,
jáko spí�s	é ná�boz	énskou touhou po jistoté	 .

Studium ná Moodyho bylo přo mé	  inténzivní�m zá�z	 itkém. S4él jsém tám přoto, z	é jsém
mé	 l ná stř	édní�  s	kolé zkus	énost „znovuzřozéní�“ á řozhodl jsém sé, z	é ábyčh byl „vá�z	ny�m“
kř	ésťáném, budu potř	ébovát séřio� zní� vy�čvik v Bibli. A bé	hém přvní�ho séméstřu ná vysoké�
s	kolé sé mi né	čo stálo: stál jsém sé vá� s	nivy�m - dokončé divoky�m - př	i hlédá�ní�  ználostí�  o
Bibli. Vé spoléč	nosti Moody jsém néjén ábsolvovál káz	dy�  kuřz Biblé á téologié, ktéřy�  jsém
mohl, álé sá�m jsém sé táké�  názpámé	ť  uč	il  čélé�  knihy Biblé.  Studovál jsém bé	hém káz	dé�
volné�  čhví�lé. C4étl jsém knihy á dé	 lál si  pozná�mky z př	édná�s	ék. Té�mé	ř	  káz	dy�  ty�dén jsém sé
př	ipřávovál ná hodiny.
 

Tř	i  řoky to zmé	ní�  z	 ivot č	lové	ká.  Uřč	ité	  mu to zátvřdí�  mysl.  Kdyz	  jsém přomovál  ná
Moody, zámí�ř	 il  jsém ná Whéáton Collégé, ábyčh zí�skál titul z ángličké�  litéřátuřy, álé stá� lé
jsém sé inténzivné	  soustř	édil ná Bibli, čhodil jsém ná př	ékládátélské�  kuřzy á káz	dy�  ty�dén
jsém uč	il  Bibli  dé	ti  z  mé�  skupiny mlá�déz	é  v  čí�řkvi.  A náuč	il  jsém sé ř	éčky,  ábyčh mohl
studovát Novy�  zá�kon v jého pu! vodní�m jázyčé.
 

Jáko oddány�  kř	ésťán vé	ř	 í�čí�  v Bibli jsém si byl jist, z	é Biblé bylá, á vs	éčhná jéjí�  slová,
inspiřová�ná  Bohém.  Moz	ná�  přá�vé	  to  ř	í�dilo  mé�  inténzivní�  studium.  To  bylá  Boz	 í�  slová,
sdé	 léní�  od Stvoř	itélé vésmí�řu á Pá�ná vs	ého, k ná�m přomluvéná� ,  k pouhy�m smřtélní�ku! m.
Uřč	ité	  jé du! vé	řné	  zná� t bylo tou néjdu! léz	 ité	 js	 í�  vé	čí�  v z	 ivoté	 . Aléspon	  přo mé	  to bylo.  S4 iřs	 í�
počhopéní� litéřátuřy by mi pomohlo pořozumé	t zéjmé�ná té� to litéřátuř	é (tédy mé�mu obořu
ángličké�  litéřátuřy); sčhopnost č	í�st ji  v ř	éč	tiné	  mi pomohlá zná� t  skutéč	ná�  slová uvédéná�
áutořém téxtu.



Uz	  bé	hém přvní�ho řoč	ní�ku v Moody jsém sé řozhodl, z	é sé čhči stá� t přofésořém Biblé.
Pák jsém si ná Whéátonu uvé	domil, z	é jsém dočélá dobřy�  v ř	éč	tiné	 . A ták jsém si  zvolil jáko
mu! j  dáls	 í�  křok:  udé	 lát  si  doktořá� t  z  novozá�konní�čh  studií�  á  přáčovát  budu zéjmé�ná  ná
né	ktéřy�čh áspéktéčh ř	éčké�ho jázyká. Mu! j milovány�  přofésoř ř	éč	tiny ná Whéátonu, Géřáld
Háwthořné,  mé	  sézná�mil  s  přáčí�  Břučé  Métzgéřá,  néjuzná�váné	 js	 í�ho  uč	énčé  ř	éčky�čh
bibličky�čh řukopisu!  v zémi, ktéřy�  ná�hodou uč	il ná Přinčétonské�m téologičké�m séminá� ř	 i. A
ták jsém poz	á�dál o Přinčéton, névé	dé	 l jsém o té�  s	kolé nič - ábsolutné	  nič - áz	  ná to, z	é tám
uč	il Břučé Métzgéř á z	é kdybyčh sé čhté	 l stá� t odbořní�kém ná ř	éčké�  řukopisy, byl Přinčéton
tí�m, kám jsém potř	ébovál jí�t.

Myslí�m, z	é jsém o Přinčétonské�m séminá� ř	 i vé	dé	 l jén jédnu vé	č: nébylá to évángéličká�
institučé. A č	í�m ví�č jsém sé o tom dozví�dál bé	hém mé	sí�ču!  př	éd my�m př	ésté	hová�ní�m do Néw
Jéřséy,  tí�m jsém byl  néřvo� zné	 js	 í�.  Od př	á� tél  jsém sé dozvé	dé	 l,  z	é  Přinčéton jé  „libéřá� lní�“
séminá� ř	, kdé sé nédřz	éli doslovné�  přávdy á slovní� inspiřáčé z Biblé. Bylá by to néjvé	ts	 í� vy�zvá
néjén   č	isté	  ákádémičká� ,  ábyčh si  záslouz	 il přá�vo pokřáč	ovát v doktořské�m studiu. Dřz	él
byčh sé mé�  ví�řy v Bibli jáko inspiřováné�ho á néomylné�ho Boz	 í�ho slová.

A ták jsém př	is	él do Přinčétonské�ho téologičké�ho séminá� ř	é mlády�  á čhudy�, álé vá� s	nivy�
á  vyzbřojény�,  ábyčh sé ujál  vs	éčh té	čh libéřá� lu!  s  jéjičh čháby�m pohlédém ná Bibli.  Jáko
dobřy�  évángéličky�  kř	ésťán jsém byl př	ipřávén odřázit jáké�koli u� toky ná svou bibličkou ví�řu.
Mohl  jsém odpové	dé	 t  ná jáky�koli  zjévny�  řozpoř á  vyř	és	 it  jáky�koli  poténčiá� lní�  řozpoř vé
Slové	  Boz	 í�m, áť uz	  vé Stářé�m nébo Nové�m zá�koné	 . Vé	dé	 l jsém, z	é sé musí�m hodné	  uč	it, álé
néčhté	 l jsém sé dozvé	dé	 t, z	é mu! j posvá� tny�  téxt obsáhujé né	 jáké�  čhyby.

Alé né	ktéřé�  vé	či néjdou podlé plá�nu. To, čo jsém sé vlástné	  náuč	il ná Přinčétonu, mé	
védlo k tomu, z	é jsém si to s Biblí�  řozmyslél.  Néčhté	 l  jsém si to řozmyslét dobřovolné	  -
klésál jsém dolu!  á kř	ič	él. Modlil jsém sé zá to (hodné	), zá�pásil (usilovné	) s tí�m, vs	émoz	né	
jsém tomu vzdořovál. Alé zá� řovén	  jsém zjistil, z	é pokud jsém skutéč	né	  oddány�  Bohu, musí�m
by� t táké�  plné	  oddá�n přávdé	 . A po dlouhé�  dobé	  mi bylo jásné� , z	é mu! j dř	í�vé	 js	 í� pohléd ná Bibli
jáko ná néomylné�  zjévéní� od Bohá byl zčélá čhybny�. Mé	 l jsém ná  vy�bé	ř buď sé dřz	ét ná� zořu! ,
u ktéřy�čh jsém si uvé	domil, z	é jsou omylém, nébo jí�t dá� l, kdé jsém vé	ř	 il, z	é mé	  přávdá védé.
Nákonéč uz	  nébylo z č	ého vybí�řát. Pokud bylo né	čo přávdá, bylá to přávdá; pokud né, ták né.

V přu! bé	hu lét jsém poznál lidi, ktéř	í� ř	 í�káli: „Pokud jé mojé ví�řá v řozpořu s fákty,  ták
jsou s	pátná�  fáktá.“  Nikdy jsém nébyl  jédní�m z  té	čhto  lidí�.  V  ná� slédují�čí�čh  kápitolá� čh  sé
snáz	 í�m vysvé	 tlit, přoč	 mé	  bá�dá�ní� o Bibli př	inutilo zmé	nit mé�  ná� zořy.

Ténto dřuh infořmáčí� jé řélévántní� néjén přo uč	énčé, jáko jsém já� , ktéř	í� vé	nují� svu! j z	 ivot
séřio� zní�mu vy�zkumu, álé táké�  přo káz	dé�ho, koho Biblé zájí�má�  - áť uz	  sé osobné	  pováz	ují� zá
vé	ř	 í�čí�ho  nébo  né.  Podlé  mé�ho  ná�zořu  ná  tom  opřávdu  zá� léz	 í�.  Ať  uz	  jsté  vé	ř	 í�čí�  -
fundáméntálistá, évángéliká� l,  umí�řné	ny�,  libéřá� lní�  - nébo névé	ř	 í�čí�,  Biblé jé néjvy�známné	 js	 í�
knihou  v  histořii  nás	 í�  čivilizáčé.  Př	ijí�t  ná  to,  č	í�m  vé  skutéč	nosti  jé  á  néní�,  jé  jédní�m  z
néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh intéléktuá� lní�čh snáh, do ktéřy�čh sé mu! z	é kdokoli v nás	 í� spoléč	nosti pustit.
 

Né	ktéř	í�  lidé� ,  ktéř	í�  č	tou tuto knihu, mohou by� t  vélmi znépokojéni ohlédné	  infořmáčí�,
ktéřé�  poskytujé. Jédiné� , čo z	á�dá�m, jé, z	é pokud jsté sé mnou ná té� to lodi, udé	 léjté to, čo jsém
udé	 lál já�  -  př	istupujté k té	mto infořmáčí�m s otévř	énou myslí�  á buďté očhotní�  sé zmé	nit,
pokud  sé  musí�té  zmé	nit.  Pokud ná dřuhé�  střáné	  nénájdété  v  knizé  nič  s	okují�čí�ho  nébo
znépokojují�čí�ho, z	á�dá�m vá� s jén o to, ábysté sé pohodlné	  usádili á uz	 í�váli si to.



Dluz	 í�m kopéč vdé	č	nosti  ř	ádé	  péč	livy�čh á  bystřy�čh č	téná� ř	u! ,  ktéř	í�  sé  přokopáli my�m
řukopisém á énéřgičky třváli - né nádářmo, doufá�m -, z	é ho zmé	ní�m ná né	ktéřy�čh mí�stéčh,
ábyčh  byl  konkřé�tní�l:  Dálé  Mářtin  z  Yálé  Univéřsity  á  Jéff  Sikéř  univéřzity  Loyolá
Mářymount; mojé dčéřá Kélly Ehřmán Kátz; moji postgřáduá� lní� studénti Jářéd Andéřson á
Bénjámin Whité; bystřy�  č	téná� ř	  přo tisk; á mu! j vélmi ostřy�  á uz	 itéč	ny�  řédáktoř HářpéřOné,
Rogéř Fřéét.

Př	éklády hébřéjské�  biblé  (stářy�  zá�kon) jsou př	évzáty z  nové�  řévidováné�  stándářdní�
véřzé; Novy�  zá�kon jé buď z NRSV, nébo jé př	éklád mu! j vlástní�; čitá� ty ápos	tolsky�čh otču!  jsou
mojé vlástní�.

Knihu jsém vé	novál své�  dvoulété�  vnuč	čé Aiyá - ktéřá�  jé po vs	éčh střá�nká� čh dokonálá� .
 



Kapitola první      

Historický útok na víru

      Biblé  jé  néjpřodá�váné	 js	 í�,  néjč	téné	 js	 í�  á  néjuzná�váné	 js	 í�  knihou v dé	 jiná� čh zá�pádní�
čivilizáčé.  Přávdé	podobné	  jé  táké�  néjví�čé népočhopénou,  zéjmé�ná  láičkou  č	téná� ř	skou
véř	éjností�.

Bádátélé�  Biblé  dosá�hli  v  poslédní�čh  dvou  stéčh  létéčh  vy�známné�ho  pokřoku  v
pořozumé	ní�  Bibli  á  stáví�  př	itom  ná  ářčhéologičky�čh  objévéčh,  pokřoku  v  nás	 í�  ználosti
stářohébřéjsky�čh  á  ř	éčky�čh  jázyku! ,  vé  ktéřy�čh  byly  knihy  Pí�smá  pu! vodné	  psá�ny,  á
hluboky�čh  á  přonikávy�čh  histořičky�čh  ,  litéřá� řní�čh  á  téxtovy�čh  ánály�zá� čh.  Jédná�  sé  o
obřovské�  vé	déčké�  u� silí�.  Tisí�čé  vé	dču!  pouzé  v  Sévéřní�  Améřičé  pokřáč	ují�  v  séřio� zní�m
vy�zkumu v té� to oblásti á vy�slédky jéjičh studiá jsou přávidélné	  á řutinné	  vyuč	ová�ny, á to ják
u  postgřáduá� lní�čh  studéntu!  ná  univéřzitá� čh,  ták  u  budoučí�čh  pástořu! ,  ktéř	í�  sé  u� č	ástní�
séminá� ř	u!  v řá�mči př	í�přávy ná sluz	bu.

Př	ésto jsou tákové�  ná�zořy ná Bibli mézi s	 iřokou populáčí� přáktičky nézná�mé� . V némálé�
mí�ř	é jé to přoto, z	é ti z ná� s,  ktéř	í�  třá�ví�  svu! j  přofésioná� lní�  z	 ivot studiém Biblé, néodvédli
dobřou přá� či př	i sdé	 lová�ní� té	čhto ználostí� s	 iřoké�  véř	éjnosti á přotoz	é mnoho pástořu! , ktéř	í�
sé ténto mátéřiá� l  uč	ili v séminá� ř	 i,  z řu! zny�čh du! vodu!  ho nésdí�léli svy�m fářní�ku! m, jákmilé
záujmou postávéní�  v kostélé.  (Cí�řkvé jsou sámozř	éjmé	  tí�m néjč	ásté	 js	 í�m  mí�stém, kdé sé
Biblé  -  nébo  spí�s	é  by  sé  mé	 lá  –  vyuč	ujé  á  diskutujé.)  Vy�slédkém  jé,  z	é  néjén  vé	ts	 iná
Améřič	ánu!  (stá� lé č	ásté	 ji) nézná�  obsáh Biblé, álé táké�  jsou té�mé	ř	  u� plné	  vé tmé	  o tom, čo
uč	énči ř	í�kájí� o Bibli zá poslédní� dvé	  stolétí�. Táto knihá má�  pomoči ténto přoblé�m nápřávit.

Péřspéktivy,  ktéřé�  př	édstávuji  v  ná� slédují�čí�čh  kápitolá� čh,  néjsou  my�mi  vlástní�mi
vy�stř	édní�mi pohlédy ná Bibli. Jsou to ná�zořy, ktéřé�  sé u vé	ts	 iny vá�z	ny�čh křitičky�čh vé	dču! ,
ktéř	í� uč	í� ná univéřzitá� čh á séminá� ř	 í�čh v Sévéřní� Améřičé á v Evřopé	 , dřz	 í� ná uzdé	  po mnoho
lét,  jélikoz	  nébyly sřozumitélné	  sdé	 lény s	 iřoké�  véř	éjnosti,  nátoz	  pák lidém ví�řy,  ktéř	í�  čtí�
Bibli  á ktéř	í�  by byli  přávdé	podobné	  té	mi,  kdo májí�  néjvé	 ts	 í�  zá� jém. Přo vs	éčhny ty,  ktéř	í�
usilují� o to, áby byli vzdé	 lání�, ználí� á infořmování� o néjdu! léz	 ité	 js	 í� knizé nás	 í� čivilizáčé, jé tu
zmé	ná.



ÚVOD SEMINÁŘE O BIBLI

      Vé	 ts	 iná lidí�,  ktéř	í�  jsou vys	koléni v bibličké�m studiu,  byli  vzdé	 lá�vá�ni  v téologičky�čh
institučí�čh. Ná séminá� ř	é sámozř	éjmé	  káz	dořoč	né	  mí�ř	 í� s	 iřoká�  s	ká� lá studéntu! . Mnoho z ničh
sé bé	hém svy�čh s	kolní�čh lét vé	noválo bibličky�m studií�m, á to dokončé uz	  od dé	tsky�čh hodin
v Nédé	 lní� s	kolé. Obvyklé vs	ák k Bibli př	istupováli s obdivny�m př	í�stupém á č	étli ji, áby jim
ř	éklá, č	ému májí� vé	ř	 it á ják májí� z	 í�t svu! j z	 ivot. Tito studénti sé zpřávidlá nézájí�máli á néč	élili
tomu,  čo  vé	dči  objévili  o  přoblé�méčh  Biblé,  kdyz	  jé  studová�ná  z  ákádémič	té	 js	 í�ho  á
histořičké�ho hlédiská.

Ostátní� studénti to myslí� vá� z	né	  s tí�m, z	é sé jim v séminá� ř	 i dář	í� ákádémičky, álé nézdá�
sé,  z	é  by  vélmi  dobř	é  ználi  Bibli  nébo  mé	 li  obzvlá� s	 té	  vysoky�  ná�zoř  ná  Pí�smo  jáko  ná
inspiřováné�  Boz	 í� slovo. Tito studénti jsou č	ásto vé	ř	 í�čí�, ktéř	í� sé nářodili á vyřostli á ktéř	í� sé
čí�tí� povolá�ni ké sluz	bé	  - vé	 ts	 iná z ničh ké sluz	bé	  v čí�řkvi, álé znáč	ny�  poč	ét z ničh k jiny�m
dřuhu! m  sočiá� lní�  sluz	by.  Přo  hlávní�  přoudy v  nás	 í�  zémi -  přésbytéřiá�nsky�,  métodističky�,
lutéřá�nsky�, épiskopá� lní� átd. - jé znáč	ny�  poč	ét té	čhto studéntu!  tí�m, čo byčh názvál libéřá� lní�.
Névé	ř	 í�  v  hlouposti zápsáné�  v Bibli á jsou ví�čé oddá�ni čí�řkvi jáko instituči néz	  Pí�smu jáko
plá�nu toho, č	ému vé	ř	 it á ják z	 í�t svu! j z	 ivot. A mnozí� z ničh, upř	í�mné	  ř	éč	éno, toho moč o Bibli
névé	dí� á májí� jén jáky�si néuřč	ity�  počit jéjí� ná�boz	énské�  hodnoty.

Ná přotéstántsky�čh séminá� ř	 í�čh to ták vz	dy nébylo.  V dř	í�vé	 js	 í�čh désétilétí�čh sé dálo
př	édpoklá�dát,  z	é  studént př	ijdé do séminá� ř	é  s řozsá�hly�mi ználostmi Biblé á s	koléní�  přo
sluz	bu á dálo sé př	édpoklá�dát, z	é studénti mé	 li v málí�č	ku zá�kládní� obsáh Stářé�ho i Nové�ho
zá�koná. To bohuz	él jiz	  néplátí�. Kdyz	  jsém byl ná konči sédmdésá� ty�čh lét v Přinčétonské�m
téologičké�m  séminá� ř	 i  (přésbytéřiá�nská�  s	kolá),  vé	 ts	 iná  my�čh  spoluz	á� ku!  bylá  povinná
ábsolvovát sánáč	ní� přá� čé, áby sloz	 ilá zkous	ku, ktéřou jsmé názváli zkous	kou „dé	 tská�  Biblé“,
bylá  to  zkous	ká  ználostí�  studéntá  o  néjzá�kládné	 js	 í�  infořmáčí�čh  o  Bibli  -  Co  jé  to
„Péntátéučh“? V jáké�  knizé sé náčhá� zí� Ká� zá�ní� ná hoř	é? Kdo jé Téofilos? - infořmáčé, ktéřé�  uz	
vé	 ts	 iná z ná� s počhá�zéjí�čí�čh zé silné	 js	 í�ho évángéliká� lní�ho přostř	édí� suvéřé�nné	  ználá.

Tus	í�m, z	é vé	 ts	 iná studéntu! , ktéř	í� př	ijdou do přvní�ho řoč	ní�ku séminá� řní�ho s	koly, néví�,
čo mohou od kuřzu!  o Bibli oč	éká�vát. Tyto tř	í�dy jsou sámozř	éjmé	  jén málou č	á� stí� uč	ébní�čh
osnov.  Existují�  povinné�  kuřzy histořié  čí�řkvé,  systémátičké�  téologié,  kř	ésťánské�  vy�čhovy,
ř	éč	i, homilétiky (ká�zá�ní�) á spřá�vy čí�řkvé. Jé toho hodné	  vté	sná�no do tř	í� lét. Káz	dy�  jé vs	ák
povinén ábsolvovát u� vodní� á pokřoč	ilé�  kuřzy bibličky�čh studií�. Vé	ts	 iná studéntu!  oč	éká�vá� , z	é
tyto  kuřzy  budou vyuč	ová�ny  z  ví�čé  č	i  mé�né	  zboz	né�ho  hlédiská,  á  uká� z	ou  jim,  ják  jáko
budoučí� pástoř	i májí� břá� t Bibli á áplikovát ji ná z	 ivoty lidí� vé svy�čh ty�dénní�čh ká�zá�ní�čh.

Tákové�  studénty č	éká�  hřubé�  přobuzéní�. Hlávní� přotéstántské�  séminá� ř	é v té� to zémi jsou
přoslulé�  tí�m, z	é zpočhybn	 ují� milovánou ví�řu studéntu!  v Bibli - i kdyz	  jé táto milováná�  ví�řá
přosté	  jén vř	ély�m á néjásny�m počitém, z	é Biblé jé skvé	 ly�m přu! vodčém ví�řy á přáxé, k ní�z	  jé
tř	ébá př	istupovát s u� čtou á zboz	ností�. Tyto séminá� ř	é álé uč	í� vá� z	né�  á tvřdé�  bibličké�  studium.
Nésnáz	 í�  sé  vé�st  k  zboz	nosti.  Uč	í�  jé  uč	énči,  ktéř	í�  jsou  obézná�méni  s  tí�m,  čo  né	méčky  á
ángličky mluví�čí�  vy�zkumy ř	í�kájí�  o Bibli zá poslédní�čh tř	i stá lét.  Rádé	 ji by mé	 li studénty
infořmovát  o Bibli,  néz	  áby jé  uč	ili,  čo  v  Bibli  vlástné	  jé.  Bibličké�  hodiny v séminá� ř	 i  sé
obvyklé  vyuč	ují�  z  č	isté	  ákádémičké�ho,  histořičké�ho  hlédiská,péřspéktivy,  ná  řozdí�l  od
č	éhokoli, čo vé	 ts	 iná studéntu!  přvní�ho řoč	ní�ku oč	éká�vá� , á ná řozdí�l od č	éhokoli, čo uz	  slys	éli
dř	í�vé, domá, v kostélé nébo v nédé	 lní� s	kolé.



Př	í�stup pouz	 í�vány�  k studiu  Biblé té�mé	ř	  ná vs	éčh přotéstántsky�čh (á nyní� kátoličky�čh)
hlávní�čh  séminá� ř	 í�čh  sé  názy�vá�  „histořičko-křitičká�“  métodá.  Jé  to  zčélá  odlis	né�  od
„zboz	né�ho“ př	í�stupu k Bibli, ktéřy�  sé č	lové	k uč	í� v kostélé. Oddány�  př	í�stup k Bibli sé zájí�má�  o
to, čo Biblé ř	í�ká�  - zéjmé�ná o tom, čo ř	í�ká�  mné	  osobné	  nébo mé�  spoléč	nosti. Co mi Biblé ř	í�ká�
o Bohu? Křistus? Kostél? Mu! j vztáh ké své	 tu? Co mi to ř	í�ká�  o tom, č	ému má�m vé	ř	 it? O tom,
ják jédnát? O spoléč	énské�  odpové	dnosti? Ják mi Biblé mu! z	é pomoči př	iblí�z	 it sé k Bohu? Ják
mi pomá�há�  z	 í�t?

Histořičko-křitičky�  př	í�stup má�  jiny�  souboř otá� zék. Já�dřém tohoto př	í�stupu jé histořičká�
otá� zká (odtud ná�zév), čo bibličké�  spisy známénály v jéjičh pu! vodní�m histořičké�m kontéxtu.
Kdo byli skutéč	ní� áutoř	i Biblé? Jé moz	né�  (áno!), Ž4 é né	ktéř	í� áutoř	i né	ktéřy�čh bibličky�čh knih
nébyli vé skutéč	nosti tí�m, zá koho byli poklá�dá�ni, nébo čo sé o ničh tvřdilo - ř	ékné	mé, z	é 1
Timotéová nébylá vé skutéč	nosti nápsá�n Pávlém, nébo z	é Génésis nébyl nápsá�n Mojz	 í�s	ém?
Kdy tito áutoř	i z	 ili? Žá jáky�čh okolností� psáli? Jáké�  přoblé�my sé snáz	 ili ř	és	 it v jéjičh vlástní�
dobé	? Ják byly ovlivné	ny kultuřní�mi á histořičky�mi př	édpoklády své�  doby? Jáké�  zdřojé tito
áutoř	i pouz	 ili? Kdy byly tyto zdřojé vyřobény? Jé moz	né� ,  z	é sé péřspéktivy té	čhto zdřoju!
návzá� jém lis	 ily? Jé moz	né� , z	é áutoř	i, ktéř	í� pouz	 ili tyto zdřojé, mé	 li řu! zné�  pohlédy, á to ják zé
svy�čh zdřoju! , ták od sébé návzá� jém? Jé moz	né� , z	é knihy Biblé, záloz	éné�  ná řu! zny�čh zdřojí�čh,
mohou mí�t vnitř	ní� řozpořy? Ž4 é mézi nimi éxistují� nésluč	itélné�  řozdí�ly? A jé moz	né� , z	é to, čo
knihy pu! vodné	  známénály v  pu! vodní�m kontéxtu,  néní�  to,  zá čo  jé dnés  má�mé? Ž4 é  nás	é
intéřpřétáčé Pí�smá záhřnují� vytřz	éní� jého slová z kontéxtu á tí�m zkřésléní� jéjí�ho posélství�?

A čo kdyz	  némá�mé áni pu! vodní� slová? Co kdyby sé bé	hém stálétí�, kdy bylá Biblé - ják
Stářy�  zá�kon,  hébřéjsky�,  i  Novy�  zá�kon,  ř	éčky  -  kopí�řová�ná  řuč	né	 ,  slová  mé	nilá  dobř	é
mí�né	ny�mi, álé néopátřny�mi zá�koní�ky nébo plné	  ostřáz	 ity�mi zá�koní�ky, ktéř	í�  čhté	 li zmé	nit
téxt ták, áby hovoř	il, to čo oni čhté	 li, áby hovoř	il?

Pátř	í�  mézi né	  mnoho á mnoho otá� zék vyvolány�čh histořičko-křitičkou métodou. Néní�
divu, z	é sé nástupují�čí� séminářisté�  musí� př	ipřávit ná zkous	ky „dé	tské�  biblé“ jés	té	  př	édtí�m,
néz	  mohli záč	í�t vá� z	né	  studovát Bibli. Ténto dřuh studiá př	édpoklá�dá� , z	é ví�té, o č	ém mluví�té,
néz	  o tom záč	nété mluvit.

Vélmi  vélké�  přočénto  séminářistu!  jé  histořičko-křitičkou  métodou  zčélá  záskoč	éno.
Př	ičhá�zéjí� s oč	éká�vá�ní�m, z	é sé náuč	í� zboz	né�  přávdy z Biblé, áby jé mohli př	édá�vát vé svy�čh
ká� zá�ní�čh,  ják  to  přo  né	  dé	 láli  jéjičh  vlástní�  pástoř	i.  Nikdo jé  népř	ipřávil  ná  histořičkou
křitiku. K jéjičh př	ékvápéní�  sé uč	í�  mí�sto mátéřiá� lu přo ká�zá�ní�  vs	éčhny vy�slédky toho, čo
histořič	tí�  křitiči stánovili ná zá�kládé	  stálétí�  vy�zkumu. Biblé jé plná�  nésřovnálostí�,  z ničhz	
mnohé�  jsou  zčélá  nésluč	itélné�  řozpořy.  Mojz	 í�s	  nénápsál  Péntátéučh  (přvní�čh  pé	t  knih
Stářé�ho zá�koná)  á  Mátous	 ,  Mářék,  Luká�s	  á  Ján nénápsáli  évángéliá.  Existují�  dáls	 í�  knihy,
ktéřé�  sé  do  Biblé  nédostály  á  ktéřé�  byly  v  té�  č	i  oné�  dobé	  pováz	ová�ny  zá  kánoničké�  -
nápř	í�klád dáls	 í�  évángéliá,  u� dájné	  nápsáné�  Jéz	 í�s	ovy�mi ná� slédovní�ky Pétřém, Tomá�s	ém  á
Mářií�.  Exodus  přávdé	podobné	  nénástál,  ták  ják  jé  popsá�n  vé  Stářé�m  zá�koné	 .  Dobytí�
Žáslí�béné�  zémé	  jé přávdé	podobné	  záloz	éno ná légéndé	 . Evángéliá jsou v řozpořu v mnohá
bodéčh á obsáhují�  néhistořičky�  mátéřiá� l.  Jé té	z	ké�  vé	dé	 t,  zdá Mojz	 í�s	  né	kdy éxistovál á čo
př	ésné	  uč	il  histořičky�  Jéz	 í�s	 .  Histořičké�  př	í�bé	hy  Stářé�ho  zá�koná  jsou  plné�  légéndá� řní�čh
vy�myslu!  á  knihá Skutku!  v  Nové�m zá�koné	  obsáhujé  histořičky néspoléhlivé�  infořmáčé o
z	 ivoté	  á  uč	éní�  Pávlá.  Mnoho  knih  Nové�ho  zá�koná  jé  pséudonymní�čh  -  nébyly  nápsá�ny
ápos	toly, álé pozdé	 js	 í�mi áutořy, ktéř	í� sé přohlás	ují� zá ápos	toly. Séznám pokřáč	ujé. 



Né	ktéř	í�  studénti  př	ijí�májí�  tyto  nové�  pohlédy  od  přvní�ho  dné.  Jiní�  -  zéjmé�ná  mézi
konzéřvátivné	 js	 í�mi studénty - dlouho odolá�vájí� á stá� lé májí� jistotu, z	é Bu! h do své�  posvá� tné�
knihy népř	ipustí�  z	á� dné�  lz	 i. Alé zánédlouho, kdyz	  studénti vidí�  stá� lé ví�čé du! kázu! ,  mnozí�  z
ničh  zjistí�,  z	é  jéjičh  ví�řá  v  néomylnost  á  ábsolutní�  histořičkou  přávdivost  Biblé  záč	í�ná�
kolí�sát.  Přosté	  éxistujé  př	í�lis	  mnoho  du! kázu!  á  smí�ř	 it  vs	éčhny  stovky  řozdí�lu!  mézi
bibličky�mi přámény vyz	ádujé tolik spékuláčí� á fántázijní�čh intéřpřétáč	ní�čh křoku! , ktéřé�  přo
né	  nákonéč budou př	í�lis	 .

PROBLÉMY S BIBLÍ

       Přo studénty,  ktéř	í�  př	ičhá� zéjí�  do séminá� ř	é  s ná�zořém, z	é  Biblé jé zčélá,  ábsolutné	
stopřočéntné	  bézčhybná� , mu! z	é by� t zjis	té	ní�, z	é néjkřitič	té	 js	 í� vé	dči májí� vélmi odlis	ny�  pohléd,
přo jéjičh systé�m skutéč	ny�m s	okém. A jákmilé tito studénti otévř	ou stávidlá tí�m, z	é př	ipustí�,
z	é by v Bibli mohly by� t čhyby, jéjičh čhá�pá�ní� Pí�smá nábéřé řádiká� lní� obřát. C4 í�m ví�čé péč	livé	
á inténzivné	  č	tou téxt, tí�m ví�čé čhyb nájdou á záč	í�nájí� čhá�pát, z	é vé skutéč	nosti dá�vá�  Biblé
léps	í�  smysl,  kdyz	  uzná� té  jéjí�  nésřovnálosti  mí�sto  toho,  ábysté vytřválé třváli  ná tom,  z	é
z	á�dné�  nééxistují�, i kdyz	  ná vá� s zí�řájí� tvá� ř	 í� v tvá� ř	.

Mnoho  záč	í�nájí�čí�čh  studéntu!  má�  jistotu,  z	é  doká�z	é  vysvé	 tlit  řozdí�ly  mézi  évángélii.
Nápř	í�klád Mářkovo évángélium náznáč	ujé, z	é přá�vé	  v poslédní�m ty�dnu své�ho z	 ivotá Jéz	 í�s	
„oč	istil čhřá�m“ tí�m, z	é př	évřá� til stoly smé	ná� řní�ku!  á ř	ékl: „Toto má�  by� t du! m modlitby ... álé
vy jsté z né	 j udé	 láli zlodé	 jské�  doupé	  “(Mářék 11), zátí�mčo podlé Jáná sé to stálo ná sámé�m
poč	á� tku  Jéz	 í�s	ovy  sluz	by  (Ján  2).  Né	ktéř	í�  č	téná� ř	 i  si  myslí�  z	é  Jéz	 í�s	  musél  čhřá�m  vyč	istit
dvákřá� t,  jédnou ná záč	á� tku své�  sluz	by á jédnou ná konči.  To by vs	ák známénálo,  z	é  áni
Mářék, áni Ján névypřá�vé	 jí� „přávdivy� “ př	í�bé	h, přotoz	é v obou př	í�pádéčh č	istí� čhřá�m pouzé
jédnou. Jé náví�č toto sládé	ní� obou u� č	tu!  histořičky moz	né�? Pokud Jéz	 í�s	  ná záč	á� tku své�  sluz	by
vyč	istil  čhřá�m,  přoč	  tédy nébyl  zátč	én z	 idovsky�mi  u� ř	ády?  Jákmilé  si  č	lové	k  uvé	domí�,  z	é
Biblé mu! z	é mí�t nésřovnálosti, jé moz	né�  vidé	 t, z	é Mářkovo évángélium á Ján moz	ná�  čhté	 li
uč	it  né	čo jiné�ho o oč	is	té	ní�  čhřá�mu, á ták udá� lost zář	ádili  do dvou řu! zny�čh dob Jéz	 í�s	ovy
sluz	by. Histořičky vzáto tédy spisy néjsou smí�ř	 itélné� .

Toté�z	  lzé ř	í�či o Pétřovy�čh zápř	éní�čh Jéz	 í�s	é. V Mářkové	  évángéliu Jéz	 í�s	  ř	ékl Pétřovi, z	é ho
zápř	é tř	ikřá� t, „néz	  kohout dvákřá� t zákokřhá�“. V Mátous	ové	  évángéliu mu ř	í�ká� ,  z	é to budé
„néz	  zákokřhá�  kohout“. No, čo to jé - néz	  kohout zákokřhá�  jédnou nébo dvákřá� t? Kdyz	  jsém
byl ná vysoké�  s	kolé, koupil jsém si knihu, ktéřá�  bylá zámé	ř	éná ná sládé	ní�  řozdí�lu!  tohoto
dřuhu.  Jménoválá sé  Ž4 ivot Křistá vé stéřéu. Autoř, Johnston Chénéy, vzál č	tyř	i évángélijní�
u� č	ty  á  spojil  jé  do  jédnoho  vélké�ho  mégá-évángéliá,  áby  uká�zál,  jáké�  bylo  skutéč	né�
évángélium. Přo řozpořuplnost  vé zpřá�vé	  o  Pétřovy�čh zápř	éní�čh  mé	 l  áutoř vélmi čhytřé�
ř	és	éní�:  Pétř  vé  skutéč	nosti  zápř	él  Jéz	 í�s	é  s	éstkřá� t,  tř	ikřá� t  př	éd  zákokřhá�ní�m  kohoutá  á
tř	ikřá� t př	édtí�m, néz	  zákokřhál podřuhé� . To mu! z	é táké�  vysvé	tlit, přoč	 Pétř zápí�řá�  Jéz	 í�s	é ví�čé
néz	  tř	ém řu! zny�m lidém (nébo skupiná�m lidí�)  v řu! zny�čh évángélí�čh. Alé opé	 t zdé, áby sé
vyř	és	 il  nésoulád mézi évángélii,  musí�  tlumoč	ní�k  nápsát své�  vlástní�  évángélium, ktéřé�  sé
népodobá�  z	á� dné�mu z  évángélií�  nálézény�čh v  Nové�m zá�koné	 .  A néní�  to  třočhu ábsuřdní�
ř	 í�kát, z	é vé skutéč	nosti jé jén to „mé�“ évángélium to přávé�  - to, ktéřé�  vytvá� ř	 í�m zé č	tyř	  č	á� stí� v
Nové�m zá�koné	  - á z	é ostátní� májí� přávdu jén č	á� stéč	né	?
 



Stéjny�  přoblé�m nástá�vá�  vé zpřá�vá� čh o Jéz	 í�s	ové	  vzkř	í�s	éní�. Tř	étí�ho dné po Jéz	 í�s	ové	  smřti
z	ény jdou k hřobu, áby pomázály jého té	 lo zá u� č	élém pohř	bu. A koho tám vidí�? Vidí� muz	é,
ják ř	í�ká�  Mářék, nébo dvá muz	é (Luká� s	) nébo ándé	 lá (Mátous	)? To jé obvyklé sládé	no ták, z	é
z	ény skutéč	né	  vidé	 ly „dvá ándé	 ly“. To mu! z	é vysvé	 tlit vs	éčhno ostátní� - přoč	 Mátous	  ř	 í�ká� , z	é
vidé	 li ándé	 lá (zmin	 ujé pouzé jédnoho zé dvou ándé	 lu! ,  álé népopí�řá� ,  z	é tám byl i dřuhy�),
přoč	 Mářék ř	í�ká� , z	é to byl muz	  (ándé	 lé�  vypádáli jáko muz	 i, dokončé áč	koli to byli ándé	 lé� , á
Mářék zmin	 ujé pouzé jédnoho z ničh, ániz	  by popř	él, z	é éxistujé i dřuhy�), á přoč	 Luká�s	  ř	 í�ká� ,
z	é to byli dvá muz	 i (přotoz	é ándé	 lé�  vypádáli jáko muz	 i).

Ják uvidí�mé dá� lé,  v Nové�m zá�koné	  éxistujé spoustá dáls	 í�čh nésřovnálostí�,  né	ktéřé�  z
ničh jsou mnohém obtí�z	né	 ji  sláditélné�  (ř	ékl  byčh,  z	é  jé  to přáktičky némoz	né� )  néz	  tyto
jédnodučhé�  př	í�klády.  Néjén,  z	é  éxistují�  nésřovnálosti  mézi  řu! zny�mi  knihámi  Biblé,  álé
éxistují�  táké�  nésřovnálosti v né	ktéřy�čh knihá� čh, čoz	  jé přoblé�m, ktéřy�  histořič	tí�  křitiči jiz	
dlouho př	ipisují�  skutéč	nosti,  z	é  áutoř	i  évángéliá  pouz	 í�váli  přo své�  spisy  řu! zné�  zdřojé  á
né	kdy i tyto zdřojé, kdyz	  jsou spojény dohřomády, jsou v řozpořu mézi sébou. Jé u� z	ásné� , ják
vnitř	ní� přoblé�my, jáko jsou tyto, pokud ná né	  nébudété upozořné	ni, jsou př	i č	téní� évángélií�
ták snádno př	éhlé�dnuty, álé jákmilé vá� s ná né	  né	kdo upozořní�, jsou ták viditélné� . Studénti
sé mé	  č	ásto ptájí�:  „Přoč	  jsém to př	édtí�m névidé	 l?“ Nápř	í�klád v Jánové	  évángéliu vykoná�
Jéz	 í�s	  svu! j přvní� zá� zřák v kápitolé 2, kdyz	  přomé	ní� vodu vé ví�no (oblí�bény�  zá� zřáč	ny�  př	í�bé	h
ná univéřzitní�čh kámpuséčh) á jé ná�m ř	éč	éno, z	é „to bylo přvní� známéní�, ktéřé�  udé	 lál Jéz	 í�s	“
(Ján  2:11).  Pozdé	 ji  v  té� to  kápitolé  ná�m  jé  ř	éč	éno,  z	é  Jéz	 í�s	  udé	 lál  „mnoho  známéní�“  v
Jéřuzálé�mé	  (Ján 2:23). A pák vé 4. kápitolé uzdřáví�  syná sétní�ká á áutoř ř	í�ká� :  „Toto bylo
dřuhé�  známéní�,  ktéřé�  udé	 lál Jéz	 í�s	“ (Ján 4:54). Co? Jédno známéní�, mnoho známéní�  á pák
dřuhé�  známéní�?1)

Jédná z my�čh oblí�bény�čh zjévny�čh nésřovnálostí� - č	étl jsém Jáná čélé�  řoky, ániz	  byčh si
uvé	domil,  ják jé to divné�  - počhá� zí�  z Jéz	 í�s	ovy „R4 éč	i ná řozlouč	énou“, poslédní�čh  pokynu! ,
ktéřé�  Jéz	 í�s	  př	édál  svy�m  uč	édní�ku! m  př	i  poslédní�m  jí�dlé  s  nimi,  ktéřé�  zábí�řájí�  vs	éčhny
kápitoly od 13 áz	  do 17 v évángéliu podlé Jáná. V Jánovi 13:36 Pétř ř	í�ká�  Jéz	 í�s	 i: „Páné, kám
jdés	?“ O né	kolik véřs	u!  pozdé	 ji Tomá� s	  ř	 í�ká� : „Páné, néví�mé, kám jdés	“ (Ján 14: 5). A pák o
né	kolik minut pozdé	 ji, př	i stéjné�m jí�dlé, Jéz	 í�s	  řozč	ilil své�  uč	édní�ky slovy: „Téď jdu k tomu,
kdo mé	  poslál, př	ésto sé mé	  nikdo z vá� s néptá� :‚ Kám jdés	? '“(Ján 16 : 5). Buď mé	 l Jéz	 í�s	  vélmi
křá� tkou pámé	ť,  nébo  sé  vé  zdřojí�čh  přo tyto  kápitoly  dé	 jé  né	čo  zvlá� s	 tní�ho,  čoz	  vytvá� ř	 í�
zvlá� s	 tní� dřuh řozpořuplnosti.

Uká� zálo sé, z	é tyto dřuhy přoblé�mu!  jsou vé Stářé�m zá�koné	  jés	té	  č	ásté	 js	 í�, poč	í�nájé jého
u� plny�m poč	á� tkém. Né	ktéř	í� dé	 lájí� vs	é přo to, áby vs	éčhny tyto řozdí�ly uhládili, álé kdyz	  sé ná
né	  podí�vá� té pozořné	 , jé vélmi té	z	ké�  jé smí�ř	 it. A přoč	 by mé	 li by� t smiř	ová�ny? Moz	ná�  jsou to
přosté	  řozdí�ly.  Popis stvoř	éní� v 1. Mojz	 í�s	ové	  1 jé vélmi odlis	ny�  od popisu v 1. Mojz	 í�s	ové	  2.
Néjénz	é sé lis	 í� styl psání�, ják jé vélmi zř	éjmé� , kdyz	  č	tété téxt v hébřéjs	tiné	 , á néjénz	é tyto
dvé	  kápitoly  pouz	 í�vájí�  řu! zná�  jmé�ná  přo  Bohá  ,  álé  sámotny�  obsáh  kápitol  sé  v  mnohá
ohlédéčh lis	 í�. Přosté	  vytvoř	té séznám vs	ého, čo sé stáné v kápitolé 1 v poř	ádí�, v jáké�m sé to
stáné,  á sámostátny�  séznám přo kápitolu 2,  á pořovnéjté tyto své�  séznámy. Jsou zví�ř	átá
stvoř	éná  př	éd  lidmi,  jáko  v  kápitolé  1  nébo  po  ničh,  jáko  v  kápitolé  2?  Jsou  řostliny
vytvoř	ény př	éd lidmi nébo pozdé	 ji? Jé „č	lové	k“ přvní�m z	 ivy�m tvořém, ktéřy�  byl stvoř	én,
nébo poslédní�m? Jé z	éná stvoř	éná souč	ásné	  s muz	ém nébo sámostátné	? I v káz	dé�m př	í�bé	hu
éxistují� přoblé�my: pokud bylo „své	tlo“ vytvoř	éno přvní� dén stvoř	éní� v 1. Mojz	 í�s	ové	  1, ják to,
z	é  slunčé,  mé	sí�č  á  hvé	zdy vznikly  áz	  č	tvřty�  dén?  Odkud  počhá� zí�  své	tlo,  né-li  zé slunčé,



mé	sí�čé á hvé	zd? A ják by mohl by� t „véč	éř á řá�no“ káz	dy�  z přvní�čh tř	í�  dnu! ,  kdyby nébylo
slunčé? 
 

To jé jén záč	á� ték. Kdyz	  Noé vézmé zví�ř	átá do ářčhy, vézmé si sédm pá� řu!  vs	éčh „č	isty�čh“
zví�ř	át, ják uvá�dí� Génésis 7: 2, nébo jén dvá pá� řy, ják náznáč	ujé Génésis 7: 9–10?

V knizé Exodus Bu! h ř	í�ká�  Mojz	 í�s	ovi: „Žjévil jsém sé Abřáhámovi, Izá�kovi á Já� kobovi jáko
Vs	émohoučí�  Bu! h,  álé  svy�m  jmé�ném‚  PAS N  '[=  Hospodin]  jsém  jim  nédál  o  sobé	  vé	dé	t
“(Exodus 6: 3 ). Ják sé toto sládí� s tí�m, čo sé náčhá� zí� dř	í�vé, v Génésis, kdé sé Bu! h dá�vá�  poznát
Abřáhámovi jáko PAS N: „Potom mu [Bu! h] ř	ékl [Abřáhámovi“: „Já�  jsém PAS N [= Jáhvé], ktéřy�  té	
př	ivédl z Cháldéjču!  Uř '“(Génésis 15: 7)?

Nébo zváz	té jédnu z my�čh néjoblí�béné	 js	 í�čh pásá� z	 í�, popis déséti řán, ktéřé�  Mojz	 í�s	  svřhl
ná  hlávy  Egypťánu! ,  áby  donutili  fářáo� ná  „přopustit  mu! j  lid“.  Pá� ty�  byl  moř,  ktéřy�  zábil
„vs	éčhná hospodá�ř	ská�  zví�ř	átá Egypťánu! “ (Exodus 9: 5). Ják to, z	é o né	kolik dní� pozdé	 ji mé	 lá
sédmá�  řá�ná křupobití�  znič	it  vs	éčhná égyptská�  hospodá� ř	ská�  zví�ř	átá ná polí�čh (Exodus 9:
21–22)? Jáká�  hospodá� ř	ská�  zví�ř	átá?

Bliz	s	 í�  č	téní�  Biblé  odhálujé  křomé	  mnohá  nésřovnálostí�  á  řozpořu!  i  dáls	 í�  přoblé�my.
Existují� mí�stá, kdé sé zdá� , z	é téxt záhřnujé pohléd, ktéřy�  sé zdá�  by� t néhodny�  Bohá nébo jého
lidu. Opřávdu si má�mé Bohá př	édstávit jáko né	koho, kdo si objédná�  másákř čélé�ho mé	stá? V
Jozuovi 6 Bu! h nář	izujé izřáélsky�m vojá�ku! m, áby záu� toč	ili ná mé	sto Jéřičho á zábili káz	dé�ho
muz	é, z	énu á dí�té	  vé mé	sté	 . Př	édpoklá�dá�m, z	é dá�vá�  smysl, z	é by Bu! h néčhté	 l mí�t ná svu! j lid
s	pátny�  vliv - álé opřávdu si myslí�, z	é jé zá tí�mto u� č	élém nutné�  závřáz	dit vs	éčhná bátolátá á
kojénčé? Co májí� spoléč	né�ho s nič	émností�?

Nébo  čo  sé  dá�  ř	 í�čt  o  137.  z	álmu,  jédnom  z  néjkřá� sné	 js	 í�čh  z	álmu! ,  ktéřy�  záč	í�ná�
nézápoménutélny�mi slovy „U ř	ék Bábylon - tám jsmé sé posádili á tám jsmé plákáli, kdyz	
jsmé si vzpomné	 li ná Sion.“ Ždé jé silny�  obřáz vé	řné�ho Izřáélčé, ktéřy�  touz	 í� po ná�vřátu do
Jéřuzálé�má, ktéřy�  byl znič	én Bábylon	 ány. Alé jého čhvá� lá Bohu á jého sváté�mu mé	stu sé ná
konči zuř	ivé	  otoč	í�, kdyz	  sé pomstí� ná Boz	 í�čh népř	á� télí�čh: „Budou s	ťástní�, kdo vézmou vás	é
[bábylonské� ] málé�  dé	 ti á řoztř	í�s	 tí� jé o ská� lu. “ Májí� vyřázit mozék z bábylonsky�čh dé	 tí� jáko
odplátu zá to, čo udé	 láli jéjičh otčové� -vojá� či? Jé to v Bibli?

Bu! h pomsty sé nénáčhá�zí�  jén vé Stářé�m zá�koné	 ,  ják sé né	ktéř	í�  kř	ésťáné�  snáz	 í�  tvřdit.
Dokončé i novozá�konní�  Bu! h jé Bohém soudu á hné	vu, ják ví�  káz	dy�  č	téná� ř	  knihy Žjévéní�.
Jézéřo ohné	  hoř	í�  á jé př	ipřávéno přo káz	dé�ho, kdo sé stáví� přoti Bohu. To budé záhřnovát
vé	č	né�  spálová�ní� - vé	č	ny�  třést, i přo ty, ktéř	í� hř	és	 ili přoti Bohu, jén křá� tčé, ř	ékné	mé, dváčét
lét. Dváčét bilionu!  lét třá�péní� vy�mé	nou zá dváčét lét s	pátné�ho z	 ivotá; á to jé jén záč	á� ték. Jé
to opřávdu hodné�  Bohá?

Chté	 l byčh zdu! řáznit, z	é uč	énči á studénti, ktéř	í� tákové�  pásá� z	é zpočhybn	 ují�, sámi sébé
nézpočhybn	 ují�. Ptájí� sé, čo Biblé ř	í�ká�  o Bohu. Né	ktéř	í� tákoví� uč	énči si i nádá� lé myslí�, z	é Biblé
jé v jisté�m smyslu inspiřová�ná - jiní�  sámozř	éjmé	  né. Alé i kdyz	  sé áutoř	i  Biblé v uřč	ité�m
smyslu néčháli inspiřovát, nébyli u� plné	  néomylní�; vé skutéč	nosti udé	 láli čhyby. Tyto čhyby
záhřnovály nésřovnálosti á řozpořy, álé záhřnovály táké�  mylné�  př	édstávy o Bohu, ky�m vé
skutéč	nosti  byl  á  čo  vlástné	  čhté	 l.  Opřávdu  čhčé,  áby  jého  ná� slédovní�či  stř	í�káli  mozék
kojénču!  od svy�čh népř	á� tél ná ská� ly? Opřávdu plá�nujé třá�pit névé	ř	 í�čí� po biliony lét?

To jsou otá� zky, sé ktéřy�mi jé mnoho séminářistu!  nučéno sé poty�kát, kdyz	  sé vzdálují� od
oddánosti Bibli, ktéřou si sébou př	iná� s	éjí�  do séminá� ř	é, á záč	í�nájí�  studovát Bibli vé své	 tlé
vé	déčké�  přá� čé. Jédná�  sé o otá�zky vznéséné�  do znáč	né�  mí�řy v du! slédku s	koléní� v histořičko-



křitičké�m př	í�stupu k Bibli, př	í�stupu, ktéřy�  sé vyuč	ujé ná vé	ts	 iné	  hlávní�čh přotéstántsky�čh
séminá� ř	 í�čh, á ktéřy�  jé ví�čémé�né	  „ořtodoxní�m“ pohlédém mézi bibličky�mi vé	dči v Améřičé á
Evřopé	 .
 

Ténto ná� zoř třvá�  ná tom, z	é káz	dy�  áutoř Biblé z	 il vé své�m vlástní�m č	ásé á mí�sté	  - á né v
nás	ém. Káz	dy�  áutoř mé	 l  souboř kultuřní�čh á ná�boz	énsky�čh př	édpokládu! ,  ktéřé�  my sámi
némusí�mé s nimi sdí�lét.  Histořičko-křitičká�  métodá sé snáz	 í�  počhopit,  čo káz	dy�  z té	čhto
áutořu!  mohl myslét vé své�m pu! vodní�m kontéxtu. Podlé tohoto ná�zořu musí� by� t káz	dé�mu
áutořovi umoz	né	no mí�t  vlástní�  slovo.  V Nové�m zá�koné	  áutoř Mátous	é  néř	í�ká�  toté�z	  jáko
Luká� s	 . Mářék sé lis	 í� od Jáná. Pávél moz	ná�  névidí� do oč	í� Jákubovi. Autoř Žjévéní� sé zdá�  by� t
odlis	ny�  od  vs	éčh  ostátní�čh.  A  jákmilé  do  mixu  vloz	 í�té  Stářy�  zá�kon,  vé	či  budou  u� plné	
zmáténé� .  Autoř	i Jobá á  Kázátélé vy�slovné	  přohlás	ují�,  z	é nééxistujé posmřtny�  z	 ivot. Knihá
Amos třvá�  ná tom, z	é Boz	 í� lid třpí�, přotoz	é jé Bu! h třéstá�  zá jéjičh hř	í�čhy; knihá Job třvá�  ná
tom, z	é névinní�  mohou třpé	t; á knihá Dániél náznáč	ujé, z	é névinní�  vé skutéč	nosti budou
třpé	 t. Vs	éčhny tyto knihy sé lis	 í�, vs	éčhny májí� posélství� á vs	éčhná posélství� si záslouz	 í� by� t
slys	éná.

OD SEMINÁŘE KE KAZATELNĚ

       Jédní�m z néju� z	ásné	 js	 í�čh á néjznépokojivé	 js	 í�čh řysu!  hlávní�ho přoudu kř	ésťánství� jé to, z	é
séminářisté� ,  ktéř	í�  sé  ná  svy�čh  bibličky�čh  hodiná� čh  náuč	í�  histořičko-křitičkou  métodu,
zř	éjmé	  ná to zápoménou, kdyz	  př	ijdé č	ás, áby byli pásty�ř	 i.  Uč	í�  sé křitičky�m př	í�stupu! m k
Pí�smu, uč	í� sé o nésřovnálostéčh á řozpořéčh, objévují� néjřu! zné	 js	 í� histořičké�  čhyby á omyly,
uvé	domují�  si, z	é jé té	z	ké�  vé	dé	 t, zdá Mojz	 í�s	  éxistovál nébo čo Jéz	 í�s	  skutéč	né	  ř	ékl á udé	 lál,
zjis	ťují�,  z	é  éxistují�  i  jiné�  knihy,  ktéřé�  byly jédnou pováz	ová�ny zá kánoničké� ,  álé ktéřé�  sé
nákonéč  néstály  souč	á� stí�  Pí�smá  (nápř	í�klád  dáls	 í�  évángéliá  á  ápokálypsy),  pozná�vájí�,  z	é
znáč	ny�  poč	ét  knih  Biblé  jé  pséudonymní�čh  (nápř	í�klád  nápsány�  pod  jmé�ném  ápos	tolá
né	ky�m jiny�m), z	é vé skutéč	nosti némá�mé pu! vodní� kopié z	á�dné�  z bibličky�čh knih, álé pouzé
kopié vytvoř	éné�  o stálétí� pozdé	 ji, ktéřé�  byly vs	éčhny pozmé	né	ny. To vs	é sé uč	í�, á př	ésto sé
zdá� , z	é kdyz	  nástoupí� do sluz	by v čí�řkvi, vřá� tí� to vs	é do poličé. Ž du! vodu! , ktéřé�  přozkoumá�m
v zá�vé	řu, sé pástoř	i zpřávidlá zdřá�hájí� uč	it to, čo sé o Bibli dozvé	dé	 li v séminá� ř	 i. 2)

Ž4 ivé	  si vzpomí�ná�m ná to, kdyz	  jsém si to popřvé�  konkřé� tné	  uvé	domil. Přá�vé	  jsém záč	ál
uč	it  ná  Univéřsité	  of  Nořth  Cářoliná  v  Chápél  Hill  á  byl  jsém  stá� lé  kř	ésťáném.  Pástoř
přésbytéřiá�nské�ho  kostélá  v  Sévéřní�  Kářolí�né	  mé	  poz	á�dál  o  č	tyř	ty�dénní�  séřiá� l  o
„histořičké�m Jéz	 í�s	 i“. Tákz	é jsém ho udé	 lál. Vé svy�čh př	édná� s	ká� čh jsém hovoř	il o tom, přoč	
májí�  histořiči  přoblé�my  s  pouz	 í�vá�ní�m  évángélií�  jáko  histořičky�čh  přáménu! ,  vzhlédém  k
jéjičh  nésřovnálostém  á  skutéč	nosti,  z	é  bylá  nápsá�ná  désétilétí�  po  Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	
nézná�my�mi áutořy, ktéř	í� o né	m zdé	dili své�  zpřá�vy z vysočé pozmé	né	né�ho u� stní�ho přojévu
třádičé. Mluvil jsém táké�  o tom, ják vé	dči vymysléli métody přo řékonstřukči toho, čo sé
přávdé	podobné	  stálo v Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	 ,  á  zákonč	il  sé�řii  tí�m,  z	é  jsém vysvé	 tlil,  čo o Jéz	 í�s	 i
vlástné	  mu! z	émé  vé	dé	 t.  To,  o  č	ém  jsém  diskutovál,  nébylo  vu! béč  nič  nové�ho  -  byl  to



stándářdní�  vé	déčky�  mátéřiá� l, táková�  vé	č, ktéřá�  sé ná séminá� ř	 í�čh vyuč	ujé uz	  př	és pádésá� t
lét. Vés	kéřy�  ténto mátéřiá� l jsém sé náuč	il, kdyz	  jsém byl sá�m v Přinčétonské�m séminá� ř	 i.

Poté�  zá mnou př	is	 lá  dřáhá�  stářs	 í�  pání�  á  zoufálé sé mé	  zéptálá:  „Přoč	  jsém to nikdy
př	édtí�m néslys	élá?“ To, čo jsém ř	ékl, ji nétřá�pilo; bylá zoufálá�  z toho, z	é jí� to jéjí� pástoř nikdy
néř	ékl.  Vzpomí�ná�m si,  ják jsém sé dí�vál  př	és  spoléč	énsky�  sá� l  ná pástořá,  ktéřy�  mluvil  s
né	koliká dáls	 í�mi fářní�ky, á př	émy�s	 lél jsém o tom sámé�m: Přoč	 jí� to nikdy néř	ékl? Táké�  byl v
Přinčétonské�m  téologičké�m  séminá� ř	 i,  táké�  sé  náuč	il  vs	éčhny  tyto  vé	či;  v  té�  čí�řkvi  uč	il
hodiny vzdé	 lá�vá�ní� dospé	 ly�čh á vé	novál sé tomu dé� lé néz	  pé	 t lét. Přoč	 néř	ékl svy�m fářní�ku! m,
čo vé	dé	 l o Bibli á histořičké�m Jéz	 í�s	 i? Uřč	ité	  by  si to posléčhli. Bylo to přoto, z	é si myslél, z	é
ná to néjsou „př	ipřávéni“  -  mé	 l  př	í�stup pátřoná,  ktéřy�  jé  ták znépokojivé	  bé	z	ny�?  Bá� l  sé
„udé	 lát vlny“? Bá� l sé, z	é by histořičké�  infořmáčé mohly znič	it ví�řu jého sbořu? Bá� l sé, z	é
védoučí�  čí�řkvé  nébudou láskávé	  př	ijí�mát  s	 í�ř	éní�  té	čhto  ználostí�?  Vyvinuli  ná né	 j  védoučí�
čí�řkvé skutéč	né	  tlák, áby sé př	i ká�zá�ní� á uč	éní� dřz	él oddáné�ho postojé k Bibli? Mé	 l obávy o
ztřá� tu zámé	stná�ní�? Nikdy jsém to nézjistil.
 

Néř	í�ká�m, z	é čí�řkvé by mé	 ly by� t mini-univéřzitámi, kdé pástoř	i pu! sobí� jáko přofésoř	i zá
kázátélnou. Sluz	bá vs	ák uřč	ité	  obsáhujé ví�čé néz	  jén ká�zá�ní�  „dobřé�  zpřá�vy“ (áť uz	  jé  to
počhopéno)  káz	dy�  ty�dén.  Žáhřnujé  táké�  vy�uku.  Vé	 ts	 iná  čí�řkví�  má�  hodiny  vzdé	 lá�vá�ní�
dospé	 ly�čh.  Přoč	  néjsou dospé	 lí�  vzdé	 lá�vá�ni?  Mojé  zkus	énost  v  té� to  konkřé� tní�  čí�řkvi  néní�
ojédiné	 ly�m př	í�pádém.

Káz	dy�  řok uč	í�m stovky studéntu!  v mé�m kuřzu „US vod do Nové�ho zá�koná“ v Chápél Hill.
Nořmá� lné	  jé  vé  tř	í�dé	  tř	i  stá  áz	  tř	i  stá  pádésá� t  studéntu! .  Tř	í�du  sámozř	éjmé	  néuč	í�m  z
konfésní�ho áni zboz	né�ho hlédiská - z pohlédu, ktéřy�  jé vé	 ts	 iná z té	čhto studéntu! , ktéř	í� byli
vyčhová�ni  v  čí�řkvi,  zvyklá�  slys	ét  -,  álé  z  histořičko-křitičké�ho  hlédiská.  Infořmáčé  á
péřspéktivy, ktéřé�  vé tř	í�dé	  př	édstávuji,  néjsou nič	í�m řádiká� lní�m. Jsou to ná�zořy nálézéné�
mézi křitičky�mi uč	énči, ktéř	í�  k Bibli př	istupují�  histořičky - áť uz	  jsou to sámi vé	ř	 í�čí�  nébo
névé	ř	 í�čí�, přotéstánti, kátolí�či, z	 idé� , ágnostiči nébo čokoli jiné�ho. Jsou to ná� zořy, ktéřé�  jsém
sé náuč	il v séminá� ř	 i, á ná�zořy, ktéřé�  sé vyuč	ují� ná ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh á univéřzitá� čh po
čélé�  zémi.

Moji  studénti  májí�  ná  tyto  ná� zořy  ř	ádu  řéákčí�.  Mnoho  my�čh  konzéřvátivné	 js	 í�čh
studéntu!  jé v tom vé	ku jáko jsém byl kdysi já�  – jsou si jistí�  ábsolutní�  přávdivostí�  Biblé á
opátřní�  vu! č	i  káz	dé�mu,  kdo  by  ji  mohl  zpočhybnit.  Né	ktéř	í�  z  té	čhto  studéntu!  odmí�tájí�
posloučhát - jé to skořo, jáko by si zákřy�váli us	 i á hlásité	  břuč	éli, áby némuséli slys	ét nič, čo
by jé mohlo př	imé	 t počhybovát o jéjičh milováné�  ví�ř	é v Bibli. Jiní� touz	 í� po u� plné�m odtřz	éní�
od  hřánič  čí�řkvé  á  ná�boz	énství�  á  hltájí�  infořmáčé,  ktéřé�  jim  dá�vá�m,  jáko  byčh  jim
poskytovál povoléní� k névé	ř	é.

Já�  si  osobné	  némyslí�m,  z	é  by bylá  jáká�koli  řéákčé  -  řádiká� lní�  odmí�tnutí�  nébo př	í�lis	
dyčhtivé�  př	ijétí� nové�ho pohlédu ná Bibli - idéá� lní�. Dá�vá�m př	édnost studéntu! m, ktéř	í� péč	livé	
studují� mátéřiá� l, uváz	ují� o né	m přomys	léné	 , zpočhybn	 ují� né	ktéřé�  z jého (i jéjičh vlástní�čh)
př	édpokládu!  á zá�vé	řu! ,  uváz	ují�  o tom, ják by to mohlo ovlivnit zpu! sob, jáky�m sé dí�vájí�  ná
Bibli á kř	ésťánské�  ná�boz	énství�, vé ktéřé�m byli vyčhová�ni á opátřné	  zváz	ují�, ják by sé jičh to
mohlo  osobné	  dotknout.  Jédní�m  z  my�čh  hlávní�čh  čí�lu!  jé  sámozř	éjmé	  př	imé	t  jé,  áby  sé
náuč	ili mátéřiá� ly v tomtoo kuřzu. Jsou to konéčkonču!  histořičké�  infořmáčé o histořičké�m
ná�boz	énství�  á  histořičky  záloz	ény�  souboř  dokuméntu! .  Tř	í�dá  némá�  by� t  téologičky�m
čvič	éní�m k posí�léní� nébo zéslábéní� ví�řy č	lové	ká. Alé přotoz	é dokuménty, ktéřé�  studujémé,



jsou přo mnoho studéntu!  dokuménty o ví�ř	é, pák histořičky křitičká�  métodá, ktéřou vé tř	í�dé	
pouz	 í�vá�mé,  má�  névyhnutélné	  uřč	ité�  du! slédky přo ví�řu.  A dáls	 í�m konéč	ny�m čí�lém,  ktéřy�
má�m - stéjné	  jáko káz	dy�  univéřzitní� přofésoř - jé př	imé	t studénty k př	émy�s	léní�.

PŘIJÍMÁNÍ HISTORICKĚ-KRITICKÉ METODY

       Stéjné	  jáko spoustá  dáls	 í�čh  studéntu!  séminá� ř	é,  jákmilé  jsém sé v  Přinčétonské�m
séminá� ř	 i sézná�mil s poténčiá� lní� hodnotou histořičké�  křitiky, záč	ál jsém ténto novy�  (přo mé	)
př	í�stup př	ijí�mát néjdř	í�vé vélmi opátřné	 , přotoz	é jsém to néčhté	 l př	í�lis	  tákhlé studovát.  Alé
nákonéč jsém vidé	 l močnou logiku zá histořičko-křitičkou métodou á vřhl jsém sé sřdčém i
dus	í� ná studium Biblé z té� to péřspéktivy.

Jé přo mé	  té	z	ké�  uřč	it  př	ésny�  okámz	 ik, kdy jsém př	éstál by� t  fundáméntálistou, ktéřy�
vé	ř	 il  v  ábsolutní�  néomylnost  á  slovní�  inspiřáči  Biblé.  Ják  zdu! řázn	 uji  v  knizé  Néspřá�vné	
čitovány�  Jéz	 í�s	 , klí�č	ovou otá�zkou přo mé	  bylo v poč	á� tčí�čh histořičká�  skutéč	nost, z	é némá�mé
pu! vodní�  spisy  z	á�dné�  z  bibličky�čh  knih,  álé  pouzé  kopié  vytvoř	éné�  pozdé	 ji  -  vé  vé	ts	 iné	
př	í�pádu!  o mnoho stolétí� pozdé	 ji . Přo mé	  záč	álo mí�t č	í�m dá� l méns	í� smysl myslét si, z	é Bu! h
inspiřovál sámotná�  slová téxtu, pokud jsmé táto slová vé skutéč	nosti némé	 li, kdyz	  byly téxty
vé skutéč	nosti zmé	né	ny ná mnohá tisí�čí�čh mí�stéčh, i kdyz	  vé	 ts	 iná zmé	ny jsou névy�známné� ,
álé mnohé�  z ničh májí� skutéč	ny�  vy�znám. Pokud Bu! h čhté	 l, ábyčhom mé	 li jého slová, přoč	
ná�m nézáčhovál népořus	éná�  svá�  slová?
 

Př	ibliz	né	  v dobé	 , kdy jsém záč	ál počhybovát o tom, z	é Bu! h inspiřovál slová Biblé, jsém
záč	ál by� t ovlivn	 ová�n bibličky�mi kuřzy vyuč	ovány�mi z histořičko-křitičké�ho hlédiská. Žáč	ál
jsém v téxtu vidé	 t  nésřovnálosti.  Vidé	 l  jsém, z	é  né	ktéřé�  z  bibličky�čh knih májí�  řozpořy.
Př	ésvé	dč	ily  mé	  ářguménty,  z	é  né	ktéřé�  knihy nébyly  nápsá�ny áutořy,  podlé  ktéřy�čh  byly
pojménová�ny. A záč	ál jsém vidé	 t, z	é mnoho z třádič	ní�čh kř	ésťánsky�čh náuk, o ktéřy�čh jsém
dlouho népočhybovál, jáko náuká o boz	ství� Křistá á Třojičé, nébylo př	í�tomny v néjřáné	 js	 í�čh
třádičí�čh Nové�ho zá�koná, álé vyvinuly sé áz	  postupém č	ásu á tí�m sé vzdá� lil od pu! vodní�ho
uč	éní� Jéz	 í�s	é á jého ápos	tolu! .

Tyto zá�vé	řy mé	 ly hluboky�  dopád ná moji ví�řu, á myslí�m si, z	é přáčují� i ná ví�ř	é mnohá
my�čh kolégu!  séminářistu!  z té�  doby á májí� vliv i dnés ná mnoho séminářistu! . Ná řozdí�l od
vé	 ts	 iny  my�čh  př	á� tél  zé  séminá� ř	é  jsém  sé  dén  poté� ,  čo  jsém  přomovál  jiz	  névřá� til  k
oddáné�mu př	í�stupu k Bibli. Mí�sto toho jsém sé jés	té	  ví�čé z čélé�ho sřdčé vé	novál tomu, ábyčh
sé dozvé	dé	 l ví�čé o Bibli z histořičké�ho hlédiská á o kř	ésťánské�  ví�ř	é, o ktéřé�  jsém si myslél,
z	é ji Biblé uč	í�. Séminá� ř	  jsém záhá� jil jáko znovuzřozény�  fundáméntálistá; v dobé	 , kdy jsém
přomovál, jsém sé pohybovál smé	řém k libéřá� lní� fořmé	  évángéliká� lní�ho kř	ésťánství�, ktéřá�
stá� lé  vidé	 lá,  z	é  Biblé  př	iná� s	 í�  své�mu lidu du! léz	 ité�  Boz	 í�  uč	éní�,  álé  táké�  jé   knihou plnou
lidsky�čh péřspéktiv á omylu! .

Postupém č	ásu sé mé�  ná�zořy dá� lé vyví�jély. Népř	éstál jsém př	és noč by� t évángéliká� lém á
stál sé ágnostikém. Přá�vé	  náopák: ási pátná� čt lét poté� ,  čo jsém sé vzdál svy�čh ná� zořu!  ná



slovní� inspiřáči v Bibli, jsém byl i nádá� lé vé	řny�m kř	ésťáném - čí�řkévní�m kř	ésťáném, vé	ř	 í�čí�m
v Bohá á vyzná�vájí�čí�m hř	í�čh. Vé svy�čh ná� zořéčh jsém byl stá� lé libéřá� lné	 js	 í�m. Mu! j vy�zkum
mé	  védl k počhybnostém o du! léz	 ity�čh áspéktéčh mé�  ví�řy. Nákonéč, nédlouho poté� , čo jsém
opustil séminá� ř	, jsém sé dostál do bodu, kdy jsém stá� lé vé	ř	 il v Bohá, álé Bibli jsém řozumé	l v
métáfořič	té	 js	 í�m, mé�né	  doslovné�m smyslu: zdá� lo sé mi, z	é Biblé jé inspiřovánou litéřátuřou
v tom, z	é mohlá inspiřovát k přávdivy�m á uz	 itéč	ny�m mys	lénká�m o Bohu, álé stá� lé to byl jén
přodukt lidsky�čh řukou á obsáhovál vs	éčhny dřuhy čhyb, ktéřé�  př	iná� s	 í� káz	dá�  lidská�  tvořbá.

Pák nástál  č	ás,  kdy jsém opustil  ví�řu.  Nébylo to kvu! li  tomu,  čo jsém sé náuč	il  dí�ky
histořičké�  křitičé, álé přoto, z	é jsém uz	  némohl sládit svou ví�řu v Bohá sé stávém své	tá,
ktéřy�  jsém vidé	 l vs	udé kolém sébé. To jé přoblé�m, ktéřy�m sé záby�vá�m vé své�  knizé Boz	 í�
přoblé�m: Ják Biblé néodpoví�dá�  ná nás	 i néjdu! léz	 ité	 js	 í� otá� zku - Přoč	 třpí�mé. Vé své	té	  jé tolik
nésmyslné�  bolésti á bí�dy, z	é jsém dospé	 l k zá�vé	řu, z	é jé némoz	né�  vé	ř	 it, z	é éxistujé dobřy�  á
milují�čí�  Bu! h,  ktéřy�  to má�  vs	é  pod kontřolou,  i  př	és  to,  z	é  jsém znál  vs	éčhny stándářdní�
vysvé	tléní�, ktéřé�  lidé�  poskytují�.

To jé př	édmé	tém jiné�  knihy, álé přo tuto knihu to má�  né	 jáky�  vy�znám, přotoz	é bé	hém
pátná� čti lét od doby, kdy jsém sé vzdál svy�čh évángélizáč	ní�čh zá�vázku! , áz	  do doby, kdy jsém
sé stál ágnostikém, jsém byl du! vé	řné	  zápojén do histořičké�  křitiky Biblé , zéjmé�ná Nové�ho
zá�koná. Ždé čhči zdu! řáznit bod, ktéřy�  budu s du! řázém opákovát vé své�  poslédní� kápitolé.
Rozhodné	  si némyslí�m, z	é histořičká�  křitiká nutné	  védé ké ztřá� té	  ví�řy.

Vs	 ičhni moji néjbliz	s	 í�  př	á� télé�  v čéčhu novozá�konní�čh studií�  souhlásí� s vé	 ts	 inou my�čh
histořičky�čh  pohlédu!  ná  Novy�  zá�kon,  histořičké�ho  Jéz	 í�s	é,  vy�voj  kř	ésťánské�  ví�řy  á  dáls	 í�
podobné�  přoblé�my. Mu! z	émé v tom nébo v onom bodé	  spolu nésouhlásit (vé skutéč	nosti áno
- jsmé konéčkonču!  vé	dči), álé vs	 ičhni sé shodnémé ná histořičky�čh métodá� čh á zá�kládní�čh
zá�vé	řéčh,  ké ktéřy�m védou.  Vs	 ičhni tito př	á� télé�  vs	ák zu! stáli  oddány�mi kř	ésťány.  Né	ktéř	í�
vyuč	ují�  ná  univéřzitá� čh,  jiní�  ná  séminá� ř	 í�čh  á  ná  ná�boz	énsky�čh  s	kolá� čh.  Né	ktéř	í�  jsou
vysvé	čény�mi kázátély. Vé	 ts	 iná z ničh pu! sobí� vé svy�čh čí�řkví�čh. Histořičko-křitičké�  př	í�stupy
k Bibli byly přo mnohé�  z ničh s	okém ná séminá� ř	 i, álé jéjičh ví�řá tomuto s	oku odolálá. V mé�m
př	í�pádé	  mé	  histořičká�  křitiká  dovédlá  ké  zpočhybné	ní�  mé�  ví�řy.  Néjén jého povřčhovy�čh
áspéktu! , álé i v sámotné�m sřdči.
 

Táto knihá tédy néní� o mé�  ztřá� té	  ví�řy. Jdé vs	ák o to, ják uřč	ity�  dřuh ví�řy - zéjmé�ná ví�řá v
Bibli jáko histořičky néomylné�  á inspiřováné�  Boz	 í� slovo - nélzé obhá� jit vé své	tlé toho, čo my
jáko histořiči ví�mé o Bibli. Ná�zořy, ktéřé�  jsém uvédl v té� to knizé, jsou mézi vé	dči stándářdní�.
Nézná�m jédiné�ho bibličké�ho uč	énčé, ktéřy�  by sé z té� to knihy náuč	il jédinou vé	č, i kdyz	  sém
tám  mu! z	é  nésouhlásit  sé  zá�vé	řy.  Téořétičky  by  sé  z  ní�  némé	 li  moč  náuč	it  áni  pásty�ř	 i,
přotoz	é  ténto mátéřiá� l  jé  s	 iřočé vyuč	ová�n v séminá� ř	 í�čh  á  ná ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh.  Alé
vé	 ts	 iná lidí� z uličé á z čí�řkévní�čh lávič nič z toho př	édtí�m zř	éjmé	  néslys	élá. Jé to opřávdu
s	kodá á jé ná č	ásé, áby sé né	čo podniklo k ř	és	éní� tohoto přoblé�mu.
 



Kapitola druhá

SVĚT ROZPORŮ

     Studénti ná séminá� ř	 i  jsou ná řozdí�l  od čí�řkévní�ho vyuč	ová�ní�   néjpřvé sézná�méni s
histořičky�m studiém Biblé,jédnou z přvní�čh vé	čí�,  s nimiz	  jsou nučéni sé poty�kát, jé to, z	é
bibličky�  téxt, áť uz	  Stářy�  nébo Novy�  zá�kon, jé plny�  nésřovnálostí�, mnoho z ničh jé vzá� jémné	
nésluč	itélné� . Né	ktéřé�  z té	čhto nésřovnálostí� jsou jédnodučhé�  podřobnosti, kdé jédná knihá
odpořujé tomu, čo jiná�  ř	 í�ká�  o dřobné�m bodé	  - poč	tu vojá�ku!  v ářmá�dé	 , řoku, v né	mz	  záč	ál
vlá�dnout uřč	ity�  křá� l, podřobnostéčh ápos	tolsky�čh čést. V né	ktéřy�čh př	í�pádéčh mohou mí�t
tyto  zdá�nlivé	  máličhéřné�  řozdí�ly  á  odlis	nosti  vé  skutéč	nosti  obřovsky�  vy�znám  přo
intéřpřétáči  knihy nébo řékonstřukči  dé	 jin stářové	ké�ho Izřáélé nébo z	 ivotá histořičké�ho
Jéz	 í�s	é. A pák éxistují�  př	í�pády, ktéřé�  záhřnují�  zá� sádní�  přoblé�my, kdé jédén áutoř má�  jédén
pohléd ná du! léz	 ité�  té�má (Ják byl stvoř	én své	t? Přoč	  třpí� Boz	 í� lid? Jáky�  jé vy�znám Jéz	 í�s	ovy
smřti?) á jiny�  áutoř má�  jiny�. Né	kdy sé tyto ná� zořy návzá� jém jédnodus	é lis	 í�,  álé jindy jsou
př	í�mo v řozpořu.

V té� to  kápitolé  budu hovoř	it  o  né	ktéřy�čh  du! léz	 ity�čh  á  zájí�mávy�čh  řozpořéčh Biblé,
ktéřé�  sé objévují�, kdyz	  jé zkoumá�ná z histořičké�ho hlédiská. Jélikoz	  mou spéčiálizáčí� jé Novy�
zá�kon, budu sé záby�vát dřuhy přoblé�mu! , ktéřé�  sé tám vyskytují�. Mu! z	été si vs	ák by� t jisti, z	é
stéjné�  přoblé�my lzé nájí�t i vé Stářé�m zá�koné	  - vé skutéč	nosti jés	té	  ví�čé. Žátí�mčo Novy�  zá�kon,
sklá�dájí�čí�  sé  z  dváčéti  sédmi  knih,  psáol  po  dobu sédmdésá� ti  lét  moz	ná�  s	éstná� čt  nébo
sédmná� čt  áutořu! ,  Stářy�  zá�kon, Ž4 idovské�  Pí�smo, sé sklá�dá�  z tř	ičéti déví�ti  knih nápsány�čh
désí�tkámi áutořu!  po dobu néjmé�né	  s	ésti stolétí�.  Existujé ták spoustá přostořu přo řu! zné�
pohlédy, á pokud jé budété hlédát, nájdété jé hřomády.
 

Néjdé mi jén o to, z	é jé  Biblé plná�  řozpořu! , ják podřobné	 ji vysvé	tlí�m ná konči kápitoly.
Moji studénti né	kdy májí� podézř	éní�, z	é to jé hlávní� bod - z	é Biblé jé plná�  přoblé�mu! , á přoto
„jí�  nélzé uvé	ř	 it“.  To vs	ák néní�  konéč	ny�  bod - i kdyz	  nésřovnálosti v Bibli vytvá� ř	éjí�  uřč	ité�
přoblé�my lidém s uřč	ity�m dřuhém kř	ésťánské�  ví�řy (nikoli vs	ák vs	ém kř	ésťánu! m). Existují�
vs	ák i jiné�  du! vody přo zjis	té	ní�, z	é Biblé obsáhujé řozpořy. Néjléps	í� jé tyto du! vody uvé�st ná
konči kápitoly, nikoli ná záč	á� tku; jédén by mé	 l vz	dy néjpřvé vé	dé	 t, jáká�  jsou dátá, néz	  sé
řozhodné př	í�lis	  řyčhlé, čo tá dátá známénájí�.

My�m čí�lém néní� pouká�zát ná vs	éčhny nésřovnálosti, ktéřé�  lzé v Nové�m zá�koné	  objévit,
álé pouzé ná ty néjzájí�mávé	 js	 í� nébo néjdu! léz	 ité	 js	 í�. Žáč	nu évángélii á poté�  př	éjdu k Pávlovi. V



té� to  diskusi  sé  nébudu  záby�vát  vélmi  du! léz	 itou  otá� zkou,  kdo  byli  áutoř	i  té	čhto  knih
(Jéz	 í�s	ovi uč	édní�či, spoléč	ní�či ápos	tolu! , pozdé	 js	 í�  kř	ésťáné�) á ky�m vé skutéč	nosti byli. To jé
př	édmé	tém pozdé	 js	 í� kápitoly. Přozátí�m stáč	í� poznáménát, z	é kdokoli tyto knihy nápsál, psál
jé ták, z	é si né	kdy návzá� jém odpořují�.

C4 í�m  to  jé,  z	é  př	í�léz	 itostní�  á  dokončé  i  vá� s	niví�  č	téná� ř	 i  Biblé  nikdy  névidí�  tyto
nésřovnálosti, z ničhz	  né	ktéřé�  sé mohou zdá� t zř	éjmé� , jákmilé ná né	  budété upozořné	ni? Mu! j
ná� zoř jé, z	é to má�  čo do č	iné	ní� s tí�m, ják lidé�  č	tou tyto knihy. Vé	ts	 iná lidí� si  Bibli jédnodus	é
př	éč	té sém á tám - otévř	été ji, vybéřé pásá�z	 ,  př	éč	té	 té si ji á pokusté sé př	ijí�t  ná to, čo to
známéná� . Jé tu jén málé�  nébo z	á�dné�  u� silí�  přové�st podřobné�  sřovná�ní� s jiny�mi podobny�mi
pásá� z	émi v jiny�čh knihá� čh. C4étli jsté u� řyvék zdé, u� řyvék tám á vs	éčhno to zní�  jáko Biblé.
Chčété-li sé zápojit do histořičké�  studié téxtu, vyz	ádujé to, ábysté si téxty péč	livé	  př	éč	étli á
pořovnáli, á to áz	  do néjméns	í�čh podřobností�.

Př	ésto i  pozořní�  č	téná� ř	 i  Biblé č	ásto nédoká� z	ou odhálit  řozdí�ly  mézi  jéjí�mi  knihámi,
opé	t kvu! li zpu! sobu, jáky�m jé č	tou. Vé	ts	 iná bé	z	ny�čh č	téná� ř	u! , ná řozdí�l od té	čh, ktéř	í� křitičky
č	tou Bibli z histořičké�ho hlédiská, č	té knihy postupné	 . To dá�vá�  smysl - konéčkonču!  to jé to,
ják č	témé vé	 ts	 inu ántologií�. A ták, pokud si čhčété př	éč	í�st Novy�  zá�kon, záč	nété u Mátous	é á
záč	nété u kápitoly 1, véřs	é 1, á č	tété knihu od záč	á� tku do končé, ábysté zí�skáli př	édstávu o
tom, čo sé snáz	 í� ř	 í�či o z	 ivoté	  Jéz	 í�s	é. Pák si př	éč	tété Mářká, záč	í�ná� té od záč	á� tku á č	tété áz	  do
končé - á  zní�  to  podobné	  jáko Mátous	 .  Spoustá stéjny�čh př	í�bé	hu! ,  č	ásto stéjny�mi slovy -
moz	ná�  pá� ř vé	čí� tu á tám vynéčhá�no, álé v zá� sádé	  stéjny�  dřuh knihy. Pák si př	éč	tété Luká� s	é
od záč	á� tku do končé.  Opé	 t  zdé jsou: stéjné�  nébo podobné�  př	í�bé	hy,  podobná�  slová.  Kdyz	
č	tété  Jáná,  mu! z	été  si  vs	 imnout  uřč	ity�čh  řozdí�lu! ,  álé  v  zá� sádé	  to  vs	éčhno  zní�  podobné	 :
př	í�bé	hy o vé	čéčh, ktéřé�  Jéz	 í�s	  ř	ékl á udé	 lál př	éd čéstou do Jéřuzálé�má, byl zřázén, zátč	én,
ukř	iz	ová�n á vzkř	í�s	én z mřtvy�čh.

Toto  jé  néjpř	iřozéné	 js	 í�  zpu! sob  č	téní�  jáké�koli  knihy  od  záč	á� tku  do  končé.  Tomuto
př	í�stupu ř	í�ká�m „véřtiká� lní�“ č	téní�. Žáč	nété v hořní� č	á� sti střá�nky á př	ésunété sé dolu! ; záč	né	té
ná  záč	á� tku  knihy  á  př	ésun	 té  sé  ná  konéč.  Ná  č	téní�  évángélií�  tí�mto  zpu! sobém  néní�  nič
s	pátné�ho,  přotoz	é néní�  počhyb o tom, z	é tákto bylá nápsá�ná ké č	téní�. Existujé vs	ák i jiny�
zpu! sob,  ják  jé  č	í�st:  hořizontá� lné	 .  V  hořizontá� lní�m  č	téní�  si  př	éč	tété  př	í�bé	h  v  jédnom  z
évángélií�  á  poté�  si  př	éč	tété  stéjny�  př	í�bé	h,  ják  ho  vypřá�ví�  jiné�  évángélium,  jáko  by byly
nápsá�ny vé sloupčí�čh védlé sébé. Př	í�bé	hy péč	livé	  á podřobné	  pořovná�vá� té. 1)

Hořizontá� lní�  č	téní�  évángélií�  odhálujé néjřu! zné	 js	 í�  řozdí�ly á nésřovnálosti.  Né	kdy jsou
řozdí�ly jédnodus	é vářiáčémi př	í�bé	hu, moz	ná�  vy�známné�  přo to, ábysté vé	dé	 li, čo jédén nébo
dřuhy�  áutoř  évángéliá  čhté	 l  zdu! řáznit,  álé  oni  si  néodpořují�.  Nápř	í�klád  v  zá� známéčh  o
Jéz	 í�s	ové	  nářozéní� u Mátous	é á Luká� s	é vodořovné�  č	téní� ukázujé, z	é Mátous	  vypřá�ví� př	í�bé	h o
mudřčí�čh, ktéř	í�  sé kláné	 jí�  Jéz	 í�s	 i, zátí�mčo Luká� s	  vypřá�ví�  o pásty�ř	 í�čh, ktéř	í�  sé mu kláné	 jí�.  V
Mátous	i néjsou z	á�dní� pásty�ř	 i á v Luká� s	 i z	á�dní� mudřči. To néní� řozpoř: Mátous	  čhčé (ják sé
uká�zálo z du! léz	 ity�čh du! vodu! ) vypřá�vé	 t př	í�bé	h moudřy�čh muz	u!  á Luká�s	  (z jiny�čh du! vodu! )
čhčé vypřá�vé	 t o pásty�ř	 í�čh.
 

Pák  éxistují�  řozdí�ly,  ktéřé�  némusí�  př	édstávovát  př	í�mé�  řozpořy,  álé  zdá�  sé,  z	é  jsou
návzá� jém v řozpořu. O oč	is	té	ní� čhřá�mu jsém sé jiz	  zmí�nil u Mářká 11 á Jáná 2. U Mářká sé to
dé	 jé ty�dén př	éd smřtí� Jéz	 í�s	é; v Jánovi jé to přvní� véř	éjná�  udá� lost jého tř	í�lété�  sluz	by. Př	ésné	
vzáto  ténto  řozdí�l  néní�  v  řozpořu:  pokud  jsté  dostátéč	né	  křéátivní�,  mu! z	été  př	ijí�t  ná
vé	řohodné�  vysvé	 tléní�,  přoč	  májí�  obá u� č	ty  přávdu.  Ják jsém zmí�nil  v  př	édčhozí�  kápitolé,



moz	ná�  Jéz	 í�s	  vyč	istil  čhřá�m dvákřá� t,  jédnou ná záč	á� tku á jédnou ná konči své�  sluz	by.  Ná
dřuhou střánu sé to zdá�  třočhu př	itáz	éné�  zá vlásy,  přotoz	é  př	ičhá� zí�  otá� zká :  Přoč	  nébyl
popřvé�  zátč	én? Náví�č to známéná� , z	é k tomu, áby sé Mářék á Ján k sobé	  hodili, jsté muséli
vytvoř	it vlástní� véřzi évángéliá, odlis	nou od obou, ktéřé�  č	tété, přotoz	é vé vás	 í� véřzi éxistují�
dvé	  oč	is	té	ní� čhřá�mu, nikoli jédno. 

Existují�  dáls	 í�  řozdí�ly,  ktéřé� ,  podlé  ná� zořu  vélké�ho  poč	tu  histořičky�čh  křitiku! ,  nélzé
jédnodus	é smí�ř	 it, ániz	  by dos	lo k řéá� lné�mu ná� silí� vu! č	i téxtu. S né	ktéřy�mi sé budu záby�vát v
té� to kápitolé á néčhči vá�m kázit zá�bávu tí�m, z	é zdé uvédu hnéd ty néjzájí�mávé	 js	 í�  př	í�klády.
Přozátí�m  mi  jdé  o  to,  z	é  vé	 ts	 iná  č	téná� ř	u!  tyto  řozdí�ly  névidí�,  přotoz	é  byli  s	koléni  nébo
áléspon	  májí� sklon č	í�st Bibli pouzé jédní�m zpu! sobém, véřtiká� lné	 , zátí�mčo histořičky�  př	í�stup
náznáč	ujé, z	é jé táké�  uz	 itéč	né�  ji č	í�st jiny�m zpu! sobém, vodořovné	 .

Pokud má� té zá� jém o nálézéní�  nésřovnálostí�  sámi, jé to vé skutéč	nosti vélmi snádné� .
Vybéřté  si  př	í�bé	h  v  évángélií�čh  -  nápř	í�klád  Jéz	 í�s	ovo  nářozéní�,  uzdřávéní�  Jáiřovy  dčéřy,
ukř	iz	ová�ní�,  vzkř	í�s	éní�  – jé to moz	no udé	 lát s vé	 ts	 inou př	í�bé	hu! .  Př	éč	té	 té si téxt v jédnom
évángéliu á péč	livé	  si zápis	té vs	é, čo sé dé	 jé postupné	 ; poté�  si př	éč	té	 té stéjny�  př	í�bé	h v jiné�m
évángéliu á znovu si ho péč	livé	  záznáménéjté. Nákonéč pořovnéjté své�  pozná�mky. Né	kdy
jsou řozdí�ly málé� , álé né	kdy ná ničh hodné	  zá� léz	 í�  - i kdyz	  ná přvní�  pohléd vypádájí�  spí�s	é
nédu! léz	 ité	 . To jé přvní� př	í�klád. Jédná�  sé o vélmi jédnodučhou á zá�kládní� otá� zku, ktéřou lzé
vyjá�dř	it  vé zdá�nlivé	  jédnoznáč	né�  otá� zčé:  Kdy zémř	él Jéz	 í�s	?  To známéná� ,  v ktéřy�  dén á v
ktéřou dénní� dobu byl Jéz	 í�s	  ukř	iz	ová�n? Ukázujé sé, z	é odpové	ď sé lis	 í� v zá�vislosti ná tom,
ktéřé�  évángélium jsté č	étli.

OTEVŘENÁ ILUSTRACE: SMRT JEŽÍŠE V MARKOVI A JANOVI

     Toto jé ilustřáčé nésřovnálostí� v Nové�m zá�koné	 , ktéřy�  č	ásto pouz	 í�vá�m přo své�  studénty.
2) Jédná�  sé o „uč	ébničovy�  př	í�pád“, přotoz	é Mářék i Ján vy�slovné	  uvá�dé	 jí�, kdy Jéz	 í�s	  zémř	él. A
umí�řájí� v řu! zny�čh dobá� čh, podlé toho, ktéřé�  évángélium č	tété.

Mářék  byl  přávdé	podobné	  přvní�  évángélium,  ktéřé�  bylo  nápsá�no.  Vé	dči  si  dlouho
mysléli,  z	é  byl  sépsá�n  ási  tř	ičét  pé	 t  nébo č	tyř	ičét  lét  po Jéz	 í�s	ové	  smřti,  přávdé	podobné	
kolém 65 nébo 70 n. L. 3)Přvní�čh dését kápitol Mářká pojédná�vá�  o Jéz	 í�s	ové	  véř	éjné�  sluz	bé	  v
Gáliléji v sévéřní� č	á� sti Izřáélé, kdé uč	í�,  uzdřávujé némočné� , vyhá�ní� dé�mony á konfřontujé
své�  z	 idovské�  přotivní�ky, fářizéjé. Ná konči své�ho z	 ivotá podnikné čéstu do Jéřuzálé�má, áby
oslávil z	 idovsky�  svá� ték Pésáčh; zátí�mčo jé tám, jé zátč	én á ukř	iz	ová�n (kápitoly 11–16).

Abyčhom  počhopili  Mářkovo  dátová�ní�  ukř	iz	ová�ní�  (á  táké�  Jánovo),  potř	ébujémé
poskytnout né	kolik du! léz	 ity�čh zá�kládní�čh infořmáčí�.  Vé dnéčh Jéz	 í�s	é byl Pésáčh, ktéřy�  sé
káz	dořoč	né	  konál, néjdu! léz	 ité	 js	 í�m z	 idovsky�m féstiválém. Byl závédén ná pámá� tku udá� lostí�
Exodu, ké ktéřy�m dos	lo o stálétí� dř	í�vé, v dobé	  Mojz	 í�s	é, ják jé popsá�no vé stářozá�konní� knizé
Exodus (Exodus 5–15). Podlé té� to zpřá�vy byly dé	ti Izřáélé zotřoč	ény v Egypté	  č	tyř	i stá lét,
álé  Bu! h  vyslys	él  jéjičh  volá�ní�  á  vzbudil  přo  né	  spásitélé,  Mojz	 í�s	é.  Mojz	 í�s	  byl  poslá�n  k
fářáo� novi á poz	ádovál, kdyz	  mluvil zá Bohá, áby „přopustil mu! j lid“. Fářáon vs	ák mé	 l tvřdé�
sřdčé  á  odmí�tl.  Aby  ho  Bu! h  př	ésvé	dč	il,  zmočnil  Mojz	 í�s	é,  áby  poslál  ná  Egypťány  dését
střás	livy�čh řán, z ničhz	  poslédní� bylá néjstřás	né	 js	 í�:
 



Izřáélité�  dostáli pokyny, áby sé vyhnuli smřti svy�čh vlástní�čh dé	tí�. Káz	dá�  řodiná mé	 lá
obé	továt béřá�nká, vzí�t č	á� st jého křvé á řozétř	í�t ji ná dvéř	ní� sloupky á př	éklád domu, kdé z	 ili.
Kdyz	  pák té�  noči dořázil ándé	 l smřti, uvidé	 l křév ná dvéř	í�čh á „př	és	él“ tén izřáélsky�  du! m,
př	ésunul sé do domu!  béz křvé, áby závřáz	dil přvořozéné�  dí�té	 .  A ták sé stálo. Fářáon byl
zásáz	én do sřdčé á v u� zkosti néčhál Izřáélčé (600 000 muz	u! , plus z	ény á dé	 ti) opustit jého
zémi.  Alé  kdyz	  odés	li,  zmé	nil  svu! j  ná�zoř,  povolál  svou  ářmá�du  á  přoná� slédovál  jé.
Vystopovál jé u Rudé�ho moř	é - hébřéjsky názy�váné�ho „Rá�kosové�  moř	é“ - álé Bu! h udé	 lál
jés	té	  dáls	 í� zá� zřák, kdyz	  dovolil Mojz	 í�s	ovi řozdé	 lit vody moř	é, áby mohli Izřáélité�  př	éjí�t po
sous	i.

A ták byl Izřáél záčhřá�né	n př	éd otřočtví�m v Egypté	 . Bu! h př	iká�zál Mojz	 í�s	ovi, z	é od té�
doby  si  mé	 li  Izřáélité�  př	ipomí�nát  tuto  vélkou  udá� lost  zvlá� s	 tní�m  jí�dlém,  káz	dořoč	ní�m
slávéní�m Pésáčhu  (Exodus  12).  V  Jéz	 í�s	ové	  dobé	  př	ijí�z	dé	 li  do  Jéřuzálé�má  oslávovát  tuto
udá� lost  Ž4 idé�  z  čélé�ho  své	tá.  Dén  př	éd  jí�dlém  slávnostní�ho  jí�dlá  př	inésli  Ž4 idé�  do
Jéřuzálé�mské�ho čhřá�mu béřá�nká, nébo si ho tám přávdé	podobné	  koupili, á néčháli ho zábí�t
kné	z	 í�mi. Poté�  si ho odnésli domu!  á př	ipřávili jí�dlo. To sé stálo v dén př	í�přávy ná Pésáčh.
 

Jédiny�  mátoučí� áspékt té� to oslávy nyní� záhřnujé zpu! sob, jáky�m dá�vní� Ž4 idé�  názy�váli č	ás
- stéjné	  jáko modéřní� Ž4 idé� . I dnés jé „sobotá“ sobotá, álé záč	í�ná�  v pá� ték véč	éř, kdyz	  sé sétmí�.
Jé to přoto, z	é v třádič	ní�m judáismu záč	í�ná�  novy�  dén zá soumřáku véč	éřá. (Přoto v knizé
Génésis, kdyz	  Bu! h stvoř	il nébésá á zémi, ná�m bylo ř	éč	éno, z	é „byl véč	éř á řá�no, přvní� dén“;
dén sé  sklá�dál  z  noči  á  dné,  né  dné  á  noči.)  A  ták  sobotá  záč	í�ná�  v  pá� ték  véč	éř  -  á  vé
skutéč	nosti káz	dy�  dén záč	í�ná�  sétmé	ní�m.

A ták v dén př	í�přávy byl béřá�nék  zábit á jí�dlo bylo př	ipřávéno odpolédné. Jí�dlo sé
sné	dlo tu noč, čoz	  byl vlástné	  záč	á� ték ná� slédují�čí�ho dné: Pésáčhové�ho dné. Jí�dlo séstá�válo z
ř	ády symboličky�čh potřávin: béřá�nká, ktéřy�  př	ipomí�nál pu! vodní�  zábití�  béřá�nká v Exodu;
hoř	ké�  byliny, př	ipomí�nájí�čí�  Ž4 idu! m jéjičh hoř	ké�  otřočtví�  v Egypté	 ; nékvás	ény�  čhlé�b (čhlé�b
vyřobény�  béz kvásnič),  ktéřy�  jim př	ipomné	 l,  z	é  Izřáélité�  muséli  upřčhnout z Egyptá béz
vélké�ho otá� léní�,  á z	é némohli č	ékát, áz	  čhlé�b zkvásí�;  á né	kolik s	á� lku!  ví�ná. Pésáčhovy�  dén
tédy  záč	ál  véč	éřní�m  jí�dlém  á  třvál  př	ibliz	né	  dváčét  č	tyř	i  hodin,  do  řá�ná  á  odpolédné
ná� slédují�čí�ho dné, poté�  by mé	 l záč	í�t dén po Pésáčhu.

Nyní� sé mu! z	émé vřá� tit k Mářkové	  zpřá�vé	  o Jéz	 í�s	ové	  smřti. Jéz	 í�s	  á jého uč	édní�či podnikli
pouť do Jéřuzálé�má ná vélikonoč	ní� svá� ték. U Mářká 14:12 sé uč	édní�či ptájí� Jéz	 í�s	é, kdé májí�
př	ipřávit ná tén véč	éř vélikonoč	ní� jí�dlo. Jiny�mi slovy, jé to v dén př	í�přávy ná Pésáčh. Jéz	 í�s	
jim dá�vá�  pokyny. Př	ipřávují� sé, á kdyz	  jé véč	éř - záč	á� ték Pésáčhu - májí� jí�dlo. Jé to opřávdu
zvlá� s	 tní�  jí�dlo.  Jéz	 í�s	  béřé  symboličké�  pokřmy  Pésáčhu  á  dodá�vá�  jim  jés	té	  symbolič	té	 js	 í�
vy�znám. Vézmé nékvás	ény�  čhlé�b, řozlomí� ho á ř	í�ká� : „Toto jé mojé té	 lo.“ Ž toho vyply�vá� , z	é
jého té	 lo musí� by� t kvu! li spá� sé zloméné� . Potom po véč	éř	i vézmé pohá� ř ví�ná á ř	ékné: „Toto jé
má�  křév smlouvy,  ktéřá�  sé  vylé�vá�  ná  mnohé�“  (Mářék 14:  22–25),  čoz	  známéná� ,  z	é  jého
vlástní� křév musí� by� t vylitá.
 

Poté� , čo uč	édní�či jédli vélikonoč	ní� jí�dlo, jdou sé modlit do Gétsémánské�  záhřády. Jidá� s	
Is	kářiotsky� t př	ivédé vojá�ky á přovédé zřádu. Jéz	 í�s	  jé postávén př	éd soud př	éd z	 idovsky�mi
u� ř	ády.  Střá�vil  noč  vé  vé	zéní�  á  př	í�s	tí�ho  řá�ná  byl  postávén  př	éd  soud  př	éd  ř	í�msky�m
guvéřné�řém Pontsky�m Pilá� tém,  ktéřy�  ho shlédá�  vinny�m á odsoudí�  k  smřti  ukř	iz	ová�ní�m.



Bylo ná�m ř	éč	éno, z	é jé ukř	iz	ová�n té�hoz	  dné, v dévé	 t hodin řá�no (Mářék 15:25). Jéz	 í�s	  tédy
umí�řá�  v dén Pésáčhu, řá�no po Pésáčhové�m jí�dlé.
 

To  vs	é  jé  v  Mářkové	  évángéliu  jásné�  á  př	í�mé� ,  álé  návzdořy  né	ktéřy�m  zá�kládní�m
podobnostém jé v řozpořu s př	í�bé	hém vypřá�vé	ny�m v Jánové	  évángéliu, ktéřy�  jé táké�  jásny�  á
př	í�my�. I zdé jdé Jéz	 í�s	  v poslédní�m ty�dnu své�ho z	 ivotá do Jéřuzálé�má, áby slávil vélikonoč	ní�
svá� ték, á táké�  zdé jé poslédní� jí�dlo, zřádá, soud př	éd Pilá� tém á ukř	iz	ová�ní�. Jé vs	ák zářá�z	éjí�čí�,
z	é  u  Jáná  sé  ná  záč	á� tku  zpřá�vy,  ná  řozdí�l  od  Mářká,  uč	édní�či  néptájí�  Jéz	 í�s	é,  kdé  májí�
„př	ipřávit Pésáčh“. Přoto jim nédá�vá�  z	á� dné�  pokyny k př	í�přávé	  jí�dlá. Spoléč	né	  jédí� poslédní�
véč	éř	i, álé v Jánovi Jéz	 í�s	  néř	í�ká�  nič o tom, z	é čhlé�b jé jého té	 lém nébo z	é  káličh př	édstávujé
jého  křév.  Mí�sto  toho  umy�vá�  uč	édní�ku! m  nohy,  př	í�bé	h  ktéřy�  sé  nénálé�zá�  v  z	á�dné�m  z
ostátní�čh évángélií� (Ján 13: 1–20).

Po jí�dlé jdou vén. Jéz	 í�s	  jé Jidá� s	ém zřázén, vystupujé př	éd z	 idovsky�mi u� ř	ády, střá�ví� noč
vé vé	zéní�  á  jé  souzén př	éd Pilá� tém Pontsky�m,  ktéřy�  ho shlédá�  vinny�m á odsuzujé ho k
ukř	iz	ová�ní�. A jé ná�m ř	éč	éno př	ésné	 , kdyz	  Pilá� t vysloví� vé	 tu: „Byl to Dén př	í�přávy ná Pésáčh;
á bylo kolém polédné “(Ján 19:14).

Polédné? V dén př	í�přávy ná Pésáčh? V dén, kdy byli pořáz	éni béřá�nči? Ják to mu! z	é by� t?
V Mářkové	  évángéliu Jéz	 í�s	  přoz	 il tén dén, néčhál své�  uč	édní�ky př	ipřávit vélikonoč	ní� jí�dlo á
jédl ho s nimi, néz	  byl zátč	én, odvézén do vé	zéní� ná noč, dřuhy�  dén řá�no souzén á popřávén
v dévé	 t hodin řá�no v Pésáčhovy�  dén. Alé né ták v Jánovi. V Jánovi Jéz	 í�s	  umí�řá�  o dén dř	í�vé, v
Dén př	í�přávy ná Pésáčh, né	kdy po polédni.
 

Némyslí�m si, z	é jdé o řozdí�l,  ktéřy�  lzé sládit. Lidé�  sé o to v přu! bé	hu lét sámozř	éjmé	
snáz	 ili.  Né	ktéř	í�  poukázují�  ná to, z	é Mářék táké�  náznáč	ujé, z	é Jéz	 í�s	  zémř	él v dén, ktéřy�  sé
názy�vá�  „Dén př	í�přávy“ (Mářék 15:42).  To jé ábsolutné	  přávdá - álé to,  čo si  tito č	téná� ř	 i
névs	 imnou, jé to, z	é Mářék ná�m ř	í�ká� , čo myslí� touto fřá� zí�: jé to Dén př	í�přávy „ná sobotu“ (né
Dén př	í�přávy ná Pésáčh). Jiny�mi slovy, u Mářká to néní� dén př	éd jí�dlém Pésáčhu, álé dén
př	éd  Sábátém;  ř	í�ká�  sé  mu dén „př	í�přávy“,  přotoz	é  č	lové	k  si  musél  př	ipřávovát  jí�dlo  ná
sobotu v pá� ték odpolédné.

Rozpoř jé tédy ténto: u Mářká jí�  Jéz	 í�s	  vélikonoč	ní�  jí�dlo (č	tvřték véč	éř) á ná� slédují�čí�
řá�no jé ukř	iz	ová�n. V Jánovi Jéz	 í�s	  néjí� pésáčhové�  jí�dlo, álé jé ukř	iz	ová�n dén př	éd tí�m, néz	  sé
mé	 l jí�st béřá�nék.  4)U Mářká jé náví�č Jéz	 í�s	  př	ibit ná kř	í�z	  v dévé	 t hodin řá�no; u Jáná néní�
odsouzén áz	  do polédné á áz	  poté�  jé odsouzén á ukř	iz	ová�n.

Né	ktéř	í�  vé	dči tvřdili,  z	é mézi évángélii  má�mé ténto řozdí�l,  přotoz	é řu! zní�  Ž4 idé�  slávili
Pésáčh v řu! zné�  dny v  ty�dnu.  Toto jé  jédno z  vysvé	tléní�,  ktéřé�  zní�  vé	řohodné	 ,  dokud sé
třočhu nénámá�há� té á népř	émy�s	 lí�té. Jé přávdá, z	é né	ktéřé�  séktá� ř	ské�  skupiny, ktéřé�  nébyly
spojény s  čhřá�mém v  Jéřuzálé�mé	 ,  si  myslély,  z	é  čhřá�mové�  u� ř	ády  dodřz	ovály  néspřá�vny�
káléndá� ř	.  Alé  ják  u  Mářká,  ták  u  Jáná  néní�  Jéz	 í�s	  mimo  Jéřuzálé�m s  né	 jákou séktá� ř	skou
skupinou Ž4 idu! : jé v Jéřuzálé�mé	 , kdé jsou zábí�jéni béřá�nči. A v Jéřuzálé�mé	  byl jén jédén dén
Pésáčhu  zá  řok.  Jéřuzálé�ms	tí�  kné	z	 í�  népodpořováli  káléndá� ř	ní�  zvlá� s	 tnosti  né	koliká
séktá� ř	sky�čh okřájovy�čh skupin.

Co jé tř	ébá udé	 lát s  tí�mto řozpořém? Opé	 t  sé to ná jédné�  u� řovni jéví�  jáko poné	kud
méns	í� bod. Chči ř	í�čt, koho opřávdu zájí�má� , jéstli to bylo jédén nébo dřuhy�  dén? Jdé o to, z	é
Jéz	 í�s	  byl ukř	iz	ová�n, z	é?



To  jé  spřá�vné�  i  s	pátné� .  Dáls	 í�  otá� zká,  ktéřou  si  musí�té  poloz	 it,  néní�  jén  „Byl  Jéz	 í�s	
ukř	iz	ová�n?“ álé táké�  „Co to známéná� ,  z	é Jéz	 í�s	  byl ukř	iz	ová�n?“ A zdé jiz	  vlástné	  zá� léz	 í�  ná
málič	kostéčh,  jáko  jé  dén  á  č	ás.  Žpu! sob,  jáky�m  vysvé	 tluji  svy�m  studéntu! m  vy�znám
tákovy�čhto podřobností�,  jé ténto: Kdyz	  jé dnés spá� čhá�ná vřáz	dá á ná mí�sto č	inu př	ijdou
poličéjní� détéktivové� , záč	nou hlédát málé�  u� třz	ky du! kázu!  á hlédájí� stopy otisku!  přstu nébo
přámény vlásu!  ná podlázé. Né	kdo by sé mohl řozumné	  podí�vát ná to, čo dé	 lájí�, á ř	í�čt: „Co jé
s vá�mi? Névidí�té, z	é ná podlázé jé mřtvé�  té	 lo? Přoč	  hlédá� té otisky přstu! ? “ Př	ésto né	kdy
mu! z	é néjméns	í� vodí�tko vé�st k vyř	és	éní� př	í�pádu. Přoč	  á ky�m bylá táto osobá zábitá? Tákz	é
ták jé to i s évángélii.
 

Némohu  zdé  poskytnout  u� plnou  ánály�zu,  álé  upozořní�m  ná  vy�známnou  vlástnost
Jánová évángéliá - poslédní�ho z nás	 ičh évángélií�,  ktéřá�  budé nápsá�ná, přávdé	podobné	  ási
dváčét pé	t lét po Mářkové	 . Ján jé jédiné�  évángélium, ktéřé�  náznáč	ujé, z	é Jéz	 í�s	  jé „Béřá�nkém
Boz	 í�m, ktéřy�  sní�má�  hř	í�čhy své	 tá“. Toto přohlás	ujé Ján Kř	titél ná sámé�m záč	á� tku vypřá�vé	ní�
(Ján 1:29) á opé	 t o s	ést véřs	u!  pozdé	 ji (Ján 1:35). Přoč	 tédy Ján - nás	é néjnové	 js	 í� évángélium
- zmé	nilo dén á č	ás, kdy Jéz	 í�s	  zémř	él? Jé moz	né� , z	é v Jánové	  évángéliu jé Jéz	 í�s	  vélikonoč	ní�m
Béřá�nkém, jéhoz	  obé	ť př	iná� s	 í� spá� su od hř	í�čhu! . Př	ésné	  jáko vélikonoč	ní� béřá�nék musí� Jéz	 í�s	
zémř	í�t v dén (Dén př	í�přávy) á č	ás (né	kdy po polédni), kdy byli v čhřá�mu zábí�jéni  béřá�nči.

Jiny�mi  slovy,  Ján  zmé	nil  histořičky�  u� dáj,  áby  udé	 lál  téologičky�  bod:  Jéz	 í�s	  jé  obé	tní�
béřá�nék. A přo vyjá�dř	éní�  tohoto téologičké�ho bodu musél Ján vytvoř	it řozpoř mézi svy�m
spisém á ostátní�mi. 5)

Táto př	édbé	z	ná�  studié pouzé jédné�  málé�  odčhylky ná� s mu! z	é vé�st k né	koliká zá�vé	řu! m,
ktéřé�  ná konči kápitoly uvédu du! řázné	 ji.

 V knihá� čh Nové�ho zá�koná éxistují� nésřovnálosti.
 Né	ktéřé�  z té	čhto nésřovnálostí� nélzé smí�ř	 it.
 Jé némoz	né� , áby u� č	ty Mářká i Jáná byly histořičky př	ésné� , přotoz	é si návzá� jém

odpořují� v otá�zčé, kdy Jéz	 í�s	  zémř	él.
 Abyčhom  počhopili,  čo  sé  káz	dy�  áutoř  snáz	 í�  ř	 í�či,  musí�mé  sé  podí�vát  ná

podřobnosti v káz	dé�m spisu - á v z	á� dné�m př	í�pádé	  sé ná jédén spis nédí�véjté,
jáko by ř	í�kál toté�z	  jáko jiny�  spis. Ján sé lis	 í� od Mářká v klí�č	ové� , i kdyz	  zdá�nlivé	
málé�  vé	či.  Pokud  čhčémé  počhopit,  čo  Ján  ř	í�ká�  o  Jéz	 í�s	 i,  nému! z	émé  ténto
nésoulád smí�ř	 it, přotoz	é by ná�m uniklá jého pointá.

NESROVNALOSTI V POPISU JEŽÍŠOVA NAROZENÍ A ŽIVOTA

     Nyní�  mu! z	émé uváz	ovát o ř	ádé	  nésřovnálostí�  mézi évángélijní�mi zpřá�vámi o Jéz	 í�s	ové	
z	 ivoté	 , poč	í�nájé vypřá�vé	ní�m o jého nářozéní�. Rozdé	 lil jsém jé ná řozdí�ly, ktéřé�  mi př	ipádájí�
obzvlá� s	 té	  du! léz	 ité� , á řozdí�ly, ktéřé�  sé mohou zdá� t řélátivné	  málé�  nébo minimá� lné	  zájí�mávé� .
Opé	 t  byčh mé	 l  zdu! řáznit,  z	é népř	édstávuji vs	éčhny moz	né�  př	í�pády nésřovnálostí�  -  to by
vyz	ádoválo knihu mnohém obsá�hléjs	 í� néz	  jé táto.



Narození Ježíše

     V  Nové�m zá�koné	  jsou pouzé dvé	  zpřá�vy o Jéz	 í�s	ové	  nářozéní�  v  u� vodní�čh kápitolá� čh
Mátous	é á Luká� s	é. Mářék á Ján néř	í�kájí� nič o Jého nářozéní� (nářozéní� z pánny, jého nářozéní�
v Bétlé�mé	  á dáls	 í�  přvky vá�noč	ní�ho př	í�bé	hu); u Mářká á Jáná sé ná sčé�né	  objévujé jiz	  jáko
dospé	 ly�. Podřobnosti o jého nářozéní� nézmí�nil áni Pávél áni z	á� dny�  z dáls	 í�čh novozá�konní�čh
áutořu! .  To,  čo lidé�  vé	dí�  -  nébo čo si myslí�,  z	é vé	dí�  -  o vá�noč	ní�m př	í�bé	hu,  přoto počhá�zí�
vy�hřádné	  od  Mátous	é  á  Luká�s	é.  A  př	í�bé	h,  ktéřy�  jé  vypřá�vé	n  káz	dy�  přosinéč,  jé  vé
skutéč	nosti  slouč	éní�m  popisu!  v  té	čhto  dvou  évángélií�čh,  jé  to  kombináčé  podřobností�
jédnoho s podřobnostmi dřuhé�ho, áby sé vytvoř	il jédén vélky�, hářmoničky�  př	í�bé	h. Sámotné�
př	í�bé	hy vé skutéč	nosti néjsou vu! béč hářmoničké� .
 

Néjjédnodus	s	 í� zpu! sob, ják pouká� zát ná řozdí�ly mézi popisy, jé shřnutí� obou. Mátous	  1:
18–2: 23 zní� tákto: Mářié á Joséf sé čhystájí� k mánz	élství�, kdyz	  sé zjistí�, z	é jé Mářié té	hotná� .
Joséf,  př	iřozéné	  má�  podézř	éní�  z  néjhořs	 í�ho,  sé s  Mářií�  plá�nujé řozéjí�t,  álé vé snu jé  mu
ř	éč	éno,  z	é  Mářié  poč	álá  z  Dučhá  sváté�ho.  6) Vzáli  sé  á  Jéz	 í�s	  sé  nářodil.  Mudřči  poté�
př	ičhá� zéjí� z vy�čhodu á slédují� hvé	zdu, ktéřá�  jé závédlá do Jéřuzálé�má, kdé sé ptájí�, kdé sé
má�  nářodit  z	 idovsky�  křá� l.  Křá� l  Héřodés  sé  ptá�  á  od  z	 idovsky�čh  uč	énču!  sé  dozví�,  z	é  sé
př	édpoklá�dá� , z	é křá� l př	ijdé z Bétlé�má. Infořmujé o tom moudřé�  muz	é, ktéř	í� jdou do Bétlé�má
- opé	t védéni hvé	zdou, ktéřá�  sé zástáví� nád domém, kdé sí�dlí� Jéz	 í�s	ová řodiná. Moudř	í� muz	 i
mu nábí�dnou dářy á poté�  jsou vé snu vářová�ni, áby sé névřá� tili, s infořmáčémi k Héřodovi,
ják si př	á� l, álé vřá� tili sé domu!  jinou čéstou. Héřodés, přotoz	é on sá�m jé křá� lém, sé bojí� toho,
kdo sé nářodil  jáko křá� l,  á  vysí�lá�  své�  jédnotky,  áby zábily  káz	dé�  dí�té	  mláds	í�  dvou  lét v
Bétlé�mé	  á okolí�. Alé Joséf jé vé snu vářová�n př	éd nébézpéč	í�m. On, Mářié, á Jéz	 í�s	  upřčhnou z
mé	stá  př	éd  zábití�m  á  odčéstují�  do  Egyptá.  Pozdé	 ji  v  Egypté	  sé  Joséf  vé  snu  dozví�,  z	é
Héřodés zémř	él, á z	é sé nyní�  mohou vřá� tit. Alé kdyz	  zjistí�,  z	é Ařčhéláus, Héřodu! v syn, jé
vlá�dčém Judéjé, řozhodnou sé névřá� tit sé, álé mí�sto toho jdou do sévéřní� č	á� sti Gáliléjé, do
mé	stá Názářétá. To jé mí�sto, kdé Jéz	 í�s	  z	 il př	éd smřtí� á vzkř	í�s	éní�m.

Jédní�m  z  řysu!  Mátous	é,  ktéřy�  ho  odlis	ujé  od  Luká� s	é,  jé  to,  ják  áutoř  néustá� lé
zdu! řázn	 ujé, z	é řu! zné�  udá� losti sé dé	 li, áby sé „náplnilo to, čo ř	ékl přořok“ (Mátous	  1:22, 2: 6,
2:18, 2:23). To známéná� , z	é Jéz	 í�s	ovo nářozéní�  jé náplné	ní�m přořočtví�  Pí�smá. Luká�s	  by to
přávdé	podobné	  népopř	él, álé nič  ná�m o tom néř	í�ká� .  Souhlásí�  vs	ák s Mátous	ém vé dvou
bodéčh: Jéz	 í�s	ová mátká bylá pánná á nářodil sé v Bétlé�mé	 . Jé vs	ák zářá� z	éjí�čí�, ják odlis	ny�  jé
Luká� s	u! v př	í�bé	h od Mátous	ová vé zpu! sobu, jáky�m popisujé tyto dvá body.

Luká� s	ová  mnohém  déls	 í�  véřzé  (Luká� s	  1:  4–2:  40)  záč	í�ná�  zdlouhávy�m  popisém
ozná�méní� ándé	 lá néplodné�  z	éné	  Alz	bé	 té	 , z	é pořodí� Jáná (Kř	titélé), ktéřy�  jé podlé Luká� s	é vé
skutéč	nosti  Jéz	 í�s	u! v  břátřánéč (Alz	bé	 tá á  Mářié  jsou př	í�buzní�;  Luká� s	  jé  jédiny�  spisovátél
Nové�ho zá�koná, ktéřy�  to ř	ékl). Luká� s	  ř	 í�ká� , z	é Mářié jé pánná, ktéřá�  jé zásnoubéná s  Joséfém.
Pozdé	 ji sé jí� zjéví� ándé	 l, áby ji infořmovál, z	é i oná poč	né z Dučhá sváté�ho á pořodí� Boz	 í�ho
Syná. Návs	té	vujé s	éstimé	sí�č	ní� té	hotnou Alz	bétu, jéjí�z	  dí�té	  ská� č	é řádostí�, v jéjí�m lu! né	   z	é ji
návs	tí�ví�  „mátká [Pá�ná]“. Mářié pák  spustilá čhválozpé	v. Nářodil sé Ján Kř	titél á jého otéč
Žáčhářiá� s	  záč	ál přořokovát. A pák sé dostá�vá�mé k př	í�bé	hu o Jéz	 í�s	ové	  vlástní�m nářozéní�.

Existujé nář	í�zéní�  ř	 í�mské�ho čí�sář	é Augustá, z	é káz	dy�  v ř	í�s	 i  sé musí�  zápsát přo sč	í�tá�ní�
lidu; jé ná�m ř	éč	éno, z	é toto jé přvní� sč	í�tá�ní� lidu, kdyz	  byl Quiřinius guvéřné�řém Sy�řié. Káz	dy�
sé  má�  návřá� tit  do  své�ho  domová  př	édku! ,  áby  sé  zápsál.  Vzhlédém  k  tomu,  z	é  Joséfovi



př	édkové�  počhá�zéli z Bétlé�má (jé potomkém křá� lé Dávidá, ktéřy�  sé tám nářodil),  čéstujé
tám sé svou té	hotnou Mářií�. A tám pořodí� Jéz	 í�s	é, zábálí� ho do pá� su!  lá� tky á poloz	 í� ho do jéslí�,
„v hostinči přo né	  nébylo mí�sto“. Pásty�ř	é ná poli návs	té	vujé ándé	 lsky�  host, ktéřy�  jim ř	í�ká� , z	é
sé v Bétlé�mé	  nářodil Mésiá� s	 ; jdou á kláné	 jí� sé dí�té	 ti. O osm dní� pozdé	 ji jé Jéz	 í�s	  obř	ézá�n. Jéz	 í�s	
jé  pák př	édvédén k Bohu v  čhřá�mu á  jého řodič	é  př	iná� s	éjí�  obé	ť  př	édépsánou přo tuto
př	í�léz	 itost Mojz	 í�s	ovy�m zá�koném. Jéz	 í�s	é tám řozpozná�vá�  jáko  Mésiá� s	é spřávédlivy�  á oddány�
muz	  jmé�ném Siméon á stářá�  á zboz	ná�  vdová Anná. Kdyz	  Joséf á Mářié dokonč	ili „vs	é, čo
vyz	ádujé Žá�kon Pá�né	 “ ty�kájí�čí� sé nářozéní� jéjičh přvořozéné�ho, vřáčéjí� sé do Názářétá, kdé
jé Jéz	 í�s	  vzkř	í�s	én.
 

„Žá�kon Pá�né	 “  zmin	 ovány�  opákováné	  v té� to  zpřá�vé	  jé  Lévitičus  12,  ktéřy�  stánoví�,  z	é
obé	ti v čhřá�mu sé májí� konát tř	ičét tř	i dnu!  po nářozéní� dí�té	 té.

Př	éd  zkoumá�ní�m  řozdí�lu!  mézi  té	mito  dvé	má  př	í�bé	hy  byčh  mé	 l  pouká�zát  ná  to,  z	é
histořik nájdé v obou z ničh skutéč	né�  přoblé�my. Nápř	í�klád u Mátous	é, čo to známéná� ,  z	é
éxistujé  hvé	zdá,  ktéřá�  védé mudřčé,  z	é  táto  hvé	zdá  sé  zástáví�  nád Jéřuzálé�mém á  poté�
znovu jdé á védé jé do Bétlé�má á zástáví� sé znovu nád sámotny�m domém, kdé sé nářodil
Jéz	 í�s	? Co by to bylo zá hvé	zdu? Hvé	zdá, ktéřá�  sé pohybujé dostátéč	né	  pomálu, áby moudř	í�
muz	 i s	 li pé	s	ky nébo ná vélbloudu, zástáví� sé, znovu putujé á znovu sé zástáví�? A ják př	ésné	
sé hvé	zdá zástávilá nád domém? R4 í�ká�m svy�m studéntu! m, áby s	li vén né	 jákou hvé	zdnou noč,
vybřáli si jédnu z néjjásné	 js	 í�čh hvé	zd ná oblozé á zjistili, nád ktéřy�m domém v jéjičh bloku
stojí�. Jé zř	éjmé� , z	é to, o č	ém sé zdé mluví�, jé zá�zřáč	ná�  udá� lost, álé jé vélmi té	z	ké�  počhopit, čo
má�  áutoř vlástné	  ná mysli.  Nézdá�  sé, z	é by to bylá skutéč	ná�  hvé	zdá,  nová,  kométá nébo
jáky�koli ástřonomičky�  jév, jáky�  byl kdy zná�m.

Pokud  jdé  o  histořičky�  zá� znám,  mé	 l  byčh  táké�  pouká� zát  ná  to,  z	é  v  z	á� dné�m
stářodá�vné�m zdřoji néní�  z	á� dny�  zá� znám o tom, z	é  křá� l  Héřodés závřáz	dil  dé	 ti  v Bétlé�mé	
nébo v jého okolí� nébo kdékoli jindé. Ž4 á�dny�  jiny�  áutoř, bibličky�  áni jiny�, udá� lost nézmí�nil. Jé
to, podobné	  jáko Jánová zpřá�vá o Jéz	 í�s	ové	  smřti, détáil, ktéřy�  vytvoř	il Mátous	 , áby podpoř	il
né	 jáky�  téologičky�  bod?

Histořičké�  přoblé�my s Luká�s	ém jsou jés	té	  vy�řázné	 js	 í�.  Jédnák má�mé řélátivné	  dobřé�
zá� známy o vlá�dé	  Cáésářá Augustá, áni v jédnom z ničh néní� nikdé zmí�nká o sč	í�tá�ní�  lidu v
čélé�  ř	 í�s	 i, ké ktéřé�mu by sé musél káz	dy�  zářégistřovát ná�vřátém do své�ho řodné�ho domová.
A ják si  vu! béč né	čo  tákové�ho lzé př	édstávit?  Joséf  sé vřáčí�  do Bétlé�má,  přotoz	é  sé tám
nářodil  jého př	édék Dávid.  Dávid vs	ák z	 il  tisí�č  lét  př	éd Joséfém. Má�mé si  př	édstávit,  z	é
káz	dy�  v R4 í�mské�  ř	 í�s	 i byl povinén vřá� tit sé do domovu!  svy�čh př	édku!  z doby př	éd tisí�či léty?
Kdybyčhom dnés mé	 li nové�  čélosvé	 tové�  sč	í�tá�ní� lidu á káz	dy�  z ná� s by sé musél vřá� tit do mé	st
svy�čh př	édku!  o tisí�č lét zpé	 t - kám bys s	él? Doká� z	été si př	édstávit totá� lní� nářus	éní� lidské�ho
z	 ivotá,  ktéřy�  by ténto dřuh univéřzá� lní�ho éxodu vyz	ádovál? A doká� z	été si  př	édstávit,  z	é
tákovy�  přojékt by nikdy nébyl zmí�né	n v z	á�dné�m tisku? V z	á�dné�m stářové	ké�m zdřoji, křomé	
Luká� s	é, nééxistujé z	á�dná�  zmí�nká o z	á�dné�m tákové�m sč	í�tá�ní�  lidu. Přoč	  tédy Luká� s	  ř	 í�ká� , z	é
dos	lo k tákové�mu sč	í�tá�ní�? Odpové	ď sé ná�m nábí�zí�. Chté	 l, áby sé Jéz	 í�s	  nářodil v Bétlé�mé	 , i
kdyz	  vé	dé	 l, z	é počhá� zí� z Názářétá. Mátous	  to vé	dé	 l táké� , álé néčhál ho tám sé nářodit jiny�m
zpu! sobém.

Rozdí�ly  mézi  př	í�bé	hy  jsou dočélá  vy�řázné� .  Luká� s	 i  čhybí�  přáktičky vs	éčhno,  čo  bylo
ř	éč	éno v Mátous	ovi, á Mátous	ovi čhybí� vs	éčhno z Luká� s	ová př	í�bé	hu. Mátous	  zmin	 ujé sny,
ktéřé�  mé	 l Joséf á ktéřé�  u Luká� s	é čhybí�; Luká� s	  zmin	 ujé ándé	 lské�  ná�vs	té	vy Alz	bé	 ty á Mářié,



ktéřé�  u Mátous	é čhybí�.  Mátous	  má�  mudřčé, zábití�  dé	 tí�  Héřodésém, u� té	k do Egyptá, svátá�
řodiná obéjdé Judéu, áby sé vřá� tilá do Názářétu – to vs	é čhybí� v Luká�s	 i. Luká� s	  má�  nářozéní�
Jáná  Kř	titélé,  Cí�sář	ské�  sč	í�tá�ní�,  čéstu  do  Bétlé�má,  jéslé  á  hostinéč,  pásty�ř	é,  obř	í�zku,
př	édstávéní� v čhřá�mu á okámz	 ity�  ná�vřát domu!  – vs	 ičhno to čhybí� v Mátous	ovi .

Nyní�  sé  mu! z	é  zdá� t,  z	é  Mátous	  jédnodus	é  vypřá�ví�  né	čo  z  př	í�bé	hu  á  Luká�s	  vypřá�ví�
zbyték,  tákz	é  káz	dy�  přosinéč  má�mé  přá�vo  zkombinovát  tyto  dvá  př	í�bé	hy  do  vá�noč	ní�
tomboly, kdé zí�ská� té pásty�ř	é i mudřčé, obé	  čésty z Názářétu á u� té	k do Egyptá. Přoblé�m jé v
tom, z	é kdyz	  sé záč	nété podřobné	  dí�vát ná tyto př	í�bé	hy,  néjsou zdé jén řozdí�ly,  álé táké�
nésřovnálosti, ktéřé�  sé zdájí� by� t obtí�z	né� , né-li némoz	né� , sládit.

Pokud májí�  évángéliá přávdu, z	é k Jéz	 í�s	ové	  nářozéní�  dos	lo zá Héřodésovy vlá�dy, pák
nému! z	é mí�t přávdu Luká�s	 , kdyz	  podlé né	ho k tomu dos	lo, kdyz	  byl vlá�dčém Sy�řié Quiřinius.
Ž  ř	ády  dáls	 í�čh  histořičky�čh  přáménu! ,  vč	étné	  ř	 í�mské�ho  histořiká  Táčitá,  z	 idovské�ho
histořiká  Joséphá á né	koliká  stářové	ky�čh ná�pisu! ,  ví�mé,  z	é  Quiřinius  sé  stál  guvéřné�řém
Sy�řié áz	  v řočé 6 n. L., Dését lét po Héřodésové	  smřti.

Péč	livé�  sřovná�ní� obou př	í�bé	hu!  táké�  odhálujé vnitř	ní� nésřovnálosti. Jédní�m zé zpu! sobu! ,
ják sé k přoblé�mu dostát, jé ptá� t sé: Jáké�  bylo podlé Mátous	é řodné�  mé	sto Joséfá á Mářié?
Vás	é př	iřozéná�  řéákčé jé ř	í�čt „Názářét“. Alé to ř	í�ká�  jén Luká� s	 . Mátous	 nič tákové�ho néř	í�ká� .
Néjpřvé zmin	 ujé Joséfá á Mářii né v souvislosti s Názářétém, álé v souvislosti s Bétlé�mém.
Moudř	í�  muz	 i,  ktéř	í�  slédují�  hvé	zdu  (přávdé	podobné	  to  né	 jákou  dobu  třválo),  př	ičhá� zéjí�
učtí�vát Jéz	 í�s	é do jého domu v Bétlé�mé	 . Joséf á Mářié tám évidéntné	  z	 ijí�. V Mátous	i néní� nič o
hostinči  á  jéslí�čh.  Kdyz	  náví�č  Héřodés  zábí�jí�  dé	 ti,  dá�  svy�m  vojá�ku! m  pokyn,  áby  zábili
káz	dé�ho čhlápčé do dvou lét. To musí� náznáč	ovát, z	é Jéz	 í�s	  sé nářodil né	 jákou dobu př	édtí�m,
néz	  sé mudřči objévili. Jinák instřukčé nédá�vá�  moč smysl: jisté	  i ř	 í�ms	tí� vojá� či by poználi, z	é
bátolé čhodí�čí�  po hř	is	ti  nébudé kojénčém nářozény�m minuly�  ty�dén.  Tákz	é  Joséf á Mářié
stá� lé z	 ijí� v Bétlé�mé	  mé	sí�čé nébo dokončé řok á ví�čé po nářozéní� Jéz	 í�s	é. Ják tédy mu! z	é mí�t
Luká� s	  přávdu,  kdyz	  ř	 í�ká� ,  z	é  jsou z  Názářétá  á  vřá� tily  sé  tám jén  ási  mé	sí�č  po  Jéz	 í�s	ové	
nářozéní�? Podlé Mátous	é sé náví�č po u� té	ku řodiny do Egyptá á ná�vřátu po smřti Héřodá
zpoč	á� tku plá�nujé ná�vřát do Judéjé, kdé sé náčhá� zí� Bétlé�m. Némohou to vs	ák udé	 lát, přotoz	é
nyní�  jé vlá�dčém Ařčhéláus, á ták sé př	ésté	hováli do Názářétá. Podlé Mátous	é tédy néjsou
pu! vodém z Názářétá, álé z Bétlé�má.  

Jés	té	  zjévné	 js	 í�  jé vs	ák nésoulád s udá� lostmi po Jéz	 í�s	ové	  nářozéní�.  Pokud má�  Mátous	
přávdu,  z	é  řodiná utéklá do Egyptá,  ják mu! z	é  mí�t  Luká� s	  přávdu,  z	é  sé  vřá� tili  př	í�mo do
Názářétu?

Střuč	né	  ř	éč	éno, s nářátivy nářozéní� jsou obřovské�  přoblé�my, kdyz	  sé ná né	  dí�vá�mé z
histořičké�  péřspéktivy.  Existují�  histořičké�  népřávdé	podobnosti  á  nésřovnálosti,  ktéřé�  lzé
sté	z	 í�  smí�ř	 it. Přoč	  jsou tákové�  řozdí�ly? Né	ktéřy�m č	téná� ř	u! m sé odpové	ď mu! z	é zdá� t zř	éjmá� .
Histořič	tí�  křitiči o té	čhto évángélijní�čh zpřá�vá� čh dlouho ř	í�káli,  z	é sé obá snáz	 í�  zdu! řáznit
stéjné�  dvá body: z	é Jéz	 í�s	ová mátká bylá pánná á z	é sé nářodil v Bétlé�mé	 . A přoč	  sé musél
nářodit v Bétlé�mé	? Mátous	  udéř	il  hř	ébí�k ná hlávič	ku: vé stářozá�konní�  knizé Mičhéá�s	é jé
přořočtví�,  z	é z Bétlé�má př	ijdé spásitél. Co mé	 li tito áutoř	i évángéliá spoléč	né�ho s tí�m, z	é
bylo  vs	éobéčné	  zná�mo,  z	é  Jéz	 í�s	  počhá�zél  z  Názářétá?  Muséli  vymyslét  př	í�bé	h,  ktéřy�  by
vysvé	tlil, ják př	is	él z Názářétá v Gáliléji, mé	stéč	ká s jédní�m koné	m, o ktéřé�m nikdo nikdy
néslys	él, áby sé  nářodil v Bétlé�mé	 , v domé	  křá� lé Dávidá, křá� lovské�ho př	édká Mésiá� s	é. Aby
sé Jéz	 í�s	  nářodil v Bétlé�mé	 , álé byl vyčhová�n v Názářétu, př	is	 li Mátous	  á Luká�s	  nézá�vislé ná
ř	és	éní�, ktéřá�  bézpočhyby káz	dé�mu z ničh př	ipádálá jáko vé	řohodná� . Histořik vs	ák doká� z	é



odhálit přoblé�my s káz	dy�m vypřá�vé	ní�m á péč	livy�  č	téná� ř	  vidí�, z	é kdyz	  jsou př	í�bé	hy umí�sté	ny
védlé sébé (á č	tény vodořovné	), jsou v řozpořu mézi sébou v né	koliká klí�č	ovy�čh bodéčh.

Genealogie Ježíše

     Généálogié obvyklé népátř	í� mézi oblí�béné�  pásá� z	é č	téná� ř	u!  Biblé. Né	kdy si moji studénti
sté	z	ují�, kdyz	  jé néčhá�m č	í�st řodokmény Jéz	 í�s	é u Mátous	é á Luká� s	é. Pokud si myslí�, z	é jé to
obtí�z	né� ,  ř	éknu jim, z	é  by mé	 li  ábsolvovát kuřz hébřéjské�  Biblé á př	éč	í�st  si  généálogii  1.
Pářálipoménon. Pokřy�vá�  čély�čh dévé	 t kápitol, jmé�no zá jmé�ném. Přo sřovná�ní�, généálogié
Jéz	 í�s	é  u  Mátous	é  á  Luká� s	é  jsou  křá� tké�  á  jédnodučhé� .  Přoblé�m  jé  álé  v  tom,  z	é  tyto
řodokmény jsou odlis	né� .

Mátous	  á Luká� s	  jsou opé	t nás	 imi jédiny�mi évángélii, ktéřá�  popisují� Jéz	 í�s	ovu řodinnou
linii.  Obá slédují�  jého  řodovou linii  př	és  Joséfá  k  z	 idovsky�m př	édku! m.  To  sámo  o sobé	
vytvá� ř	 í�  zá�hádnou situáči.  Ják jsmé vidé	 li,  Mátous	  i  Luká�s	  čhté	 jí�  třvát ná tom, z	é Jéz	 í�s	ová
mátká bylá pánná: poč	álá nikoli séxém s Joséfém, álé s Dučhém sváty�m. Joséf tédy  néní�
Jéz	 í�s	ovy�m  otčém.  Alé  to  vytvá� ř	 í�  zjévny�  přoblé�m.  Pokud  Jéz	 í�s	  némá�  pokřévní�  vztáh  k
Joséfovi, přoč	  tédy Mátous	  á Luká� s	  př	ésné	  slédují�  Jéz	 í�s	ovu pokřévní�  linii přostř	édničtví�m
Joséfá? To jé otá�zká,  ná ktéřou néodpoví�dá�  z	á� dny�  áutoř:  obá př	í�bé	hy uvá�dé	 jí�  řodokmén,
ktéřy�  nému! z	é by� t řodokméném Jéz	 í�s	é, přotoz	é jého jédiná�  pokřévní�  linié přočhá� zí�  Mářií�,
př	ésto z	á�dny�  z áutořu!  ná�m népopisujé jéjí� řodokmén.
 

Křomé	  tohoto obéčné�ho přoblé�mu éxistujé né	kolik zjévny�čh řozdí�lu!  mézi généálogiémi
Mátous	é  1  á  Luká� s	é  3.  Né	ktéřé�  z  ničh  néjsou sámy o sobé	  nésřovnálostmi;  jsou to  jén
řozdí�ly. Nápř	í�klád Mátous	  dá�vá�  řodokmén ná sámé�m poč	á� tku své�ho évángéliá, v u� vodní�čh
véřs	 í�čh;  Luká�s	  dá�vá�  svu! j  po  Jéz	 í�s	ové	  kř	tu  v  kápitolé  3  (zvlá� s	 tní�  mí�sto  přo  généálogii,
přotoz	é řodokmény májí� čo do č	iné	ní� s vás	 í�m nářozéní�m, né s vás	 í�m kř	tém v tř	ičéti létéčh.
Alé Luká� s	  mohl mí�t své�  du! vody, přoč	  jéj umí�stit tám, kdé to udé	 lál). Mátous	u! v řodokmén
slédujé stopu Joséfá ké křá� li Dávidovi, př	édkovi Mésiá� s	é, áz	  dá� lé k Abřáhámovi, otči Ž4 idu! .
Luká� s	u! v řodokmén sáhá�  mnohém dá� lé á slédujé linii áz	  k Adámovi, otči lidské�  řásy.

Má�m tétu, ktéřá�  jé généálogič	ká, ktéřá�  jé hřdá�  ná to, z	é vypá� třálá nás	 i řodinu zpé	t k
čéstují�čí�mu ná Máyflowéř. Alé tády jé řodokmén, ktéřy�  sáhá�  áz	  k Adámovi. Stéjné	  jáko u
Adámá á Evy - přvní�čh lidí�. Jé to u� z	ásná�  généálogié.

C4 lové	k by sé mohl divit, přoč	 májí� obá áutoř	i odlis	né�  končové�  body přo své�  généálogié.
Obvyklé sé př	édpoklá�dá� , z	é Mátous	  v évángéliu, jéhoz	  čí�lém jé uká�zát z	 idovství� Jéz	 í�s	é, čhčé
zdu! řáznit Jéz	 í�s	u! v vztáh k néjvé	ts	 í�mu z	 idovské�mu křá� li Dávidovi á k otči Ž4 idu!  Abřáhámovi.
Ná dřuhé�  střáné	  jé Luká� s	  zánépřá� zdné	n tí�m, z	é ukázujé, z	é Jéz	 í�s	  jé záčhřá�nčém vs	éčh lidí�,
Ž4 idu!  i  pohánu! ,  ják  jé  vidé	t  v  Luká� s	ové	  dřuhé�m svázku,  knizé  Skutku! ,  kdé  jsou  poháné�
př	ivédéni do čí�řkvé. A ták Luká�s	  ukázujé, z	é Jéz	 í�s	  jé s ná�mi vs	émi spojén přostř	édničtví�m
Adámá.



Jédén dáls	 í� řozdí�l mézi té	mito dvé	má řodokmény spoč	í�vá�  v tom, z	é Mátous	  záč	í�ná�  ná
záč	á� tku s Abřáhámém á postupujé z généřáčé ná généřáči áz	  k Joséfovi; Luká�s	  jdé opáč	ny�m
smé	řém, poč	í�nájé Joséfém á postupujé généřáči zá généřáčí� áz	  zpé	 t k Adámovi.

Toto  jsou  jédnodus	é  né	ktéřé�  z  řozdí�lu!  mézi  té	mito  dvé	má  př	í�bé	hy.  Skutéč	ny�m
přoblé�mém, ktéřy�  př	édstávují�, vs	ák jé, z	é tyto dvá řodokmény jsou vé skutéč	nosti odlis	né� .
Néjjédnodus	s	 í�  zpu! sob,  ják  vidé	 t  řozdí�l,  jé  poloz	 it  jédnodučhou  otá�zku:  Kdo  jé  v  káz	dé�
généálogii  řodny�  otéč,  dé	déč	ék  á  přádé	déč	ék?  U  Mátous	é  jdé  řodová�  linié  od  Joséfá  k
Jákobovi k Mátthánovi k Eléázářovi k Eliudovi á dá� lé do minulosti.  V Luká�s	ovi to jdé od
Joséfá do Héli do Máthátu do Lévi do Mélčhiho. R4 á�dky sé stánou podobny�mi, jákmilé sé
dostánémé zpé	 t ké křá� li Dávidovi (i kdyz	  éxistují� dáls	 í� přoblé�my, ják uvidí�mé), álé od Dávidá
po Joséfá jsou ř	á� dky v řozpořu.

Ják  lzé  ténto  přoblé�m  vyř	és	 it?  Jédní�m  typičky�m  ná�vřhém  jé  ř	í�či,  z	é  Mátous	u! v
řodokmén jé o Joséfovi, přotoz	é Mátous	  sé zámé	ř	ujé ná Joséfá ví�čé v př	í�bé	hu o nářozéní�, á
z	é  Luká�s	u! v  jé  o Mářii,  přotoz	é  oná jé  stř	édém jého př	í�bé	hu o nářozéní�.  Jé to átřáktivní�
ř	és	éní�, álé má�  fátá� lní� čhybu. Luká� s	  vy�slovné	  náznáč	ujé, z	é řodovou linií� jé linié Joséfá, nikoli
Mářié (Luká� s	  1:23; táké�  Mátous	  1:16).7)

Existují�  dáls	 í�  přoblé�my.  V  né	ktéřy�čh  ohlédéčh  jé  Mátous	u! v  řodokmén  tí�m
pozořuhodné	 js	 í�m,  přotoz	é  zdu! řázn	 ujé  numéřologičky�  vy�znám  Jéz	 í�s	ovy�čh  př	édku! .  Od
Abřáhámá  po  Dávidá,  néjvé	 ts	 í�ho  izřáélské�ho  křá� lé,  bylo  č	třná� čt  généřáčí�;  od  Dávidá  po
znič	éní� Judy Bábylo� nči, néjvé	ts	 í� izřáélské�  kátástřofé	 , bylo č	třná� čt généřáčí�; á od bábylo� nské�
kátástřofy po nářozéní� Jéz	 í�s	é č	třná� čt généřáčí� (1:17). C4 třná� čt, č	třná� čt á č	třná� čt - jé to skořo,
jáko by to Bu! h tákto náplá�novál.  Vé skutéč	nosti podlé Mátous	é áno. Po káz	dy�čh č	třná� čti
généřáčí�čh dočhá� zí�  k nésmí�řné	  vy�známné�  udá� losti. To musí�  známénát, z	é Jéz	 í�s	  - č	třná� čtá�
généřáčé - jé přo Bohá vélmi du! léz	 ity�.

Přoblé�m jé v tom, z	é sčhé�má č	třná� čt-č	třná� čt-č	třná� čt vé skutéč	nosti néfungujé. Pokud si
péč	livé	  př	éč	tété  jmé�ná,  uvidí�té,  z	é  vé  tř	étí�  sádé	  č	třná� čti  jé  vé  skutéč	nosti  jén  tř	iná� čt
généřáčí�. Náví�č jé řélátivné	  snádné�  pořovnát Mátous	u! v řodokmén s jého zdřojém, sámotnou
hébřéjskou  Biblí�,  ktéřá�  ná�m  poskytujé  jmé�ná  z  řodokménu.  Uká� zálo  sé,  z	é  Mátous	  vé
č	třná�čti généřáčí�čh od Dávidá po bábylonskou kátástřofu vynéčhál né	ktéřá�  jmé�ná. V 1: 8
náznáč	ujé, z	é Jořám jé otčém Uzijá� s	é.  Ž 1. Pářálipoménon 3: 10–12 vs	ák ví�mé, z	é Jořám
nébyl  Uzzijá� s	u! v  otéč,  álé  jého  přá-přá-dé	déč	ék.  8) Jiny�mi  slovy,  Mátous	  vytvoř	il jédnu
généřáči  zé  tř	í�  généřáčí�.  Přoč	?  Odpové	ď  by mé	 lá  by� t  zř	éjmá� .  Pokud  by  vypsál vs	éčhny
généřáčé, némohl by pák tvřdit, z	é sé u káz	dé�  č	třná� čté�  généřáčé stálo né	čo vy�známné�ho.

Přoč	  álé zdu! řázn	 ujé zéjmé�ná č	í�slo č	třná� čt? Přoč	  né sédmná� čt nébo jédéná�čt? Vé	dči v
přu! bé	hu lét  poskytli  né	kolik vysvé	 tléní�.  Né	ktéř	í�  poukázují�  ná  to,  z	é  v  Bibli  jé  sédmič	ká
dokonály�m č	í�slém. Pokud áno, čo jé č	třná� čt? Dvákřá� t sédm. Mu! z	é to tédy by� t „dvojná� sobné	
dokonálá�“ généálogié. Dáls	 í�, moz	ná�  př	ésvé	dč	ivé	 js	 í�,  téořié jé, z	é généálogié jé končipová�ná
ták,  áby  zdu! řázn	 oválá  Jéz	 í�s	ovo  postávéní�  Mésiá� s	é.  Mésiá� s	  má�  by� t  „syném  Dávidovy�m“,
potomkém  néjvé	 ts	 í�ho  izřáélské�ho  křá� lé.  Jé  du! léz	 ité�  vé	dé	 t,  z	é  vé  stářové	ky�čh  jázyčí�čh
fungoválá  pí�sméná ábéčédy táké�  jáko č	í�sličé,  tákz	é  přvní�  pí�sméno v hébřéjské�  ábéčédé	 ,
áléph, bylo táké�  č	í�sličí�  1,  dřuhé� ,  béth, bylo 2, tř	étí�,  gimél ,  byly 3 átd.  Táké�  vé stářové	ké�
hébřéjs	tiné	  nébyly pouz	 ity z	á�dné�  sámohlá� sky. Jmé�no Dávid bylo tédy nápsá�no jáko D-V-D. V
hébřéjs	tiné	 ,jé pí�sméno D (dáléth) č	í�slo 4 á V (wáw) jé 6. Pokud séč	tété pí�sméná Dávidová
jmé�ná,  jé  souč	ét  14.  To  mu! z	é  by� t  du! vod,  přoč	  Mátous	 čhté	 l,  áby éxistovály  tř	i  skupiny
př	ésné	  č	třná� čti généřáčí� v généálogii syná Dávidová, Mésiá� s	é, Jéz	 í�s	é.



Aby  táto  č	í�slá  fungoválá,  musél  bohuz	él  né	ktéřá�  jmé�ná  vynéčhát.  Mohl  byčh  táké�
pouká� zát ná to, z	é kdyby mé	 l Mátous	 přávdu vé své�m sčhé�mátu č	třná� čti -č	třná� čti -č	třná� čti,
mézi  Abřáhámém  á  Jéz	 í�s	ém  by  bylo  č	tyř	ičét  dvá  jmén.  Luká�s	u! v řodokmén  vs	ák  uvá�dí�
pádésá� t sédm jmén. Jédná�  sé o zčélá řu! zné�  řodokmény.

A  du! vod  nésřovnálostí�?  Káz	dy�  áutoř  mé	 l  zá  čí�l  záhřnout  généálogii  -  nébo,
přávdé	podobné	 ji slédováli né	kolik u� č	élu! : uká� zát Jéz	 í�s	ovo spojéní� s otčém Ž4 idu!  Abřáhá�mém
(zéjmé�ná Mátous	) á vélky�m z	 idovsky�m křá� lém Dávidém (Mátous	) á k lidské�  řásé jáko čélku
(Luká� s	).  Přávdé	podobné	  tito  dvá  áutoř	i  zdé	dili,  př	í�pádné	  si  vymysléli,  zčélá  řu! zné�
řodokmény. Sámozř	éjmé	  áni jédén némohl tus	 it, z	é jého zpřá�vá budé umí�sté	ná do „Nové�ho
zá�koná“ á budé histořičky�mi křitiky z	 ijí�čí�mi o dvá tisí�čé lét pozdé	 ji  péč	livé	  pořovná�ná s
ostátní�mi. A řozhodné	  sé návzá� jém népořádili, ják sládit svá�  fáktá. Káz	dy�  sépsál svu! j př	í�bé	h,
ják néjlé�pé mohl, álé jéjičh př	í�bé	hy sé nákonéč řozčhá� zéjí�.

Další nesrovnalosti z Ježíšova života

Nyní�,  kdyz	  jsmé  sé  podřobné	  podí�váli  ná  né	kolik  zájí�mávy�čh  nésřovnálostí�  mézi
évángélijní�mi  u� č	ty,  mohu  sé  řyčhlé  dotknout  né	ktéřy�čh  dáls	 í�čh.  Pokud  sé  řozhodnété,
mu! z	été  jé  vé	 ts	 inou  přozkoumát  sámi.  A  sámi  nájdété  mnohém  ví�čé,  jédnodus	é
hořizontá� lní�m č	téní�m évángélií�, př	í�bé	h po př	í�bé	hu.

K  né	ktéřy�m  nésřovnálostém  mu! z	émé  dospé	 t poloz	éní�m  si  né	koliká  jédnodučhy�čh
otá�zék. Ždé sé omézí�m ná pé	 t.

Co říkal hlas při Ježíšově křtu?

       Žá� léz	 í� ná tom, ktéřy�  př	í�bé	h jsté č	étli. Kř	ést néní� vypřá�vé	n u Jáná, álé má�mé zpřá�vy u
Mátous	é, Mářká á Luká� s	é, vs	éčhny jsou si vélmi podobné� . To by sé dálo oč	éká�vát: vé	dči jiz	
dlouho vé	dí�,  z	é  Mátous	  á  Luká� s	  př	évzáli ř	ádu svy�čh př	í�bé	hu!  od Mářká,  jédnoho z jéjičh
klí�č	ovy�čh zdřoju! ;  přoto jé  tolik  př	í�pádu!  doslovné�ho zné	ní�.  Existují�  vs	ák řozdí�ly,  přotoz	é
Mátous	  á Luká� s	  ná uřč	ity�čh mí�stéčh zmé	nili zné	ní� své�ho zdřojé. V káz	dé�m př	í�pádé	 , vé vs	éčh
tř	éčh zpřá�vá� čh o Jéz	 í�s	ové	  kř	tu, kdyz	  sé vynoř	í�  z vody, otévř	ou sé nébésá, Dučh séstoupí� v
podobé	  holubičé á z nébé př	ijdé hlás. Alé čo ř	í�ká�  hlás? V Mátous	ovi sé ř	í�ká� : „Toto jé mu! j syn,
ktéřé�ho má�m vélmi řá�d.“ Ždá�  sé, z	é tén hlás přomlouvá�  k lidém kolém Jéz	 í�s	é, př	í�pádné	  k
Jánu Kř	titéli, á infořmujé jé, kdo jé Jéz	 í�s	 . V Mářkovi vs	ák hlás ř	í�ká� : „Jsi mu! j syn, ktéřé�ho má�m
vélmi řá�d.“ V tomto př	í�pádé	  sé zdá� , z	é hlás mluví� př	í�mo k Jéz	 í�s	 i, ř	 í�ká�  mu nébo ho potvřzujé,
ky�m vé skutéč	nosti jé. V Luká� s	ovi má�mé né	čo jiné�ho (to jé třočhu komplikováné� , přotoz	é
řu! zné�  řukopisy Luká�s	ová évángéliá  dá�vájí�  hlásu řu! zná�  slová.  Dá�vá�m sém pu! vodní�  zné	ní�
véřs	é,  ktéřé�  sé  náčhá� zí�  v  né	ktéřy�čh stářs	 í�čh řukopiséčh Biblé,  i  kdyz	  to  néní�  vé  vé	ts	 iné	
ángličky�čh př	ékládu! ). 9) Hlás zdé ř	í�ká� : „Jsi mu! j syn, dnés jsém té	  zplodil.“ (3:22), jé to čitáčé
slová z Ž4 álmu 2: 7.

Káz	dy�  př	í�bé	h  sé pokous	í�  udé	 lát  s  hlásém né	čo  jiné�ho.  To známéná� ,  z	é  řu! zná�  slová
známénájí�  řu! zné�  vé	či  á  májí�  řu! zné�  funkčé:  u  Mátous	é  slová idéntifikují�  Jéz	 í�s	é  přo  Jáná
Kř	titélé á zá� stupy; u Mářká, potvřzujé přo Jéz	 í�s	é jého totoz	nost; u Luká�s	é přohlás	ujé, z	é ho
kř	ést uč	inil (nébo řátifikovál?) jáko zvlá� s	 tní�ho Boz	 í�ho syná. Žu! stá�vá�  zdé vs	ák stá� lé otá� zká:



Co tén hlás vlástné	  ř	ékl? Rání� kř	ésťáné�  byli z tohoto přoblé�mu zmáténí� nátolik, z	é pozdé	 js	 í�
évángélium zváné�  Ebionitské�  évángélium to vyř	és	 ilo ták, z	é náznáč	ilo, z	é hlás vys	él z nébé
tř	ikřá� t. Néjpřvé  ř	ékl slová popsáná�  Mářkém, ktéřá�  bylá ádřésová�ná Jéz	 í�s	 i; pák  ř	ékl slová
zápsáná�  od  Mátous	é,  uřč	éná�  přo  Jáná  Kř	titélé  á  zá� stup;  á  nákonéč  ř	ékl  slová  zápsáná�
Luká� s	ém.

Kde byl Ježíš den poté, co byl pokřtěn?

      U Mátous	é, Mářká á Luká� s	é - tákzvány�čh synoptičky�čh évángélií�  - Jéz	 í�s	  po své�m kř	tu
odčhá�zí�  ná pous	ť,  kdé budé pokous	én ďá�blém.  10) Žéjmé�ná Mářék má�  v té� to vé	či jásno,
přotoz	é po vypřá�vé	ní� o kř	tu uvá�dí�, z	é Jéz	 í�s	  odés	él „okámz	 ité	 “ do pous	té	 . A čo Ján? U Jáná
néní� z	á�dná�  zpřá�vá o tom, z	é by Jéz	 í�s	  byl pokous	én D4 á�blém ná pous	ti. Dén poté� , čo Ján Kř	titél
vydál své	déčtví� o Dučhu séstupují�čí�m ná Jéz	 í�s	é jáko holubičé př	i kř	tu (Ján 1: 29–34), znovu
vidí�  Jéz	 í�s	é  á přohlás	ujé ho zá Boz	 í�ho Béřá�nká (Ján jé doslovny�  á uvá�dí�,  z	é  toto  sé stálo
„ná�slédují�čí�  dén“).  Jéz	 í�s	  poté�  záč	ál  kolém sébé shřomáz	ďovát své�  uč	édní�ky (1: 35–52) á
záhá� jil svou véř	éjnou sluz	bu tí�m, z	é přovédl svu! j zá� zřák přomé	ny vody ná ví�no (2: 1–11).
Kdé tédy byl Jéz	 í�s	  dřuhy�  dén? Žá� léz	 í� ná tom, ktéřé�  évángélium č	tété.

Byla Jairova dcera již mrtvá?

      Přo ilustřáči mé�ho ná� zořu, z	é v évángélií�čh lzé nálé�zt dřobné� , nésluč	itélné�  řozdí�ly, jsém
vybřál jén jédén jédnodučhy�  př	í�klád z Jéz	 í�s	ovy uzdřávováčí� sluz	by. V Mářkovi, nás	 í� néjstářs	 í�
zpřá�vé	 ,  př	ičhá� zí�  védoučí�  synágogy jmé�ném Jáiřus k Jéz	 í�s	 i  á  přosí�  ho,  áby s ní�m spé	čhál
domu! , přotoz	é jého dčéřá jé vélmi némočná�  á čhčé, áby ji Jéz	 í�s	  uzdřávil. Néz	  vs	ák mohou
vyřázit ná čéstu,  Jéz	 í�s	é  vyřus	í�  z	éná s křvá� čéní�m, ktéřou uzdřáví�.  Pák dořází�  sluz	ébní�či  z
Jáiřová domu, áby mu ř	ékli, z	é jé př	í�lis	  pozdé	  - dí�vká zémř	élá. Jéz	 í�s	  jim ř	í�ká� , áby sé nétřá�pili;
jdé do domu á vzkř	í�sí� dí�vku z mřtvy�čh (Mářék 5: 21–43). Mátous	  má�  stéjny�  př	í�bé	h (9: 18–
26), álé s klí�č	ovy�m řozdí�lém. V Mářkové	  véřzi Jáiřus př	ičhá� zí� k Jéz	 í�s	 i, přotoz	é jého dčéřá jiz	
zémř	élá. Néčhčé, áby ji Jéz	 í�s	  uzdřávil, álé áby ji vzkř	í�sil z mřtvy�čh. A Jéz	 í�s	  to dé	 lá� . Mu! z	é sé to
zdá� t jáko mály�  řozdí�l, álé lzé to pováz	ovát zá vélmi vy�známné�  – jé tu otá�zká z	 ivotá á smřti.

Kdo je pro Ježíše a kdo je proti němu?

      Né	ktéřá�  Jéz	 í�s	ová slová jsou vyjá�dř	éná podobny�m, álé řozdí�lny�m zpu! sobém. Jédní�m z
my�čh oblí�bény�čh př	í�kládu!  tohoto jévu jé dvojičé vy�řoku!  souviséjí�čí�čh s Mátous	ém 12:30 á
Mářkém 9:40. U Mátous	é Jéz	 í�s	  přohlás	ujé: „Kdo néní� sé mnou, jé přoti mné	 .“ V Mářkovi ř	í�ká� :
„Kdo néní� přoti ná�m, jé přo ná� s.“ R4 ékl obé	  vé	či? Mu! z	é myslét obé	  vé	či? Ják mohou by� t obá
vy�řoky přávdivé�  souč	ásné	? Nébo jé moz	né� , z	é jédén zé spisovátélu!  évángéliá vé	či zmé	nil?
 



Jak dlouho trvala Ježíšova služba?

 
       Nás	é néjstářs	 í� évángélium, Mářék, vy�slovné	  néuvá�dí� dé� lku Jéz	 í�s	ovy véř	éjné�  sluz	by, álé
uvá�dí�  né	ktéřé�  sugéstivní�  koméntá� ř	é.  Ná záč	á� tku Jéz	 í�s	ovy sluz	by,  v kápitolé 2,  přočhá�zéjí�
jého uč	édní�či ps	énič	ny�mi poli á pojí�dáli zřno, ké zdé	s	éní� fářizéu! , ktéř	í� vé	ř	 í�, z	é tí�m pořus	ují�
sábát. To sé musí�  odéhřá�vát ná podzim, v dobé	  sklizné	 .  Po tomto bodé	  sé ákčé pohybujé
vélmi řyčhlé:  jédno z Mářkovy�čh oblí�bény�čh slov jé  éuthus,  „okámz	 ité	 “  -  Jéz	 í�s	  to  udé	 lál,
„okámz	 ité	 “  to  udé	 lál.  V  kápitolé  11 sé  po spousté	  „okámz	 ité	 “  dostá�vá�mé  k  poslédní�mu
ty�dnu Jéz	 í�s	ová z	 ivotá, ná vélikonoč	ní�m svá� tku v Jéřuzálé�mé	 .  Pésáčh jé ná jář	é á zř	étélny�
dojém jé, z	é Jéz	 í�s	ová sluz	bá třválá né	kolik mé	sí�ču! , od sklizné	  do jářá.

Né	kolik mé	sí�ču! ? Néví� vs	 ičhni, z	é Jéz	 í�s	ová sluz	bá třválá tř	i řoky? Mys	lénká, z	é  třválá tř	i
řoky, vé skutéč	nosti népočhá� zí� zé synoptičky�čh évángélií� - Mářká, Mátous	é á Luká�s	é - álé z
poslédní�ho évángéliá Jáná. Př	i tř	éčh řu! zny�čh př	í�léz	 itostéčh Ján hovoř	í�  o řu! zny�čh oslává� čh
Pésáčhu, ktéřé� , ják ví�mé, byly jédnou zá řok, čoz	  náznáč	ujé, z	é sluz	bá musélá třvát néjmé�né	
dvá  řoky,  záokřouhléno  ná  tř	i.  Alé  čo  to  známéná� ?  R4 ékl  byčh,  z	é  to  néní�  jén  téčhničká�
nésřovnálost, álé jé té	z	ké�  vé	dé	 t, čo si o Mářkové	  „okámz	 ité�m“ dé	 lá�ní� má�mé myslét, pokud jé
opřávdu ták némyslél.

      V  zá� známéčh o Jéz	 í�s	ové	  sluz	bé	  lzé nájí�t mnoho dáls	 í�čh nésřovnálostí�, álé nyní� jé vs	éčhny
nébudu slédovát.  Mí�sto  toho,  ábyčh pokřáč	ovál  vé  stéjné�  čésté	 ,  řá�d  byčh v  tomto  bodé	
hovoř	il  o  nésřovnálostéčh  nálézény�čh  v  popiséčh  Jéz	 í�s	ovy  smřti  á  vzkř	í�s	éní�.  Né	ktéřé�  z
té	čhto nésřovnálostí� jsou táké�  vélmi vy�známné� .
 

Nesrovnalosti v pašijních příbězích 

       Jiz	  jsmé hovoř	ili o né	koliká řozpořéčh mézi Mářkovy�m évángéliém á Jáném, pokud jdé o
vypřá�vé	ní�  o  utřpéní�:  dátum oč	is	té	ní�  čhřá�mu (Mářék 11;  Ján  2)  á  dén á  č	ás  jého  smřti
(Mářék 14–15) ; Ján 18–19). To néjsou jédiné�  řozdí�ly v popisu nás	 ičh évángélií� o Jéz	 í�s	ové	
smřti  á  vzkř	í�s	éní�.  Ždé  budu hovoř	it  o  tř	éčh  du! léz	 ity�čh  řozdí�léčh  á  poté�  křá� tčé  náč	řtnu
né	kolik dáls	 í�čh.

Zkouška před Pilátem

       Žáč	némé sřovná�ní�m Mářká, nás	ého néjřáné	 js	 í�ho kánoničké�ho évángéliá, á Jáná, nás	ého
néjnové	 js	 í�ho.  V  obou  př	í�pádéčh  jé  Jéz	 í�s	  souzén  př	éd  ř	í�msky�m  guvéřné�řém  Pontsky�m
Pilá� tém á odsouzén k smřti zá to, z	é si ř	í�kál Ž4 idovsky�  křá� l.  Mézi př	í�bé	hy Mářká á Jáná o
přočésu vs	ák éxistují� né	ktéřé�  vélmi zájí�mávé�  řozdí�ly.

Mářku! v  zá� znám  jé  křá� tky�  á  př	í�moč	ářy�.  Břzy  řá�no  z	 idovs	tí�  vu! dči  př	ivédou  Jéz	 í�s	é  k
Pilá� tovi, ktéřy�  sé ho zéptá� , jéstli jé vé skutéč	nosti z	 idovsky�  křá� l. Jéz	 í�s	  odpoví�dá�  jén dvé	má
slovy v ř	éč	tiné	 : „su légéis.“ "Ty to ř	í�ká� s	 ." Ž4 idovs	tí�  kné	z	 í�  ho obvin	 ují�  z mnohá vé	čí�  á Pilá� t



vyjádř	ujé př	ékvápéní� nád tí�m, z	é Jéz	 í�s	  sé nébřá�ní�. Potom ná�m jé ř	éč	éno, z	é Pilá� t mé	 l bé	hém
Pésáčhu zvyk přopous	té	 t vé	zné	  z	 idovské�mu lidu á ptá�  sé shřomá�z	dé	ny�čh dávu! , zdá čhté	 jí�,
áby přopustil „křá� lé Ž4 idu! “. Př	édní� kné	z	 í� zásá�hnou, áby návédli dáv á poz	á�dáli, áby jim mí�sto
Jéz	 í�s	é byl přopus	té	n vřáh Bářábá� s	 . Pilá� t sé ptá�  dávu, čo čhté	 jí� udé	 lát s Jéz	 í�s	ém. Odpoví�dájí�,
z	é by ho mé	 l ukř	iz	ovát. A „áby uspokojil dáv“, dé	 lá�  to, o čo z	á�dájí�:  přopous	tí�  Bářábá� s	é á
Jéz	 í�s	é bič	ujé,

Kdyby Mářék byl  ná� s	  jédiny�  popis  udá� losti,  mé	 li  byčhom dojém,  z	é  soud byl  vélmi
řyčhly� ; z	é Jéz	 í�s	  néř	ékl té�mé	ř	  nič (jén dvé	  slová); á z	é Pilá� t, z	 idovs	tí� vu! dči obvin	 ují�čí� Jéz	 í�s	é,
dávy á sá�m Jéz	 í�s	 , byli ná jédnom mí�sté	  á vymé	n	 ováli si své�  ná� zořy.
 

Alé Ján (18:  28–19:  14) má�  vélmi odlis	nou zpřá�vu.  V Jánovi z	 idovs	tí�  vu! dči  vézmou
Jéz	 í�s	é  k  Pilá� tovi  břzy  řá�no,  álé  odmí�tnou  vstoupit  do  Pilá� tová  sí�dlá,  přotoz	é  sé  čhté	 jí�
„vyhnout řituá� lní�mu poskvřné	ní�“, áby mohli tén véč	éř „jí�st Pésáčh“ (18:28; pámátujté vs	ák,
z	é v Mářkové	  évángéliu uz	  noč př	édtí�m jédli vélikonoč	ní� jí�dlo). Néní� ná�m ř	éč	éno, přoč	  by
byli  pos	kvřné	ni  vstupém  do  sí�dlá.  Přotoz	é  to  bylo  pohánské�  mí�sto?  Bylo  postávéno  ná
hř	bitové	? Né	čo jiné�ho? Vy�slédkém vs	ák jé, z	é soud přobí�há�  poné	kud zvlá� s	 tní�m zpu! sobém.
Jéz	 í�s	  jé v sí�dlé s Pilá� tém, z	 idovské�  u� ř	ády,  ktéřé�  ho obvin	 ují�,  jsou mimo  sí�dlo, spoléč	né	  s
z	 idovsky�m dávém, á Pilá� t pobí�há�  sém á tám mézi obvin	 ují�čí�m á obviné	ny�m á mluví� néjpřvé
s jédní�m, pák s dřuhy�m.

Mézi  zpřá�vámi mu! z	été  nájí�t  ř	ádu  dáls	 í�čh  řozdí�lu! ,  pokud  jé  č	tété  vodořovné	 .  Ždé
zmí�ní�m  jén  tř	i  á  poukázuji  ná  jéjičh  poténčiá� lní�  vy�znám.  Žá  přvé� ,  Jéz	 í�s	  hovoř	í�  u Jáná
mnohém  ví�č  néz	  u  Mářká.  Vé  skutéč	nosti  védé řozhovoř  s  Pilá� tém  á  hovoř	í�  o  své�m
„křá� lovství�, ktéřé�  néní� z tohoto své	 tá“ (18:36),dá� lé náznáč	ujé, z	é př	is	él ná své	 t, áby mluvil
přávdu (18:37), á přohlá� sil, z	é Pilá� t némá�  z	á� dnou konéč	nou moč nád ní�m, křomé	  té� , ktéřou
mu dál  Bu! h  (19:11).  Tyto řozs	 í�ř	éné�  diálogy dobř	é  odpoví�dájí�  tomu,  čo  nájdété v  čélé�m
Jánové	  évángéliu,  kdé  sé  Jéz	 í�s	  u� č	ástní�  dlouhy�čh  přojévu! ,  ná  řozdí�l  od  ř	ády  áfořismu!  á
křá� tky�čh vé	 t, ktéřé�  č	ásto nájdété v synoptičky�čh évángélií�čh.

Žá dřuhé� , mí�sto toho, áby byl Jéz	 í�s	  zbič	ová�n poté� , čo jého soud skonč	il á byl vynésén
řozsudék - čoz	  by si č	lové	k mohl myslét, z	é by byl řozumny�  č	ás k vy�konu třéstu - u Jáná dál
Pilá� t Jéz	 í�s	é zbič	ovát upřostř	éd ř	í�zéní�  ( 19: 1). Přo Jánovu zmé	nu  v dé	 ji bylá podá�ná čélá�
ř	ádá vysvé	 tléní�; mu! z	é to by� t kvu! li tomu, čo sé stáné dá� l: Pilá� t vyvédé Jéz	 í�s	é zé sí�dlá, áby ho
př	édstávil, zbité�ho, zkřvávéné�ho á vé fiálové�m řoučhu, z	 idovské�mu ná� řodu, á ř	í�ká�  jim: „Hlé,
č	lové	k.“  Přo  áutořá  Jáná  jé  Jéz	 í�s	  mnohém  ví�č  néz	  č	lové	k,  álé  Pilá� t  á  z	 idovské�  dávy  to
néuzná�vájí�. Pilá� t á jého vojá� či sé posmí�vájí� Jéz	 í�s	 i tí�m, z	é mu násázují� třnovou kořunu, dá�vájí�
mu fiálové�  řoučho á přohlás	ují�: „Ždřáv buď, z	 idovsky�  křá� li.“ Vé skutéč	nosti, ániz	  by to vé	dé	 li,
jé jéjičh přohlá� s	éní� přávdivé� . Přo Jáná jé Jéz	 í�s	  skutéč	né	  křá� lém, béz ohlédu ná zdá�ní�.

Nákonéč jé du! léz	 ité� , z	é v Jánové	  évángéliu Pilá� t tř	ikřá� t vy�slovné	  přohlás	ujé, z	é Jéz	 í�s	  jé
névinny�,  nézáslouz	 í�  si  by� t  potřéstá�n á  mé	 l  by by� t  přopus	té	n  (18:38;  19:  6;  impličitné	  v
19:12) . V Mářkovi Pilá� t nikdy névyhlá� sil Jéz	 í�s	é zá névinné�ho. Přoč	  ténto zvy�s	ény�  du! řáz u
Jáná? Vé	dči jiz	  dá�vno  upozořn	 ují� ná to, z	é Ján jé v mnohá ohlédéčh néjví�čé  přotiz	 idovsky�  z
nás	 ičh évángélií�  (viz Ján 8: 42–44, kdé Jéz	 í�s	  přohlás	ujé, z	é Ž4 idé�  néjsou Boz	 í�mi dé	 tmi, álé
„ďá�blovy�mi  dé	tmi“).  Přoč	  v  té� to  souvislosti  vypřá�vé	 l  o  soudu  ták,  z	é  ř	í�msky�  guvéřné�ř
opákováné	  třvá�  ná tom, z	é Jéz	 í�s	  jé névinny�? Žéptéjté sé sámi sébé: Pokud R4 í�máné�  néjsou
zodpové	dní� zá Jéz	 í�s	ovu smřt, kdo tédy? Ž4 idé� . A skutéč	né	  jsou, přo Jáná. V 19:16 ná�m bylo
ř	éč	éno, z	é Pilá� t př	édál Jéz	 í�s	é z	 idovsky�m vélékné	z	 í�m, áby ho mohli néčhát ukř	iz	ovát.



Jidášova smrt

     Vé  vs	éčh č	tyř	éčh évángélií�čh  sé ř	í�ká� ,  z	é  Jidá� s	  Is	kářiotsky�  byl  tí�m,  kdo zřádil  Jéz	 í�s	é
u� ř	ádu! m, čoz	  védlo k jého zátč	éní�. C4 tyř	i  př	í�bé	hy sé lis	 í�  v tom, přoč	  Jidá� s	  spá� čhál zřádu. U
Mářká néní�  uvédén z	á�dny�  du! vod, i  kdyz	  ná�m bylo ř	éč	éno,  z	é  zá ténto č	in dostál péní�zé,
tákz	é to moz	ná�  bylo z čhámtivosti (14: 10–11). Mátous	  (26:14) vy�slovné	  uvá�dí�, z	é Jidá� s	  to
udé	 lál přo péní�zé. Luká� s	  nápřoti tomu náznáč	ujé, z	é Jidá� s	  to udé	 lál, přotoz	é „do né	 j vstoupil
sátán“ (22: 3). Jiny�mi slovy, ďá�bél ho k tomu př	imé	 l. V Jánovi jé sá�m Jidá� s	  názy�vá�n „ďá�blém“
(6: 70–71), á ták přávdé	podobné	  zřádil své�ho pá�ná, přotoz	é mé	 l zlou podstátu.
 

Jés	té	  zájí�mávé	 js	 í� jé otá�zká, čo sé stálo s Jidá� s	ém poté� , čo přovédl zřádu. Mářék á Ján o
tom nič néř	í�kájí�: Jidá� s	  jédnodus	é zmizí� zé sčé�ny. Toté�z	  táké�  v Luká� s	ové	  évángéliu, álé Luká�s	
nápsál  i  dřuhy�  dí�l,  ktéřy�  dopřová� zí�  jého évángélium, knihu Skutku! .  11) Skutky podá�vájí�
zpřá�vu  o  tom,  čo  sé  stálo  Jidá� s	ovi  po  zřádé	 ,  stéjné	  jáko  o  Jidá� s	ovi  hovoř	í�  Mátous	ovo
évángélium, álé jé zářá�z	éjí�čí�, z	é tyto dvá zá� známy jsou v mnohá bodéčh př	í�mo v řozpořu.

Bé	z	ny�  ná�zoř jé, z	é Jidá� s	  vys	él vén á „obé	sil sé“, á z	é počhá�zí�  od Mátous	é (27: 3–10).
Poté� , čo Jidá� s	  vidé	 l, z	é jého zřádá védlá k Jéz	 í�s	ové	  odsouzéní�, počí�til lí�tost á pokusil sé vřá� tit
svu! j  plát  tř	ičét  kusu!  stř	í�břá  z	 idovsky�m  hlávní�m  kné	z	 í�m  á  ř	ékl  jim,  z	é  „zhř	és	 il  zřádou
névinné�  křvé“. Odmí�tájí� vs	ák péní�zé př	ijmout, á ták jé pohodí� v čhřá�mu á jdé vén á obé	sí� sé.
Vřčhní�  kné	z	 í�  poté�  péní�zé  vézmou,  álé  řozhodnou  sé,  z	é  jé  némohou  vřá� tit  zpé	 t  do
čhřá�mové�ho  pokládu,  přotoz	é  jdé  o  „křvávé�  péní�zé“  -  péní�zé,  ktéřé�  byly  poznáméná�ny
névinnou křví�. Rozhodli sé tédy jé pouz	 í�t á zákoupit „hřnč	í�ř	ské�  polé“, přávdé	podobné	  polé,
zé  ktéřé�ho  si  hřnč	í�ř	 i  břáli  hlí�nu,  jáko  mí�sto  přo  pohř	bí�vá�ní�  čizinču! ,  ktéř	í�  zémř	éli  v
Jéřuzálé�mé	 .  R4 í�ká�  sé, z	é to bylo přoto, z	é to bylo zákoupéno z péné	z Jidá� s	ovy křvé, z	é sé
tomuto mí�stu „dodnés ř	í�ká�  Polé křvé“.

Luká� s	u! v popis v knizé Skutky má�  né	kolik podobností�: Jidá� s	ová smřt souvisí� s ná�kupém
polé,  ktéřé�mu sé ř	í�ká�  „Polé křvé“.  Alé podřobnosti  jsou v ostřé�m kontřástu -  dokončé v
řozpořu - s př	í�bé	hém, ktéřy�  vypřá�vé	 l Mátous	 . Vé Skutčí�čh (1: 18–19) ná�m jé ř	éč	éno, z	é sá�m
Jidá� s	 , nikoli z	 idovs	tí� kné	z	 í�, koupil polé zá „odmé	nu zá svou zlovolnost“, péní�zé, ktéřé�  si zá
svou zřádu vydé	 lál. A néř	í�ká�  sé, z	é sé obé	sil. Mí�sto toho sé dozví�dá�mé, z	é spádl „po hlávé	“ á
„řoztřhl sé upřostř	éd“, tákz	é „mu vnitř	nosti vyhř	ézly“. Přo Luká� s	é bylo toto polé názy�vá�no
Polém křvé, přotoz	é Jidá� s	  ná né	m vykřvá� čél.
 

V přu! bé	hu lét sé č	téná� ř	 i pokous	éli sládit tyto dvá př	í�bé	hy o Jidá� s	ové	  smřti. Ják by sé
mohl v obou obé	sit á „pádnout ná hlávu“, áby sé mu řoztřhlo bř	ičho á vnitř	nosti byli po čélé�
zémi?  Géniá� lní�  vykládáč	i,  ktéř	í�  čhté	 li  sládit  tyto  dvá  zá� známy dohřomády  do  jédnoho
skutéč	né�ho př	í�bé	hu, zdé mé	 li péřny�  dén. Moz	ná�  sé Jidá� s	  obé	sil, láno sé utřhlo á on spádl ná
zém, přvé ná hlávu, pák přáskl upřostř	éd. Nébo sé moz	ná�  čhté	 l obé	sit, á to sé mu nézdář	ilo,
tákz	é vylézl ná vysokou ská� lu á skoč	il dolu!  ná polé. Nébo moz	ná�  ... no, moz	ná�  né	čo jiné�ho.

Jdé vs	ák o to, z	é obá př	í�bé	hy uvá�dé	 jí� řu! zné�  zpřá�vy o tom, ják Jidá� s	  zémř	él. Jákkoli  lzé
spékulovát, ják mohl pádnout ná hlávu á řoztřhnout sé, jé zř	éjmé�   z	é sé jén „néobé	sil“ . A
přotičhu! dné�  jsou vé dvou dáls	 í�čh bodéčh: kdo koupil polé (kné	z	 í� podlé Mátous	é nébo Jidá� s	
podlé Skutku! ?) A přoč	 sé toto polé názy�válo polém křvé (přotoz	é bylo zákoupéno zá křévní�
péní�zé, ják ř	í�ká�  Mátous	 , nébo přoto, z	é Jidá� s	  ná né	m zčélá vykřvá� čél, ják ř	í�kájí� Skutky?).



Vyprávění o vzkříšení

       Nikdé néjsou řozdí�ly mézi évángélii jásné	 js	 í� néz	  v zá� známéčh o Jéz	 í�s	ové	  vzkř	í�s	éní�. C4ásto
néčhá�vá�m své�  studénty přvní�ho řoč	ní�ku přové�st jédnodučhé�  sřovná�váčí� čvič	éní�, vé ktéřé�m
uvédou vs	é, čo bylo ř	éč	éno v káz	dé�m zé č	tyř	  évángélií�  o udá� lostéčh mézi dobou, kdy byl
Jéz	 í�s	  pohř	bén, á končém évángélií�.  Léps	í�  u� vod do mys	lénky hořizontá� lní�ho č	téní�  nému! z	é
by� t.  Mézi  č	tyř	mi  zá� známy éxistují�  řozdí�ly  á  né	ktéřé�  z  té	čhto  řozdí�lu!  jsou nésřovnálosti,
ktéřé�  nélzé snádno (nébo vu! béč) sládit. Studénti to pováz	ují� zá čénné�  čvič	éní�, přotoz	é jim
néř	í�ká�m  jén  to,  z	é  mézi  zá�známy éxistují�  řozdí�ly:  řozdí�ly  sámi  objévují�  á  snáz	 í�  sé  jé
počhopit.

Ždé mi dovolté zdu! řáznit bod, ktéřy�  jsém uvédl vé své�  knizé  Chybné	  čitovány�  Jéz	 í�s	 :
Némá�mé ořiginá� ly z	á�dné�ho z té	čhto évángélií�,  pouzé kopié vytvoř	éné�  pozdé	 ji,  vé vé	 ts	 iné	
př	í�pádu!  o mnoho stolétí� pozdé	 ji. Vs	éčhny tyto kopié sé návzá� jém lis	 í�, vélmi č	ásto sé jédná�  o
zpřá�vy  o  Jéz	 í�s	ové	  vzkř	í�s	éní�.  Vé	dči  musí�  ná  zá�kládé	  té	čhto  pozdé	 js	 í�čh  řukopisu!  uřč	it,  čo
ř	í�káli ořiginá� ly. Ná né	ktéřy�čh mí�stéčh jé řozhodnutí� čélkém jásné� ; o jiny�čh sé védé spoustá
débát.
 

O jédnom áspéktu vypřá�vé	ní� o vzkř	í�s	éní� éxistujé jén málá�  débátá: zdá�  sé, z	é konéč	ny�čh
dváná� čt  véřs	u!  Mářková  évángéliá  néní�  v  Mářkové	  évángéliu  pu! vodní�,  álé  byly  př	idá�ny
pí�sář	ém v pozdé	 js	 í� généřáči. Mářék ukonč	il své�  évángélium véřs	ém 16: 8, kdyz	  z	ény upřčhly
z hřobky á nikomu néř	ékly, čo vidé	 li. Vé své�  diskusi př	ijí�má�m vé	déčkou shodu, z	é véřs	é 16:
9–21 jsou pozdé	 js	 í�m dodátkém k évángéliu. 12)

Ktéřé�  détáily sé řozčhá�zéjí�, v př	í�bé	zí�čh o vzkř	í�s	éní� vé č	tyř	éčh kánoničky�čh zá�známéčh?
Vs	éčhná č	tyř	i évángéliá sé shodují�, z	é tř	étí�ho dné po Jéz	 í�s	ové	  ukř	iz	ová�ní� á pohř	bu s	lá Mářié
Mágdálé�ná k hřobu á zjistilá, z	é jé přá�zdny�.  Alé přáktičky v káz	dé�m dáls	 í�m détáilu spolu
nésouhlásí�.

Kdo vlástné	  s	él  do hřobky? Bylá to sámotná�  Mářié (Ján 20: 1)? Mářié á dáls	 í�  Mářié
(Mátous	  28: 1)? Mářié Mágdálé�ná, Mářié, mátká Jákubá, á Sálomé (Mářék 16: 1)? Nébo z	ény,
ktéřé�  dopřová�zély Jéz	 í�s	é z Gáliléjé do Jéřuzálé�má - moz	ná�  Mářié Mágdálé�ná, Joánná, Mářié
Jákubová á „jiné�  z	ény“ (Luká�s	  24: 1; viz 23:55)? Byl ká�mén jiz	  odválén z hřobky (jáko u
Mářká 16: 4) nébo byl odválén ándé	 lém, kdyz	  tám byly z	ény (Mátous	  28: 2)? Koho nébo čo
tám vidé	 li? Andé	 lá (Mátous	  28: 5)? Mládé�ho muz	é(Mářék 16: 5)? Dvá muz	é (Luká� s	  24: 4)?
Nébo nič á nikoho (Ján)? A čo jim bylo ř	éč	éno? Jdé	té uč	édní�ku! m ř	í�či, áby „s	 li do Gáliléé“, kdé
sé s nimi sétká�  Jéz	 í�s	  (Mářék 16: 7)? Nébo si vzpomén	 té, čo jim Jéz	 í�s	  ř	ékl „kdyz	  byl v Gáliléji“,
z	é musí� zémř	í�t á znovu vstá� t (Luká� s	  24: 7)? Dá� lé, ř	 í�kájí� z	ény uč	édní�ku! m, čo vidé	 li á slys	éli
(Mátous	  28: 8), nébo to nikomu néř	éknou (Mářék 16: 8)? Pokud né	komu ř	éknou, komu to
ř	éknou? Jédéná� čti uč	édní�ku! m (Mátous	  28: 8)? Jédéná� čti uč	édní�ku! m á dáls	 í�m lidém (Luká� s	
24:  8)?  S4 imonovi  Pétřovi  á  dáls	 í�mu  néjménováné�mu  uč	édní�ku  (Ján  20:  2)?  Co  dé	 lájí�
uč	édní�či  v  řéákči?  Némájí�  z	á�dnou  odpové	ď,  přotoz	é  sé  jim  okámz	 ité	  zjévujé  sá�m  Jéz	 í�s	
(Mátous	  20: 9)?  Vu! béč névé	ř	 í�  z	éná�m, přotoz	é to vypádá�  jáko „blouzné	ní�“ (Luká� s	  24:11)?
Nébo jdou do hřobky, áby sé př	ésvé	dč	ili ná vlástní� oč	i (Ján 20: 3)? 

Otá� zky sé mnoz	 í�. Mu! z	été č	í�st vodořovné	  á přové�st kř	í�z	ové�  évángélijní� sřovná�ní� toho, čo
sé budé dí�t dá� l: komu sé Jéz	 í�s	  zjéví� (pokud né	komu) á kdy, čo mu ř	ékné á čo ř	éknou v řéákči.
V podstáté	  u káz	dé�ho véřs	é jé áléspon	  jédno évángélium mimo mí�su.



Žéjmé�ná  jédén  bod  sé  zdá�  by� t  nésluč	itélny�.  Podlé  Mářková  zá�známu  jsou  z	ény
instřuová�ny, áby ř	ékly uč	édní�ku! m, áby s	ly sétkát sé s Jéz	 í�s	ém v Gáliléji, álé zé střáčhu o tom
z	ény nikomu néř	ékli áni slovo. V Mátous	ové	  véřzi jé uč	édní�ku! m ř	éč	éno, áby s	 li do Gáliléé,
áby  sé  sétkáli  s  Jéz	 í�s	ém,  á  okámz	 ité	  ták  uč	iní�.  Tám sé  jim zjévujé  á  dá�vá�  jim poslédní�
instřukčé.  Alé u Luká�s	é  néní�  uč	édní�ku! m ř	éč	éno,  áby s	li  do Gáliléé.  R4 í�ká�  sé  jim,  z	é  Jéz	 í�s	
př	édpové	dé	 l  své�  vzkř	í�s	éní�,  kdyz	  byl  v  Gáliléji  (bé	hém své�  véř	éjné�  sluz	by).  A  oni  nikdy
néopustí� Jéřuzálé�m – ktéřy�  jé v jiz	ní�  č	á� sti Izřáélé, v jiné�  oblásti néz	  jé Gáliléá, ktéřá�  jé ná
sévéřu. V dén vzkř	í�s	éní� sé Jéz	 í�s	  zjévil dvé	má uč	édní�ku! m ná „čésté	  do Emáuz“ (24: 13–35);
Pozdé	 ji té�hoz	  dné tito uč	édní�či ř	ékli ostátní�m, čo vidé	 li, á Jéz	 í�s	  sé vs	ém zjévujé (24: 36–49);
á potom jé Jéz	 í�s	  vézmé do Béthány ná okřáji Jéřuzálé�má á dá�  jim pokyny á vystoupí� do nébé.
V dáls	 í�m Luká�s	ové	  spisé Skutky ápos	tolu!   jé ná�m ř	éč	éno, z	é  Jéz	 í�s	  uč	édní�ku! m vé skutéč	nosti
po  své�m vzkř	í�s	éní�  vy�slovné	  ř	ékl,  áby néopous	té	 li  Jéřuzálé�m (Skutky 1:  4),  álé  áby tám
zu! stáli, dokud népř	ijmou Dučhá sváté�ho v dén Létnič, pádésá� t dní� po Pésáčhu. Poté� , čo jim
dál své�  pokyny, Jéz	 í�s	   vystoupil do nébé. Uč	édní�či zu! stá�vájí�  v Jéřuzálé�mé	 ,  dokud népř	ijdé
Dučh sváty�  (Skutky 2). A tédy jé řozpoř: Pokud má�  Mátous	  přávdu, z	é uč	édní�či okámz	 ité	
jdou do Gáliléjé á vidí� Jéz	 í�s	é, ják odtámtud vystoupí�, ják mu! z	é mí�t Luká� s	  přávdu, z	é uč	édní�či
zu! stánou po čélou dobu v Jéřuzálé�mé	 , uvidí� Jéz	 í�s	é odtámtud vystupovát á zu! stánou dá� l v
Jéřuzálé�mé	 , dokud népř	í�jdé dén Létnič? 
 

Další rozdíly v pašijních příbězích 

 
       Toto jsou jén né	ktéřé�  z klí�č	ovy�čh nésřovnálostí� vé zpřá�vá� čh o Jéz	 í�s	ové	  poslédní�m ty�dnu
z	 ivotá, jého smřti á vzkř	í�s	éní�.  Néjsou to v z	á�dné�m př	í�pádé	  jédiné�  řozdí�ly, álé mí�sto toho,
ábyčh jé vyjménovál,  poukázuji  zdé ná né	kolik zájí�mávé	 js	 í�čh,  ktéřé�  bysté nás	li,  kdybysté
přovédli  u� plnou  ánály�zu.  Mohu  jé  dá� t  v  řyčhlé�m  slédu  ták,  z	é  poloz	 í�m  pouhy�čh  pé	t
jédnodučhy�čh otá�zék.

1.  Kdyz	  Jéz	 í�s	  vstoupil bé	hém třiumfá� lní�ho vstupu do Jéřuzálé�má, ná koliká zví�ř	átéčh
jél? Ždá�  sé, z	é by mé	 lá éxistovát zř	éjmá�  odpové	ď: jél ná jédnom zví�ř	éti, ná oslu nébo ná
hř	í�bé	 ti. A to sé vé skutéč	nosti ř	í�ká�  vé tř	éčh évángélií�čh, vč	étné	  Mářká 11: 7. V Mátous	ové	
évángéliu sé vs	ák ř	í�ká� , z	é ténto ví�té	zny�  č	in nápln	 ujé přořočtví�; ják jsmé vidé	 li, Mátous	  kládl
vélky�  du! řáz ná náplné	ní� Pí�smá á v 21: 5 uvá�dí� z	é čitujé Žáčhářiá� s	é 9: 9:

Hlé, tvu! j křá� l k tobé	  př	ičhá�zí�,
pokořny�  á sédí�čí� ná oslu
á ná hř	í�bé	 ti oslá
Uč	énči  hébřéjské�  Biblé  uzná�vájí�  ténto  dřuh  poétičké�ho  přořočtví�:  tř	étí�  ř	á� dék  téxtu

opákujé to, čo jé ř	éč	éno vé dřuhé�m ř	á�dku. Tomu sé ř	í�ká�  „synonymní� pářálélismus“ - kdé dvé	
linié poézié ř	í�kájí�  v podstáté	  to sámé�  řu! zny�mi slovy. Mátous	  vs	ák évidéntné	  té� to poétičké�
konvénči  ná  tomto  mí�sté	  népořozumé	 l,  čoz	  védlo  k  poné	kud  bizářní�mu  vy�slédku.  U
Mátous	é přo Jéz	 í�s	é jého uč	édní�či obstářáli dvé	  zví�ř	átá, oslá á oslá� tko; řoztá�hli své�  s	áty ná
dvá á Jéz	 í�s	  vjél do mé	stá ná obou obkřoč	mo (Mátous	  21: 7). Jé to zvlá� s	 tní� obřáz, álé Mátous	
ták př	imé	 l Jéz	 í�s	é, áby doslová náplnil přořočtví� Pí�smá.



2. Co ř	ékl Jéz	 í�s	  vélékné	zi, kdyz	  byl vysly�čhá�n př	i své�m soudu? Má�m počit, z	é histořičky
jé to né	čo, čo byčhom nikdy némohli vé	dé	 t. Byl tám Jéz	 í�s	  á byli tám i z	 idovs	tí�  vu! dči,  álé
nébyli tám z	á�dní� Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či, ktéř	í� by si dé	 láli pozná�mky přo potomky. Př	ésto ná�m
Mářék dá�vá�  jásny�  zá� znám. Vélékné	z sé ptá�  Jéz	 í�s	é, zdá jé „Mésiá� s	 , Syn Poz	éhnáné�ho“ (14:61),
á  Jéz	 í�s	  dá�vá�  př	í�mou  odpové	ď:  „Já�  jsém.  A  uvidí�s	  Syná  č	lové	ká  sédé	 t  po  přáviči  Moči  á
př	ičhá� zét s nébésky�mi mřáky “(Mářék 14:62). Jiny�mi slovy, v blí�zké�  budoučnosti má�  Bu! h
vyslát vésmí�řné�ho soudčé Žémé	 , áby sé náplnily př	édpové	di Stářé�ho zá�koná (Dániél 7: 13–
14). Vé skutéč	nosti to bylo ták blí�zko, z	é to sá�m vélékné	z mé	 l uvidé	 t.

Co  kdyz	  sé  to  néstáné?  Co  kdyby  vélékné	z  zémř	él  př	éd  př	í�čhodém  Syná  č	lové	ká?
Névyvřá� tilo by to plátnost Jéz	 í�s	ová tvřzéní�? Moz	ná� . A to jé moz	ná�  du! vod, přoč	 Luká� s	 , ktéřy�
pí�s	é ási pátná� čt nébo dváčét lét po Mářkovi - přávdé	podobné	  poté� , čo jiz	  zémř	él vélékné	z -
zmé	ní� Jéz	 í�s	ovu odpové	ď. Kdyz	  nyní� odpoví�, néř	í�ká�  nič o tom, z	é by byl vélékné	z náz	 ivu, kdyz	
Syn č	lové	ká př	ijdé ná soud: „Jsém á od nyné	 js	ká budé Syn č	lové	ká posázén po přáviči Boz	 í�
moči“ (Luká� s	  22 : 69).

3.  Přoč	  Mátous	 čitujé néspřá�vné�ho přořoká? Kdyz	  Mátous	  náznáč	ujé,  z	é Jidá� s	  zřádil
Jéz	 í�s	é zá tř	ičét stř	í�břny�čh, podoty�ká�  (ják to od né	 j  vz	dy oč	éká�vá�mé), z	é to bylo náplné	ní�m
Pí�smá:  „Pák  sé  náplnilo  to,  čo  bylo  ř	éč	éno  skřzé  přořoká  Jéřémjá� s	é:‚  A  vzáli  tř	ičét
stř	í�břny�čh… á dáli jé zá hřnč	í�ř	ské�  polé ““ (Mátous	  27: 9–10).  Přoblé�m jé v tom, z	é toto
přořočtví� sé v Jéřémiá� s	 i nikdé nénáčhá� zí�. Ždá�  sé, z	é jdé o volnou čitáči Žáčhářiá� s	é 11: 3.

4.  Kdy bylá  řoztřz	éná oponá v čhřá�mu? Oponá v čhřá�mu oddé	 loválá néjposvá� tné	 js	 í�
mí�sto zváné�  „svátyné	  sváty�čh“ od ostátní�čh čhřá�movy�čh přostoř. Bylo to mí�sto svátosti, o
ktéřé�m sé př	édpoklá�dálo, z	é tám př	éby�vá�   Bu! h ná zémi (zjévné	  táké�  vlá�dné v nébi). Nikdo
némohl vstoupit do té� to mí�stnosti zá oponou, křomé	  néjvys	s	 í�ho kné	zé jédnou řoč	né	 , v dén
smí�ř	éní�  (Yom Kippuř), kdy mohl vélékné	z vstoupit á př	iné�st obé	ť,  néjpřvé zá své�  vlástní�
hř	í�čhy á poté�  zá hř	í�čhy lidí�. Podlé Mářková évángéliá, poté� , čo Jéz	 í�s	  vydéčhl, sé čhřá�mová�
oponá  řoztřhlá  ná  polovinu  (15:38).  Toto  jé  jiz	  dlouho  uzná�vá�no  jáko  symboličké�
přohlá� s	éní�, přotoz	é nééxistují� z	á� dné�  histořičké�  du! kázy, ktéřé�  by náznáč	ovály, z	é oponá bylá
né	kdy znič	éná, néz	  byl spá� lén sámotny�  čhřá�m o č	tyř	ičét lét pozdé	 ji vé vá� lčé s R4 í�mány. Přo
Mářká Jéz	 í�s	ová smřt známéná�  konéč potř	éby čhřá�movy�čh obé	 tí�.  Př	i  smřti své�ho syná jé
nyní� Bu! h  k dispoziči vs	ém lidém; uz	  jé od ničh néoddé	 lujé tlustá�  oponá. Jéz	 í�s	ová smřt č	iní�
lidi jédno s Bohém: jé to usmí�ř	éní� (v jédnom) zá hř	í�čh.
 

Luká� s	ovo évángélium táké�  náznáč	ujé, z	é oponá v čhřá�mu bylá řoztřz	éná ná polovinu.
Kupodivu sé néřoztřhlá po Jéz	 í�s	ové	  smřti, álé vy�slovné	  sé ř	í�ká� , z	é sé řoztřhlá, kdyz	  byl Jéz	 í�s	
jés	té	  náz	 ivu  á  visél  ná  kř	í�z	 i  (23:  45–46).  O  vy�známu  tohoto  řozpořu  budu  hovoř	it  v
ná� slédují�čí� kápitolé, přotoz	é táto zmé	ná jé př	í�mo spojéná s Luká�s	ovy�m čhá�pá�ní�m Jéz	 í�s	ovy
smřti.

5. Co ř	ékl sétní�k, kdyz	  Jéz	 í�s	  zémř	él? Odpové	ď sé znovu mu! z	é jévit jáko zř	éjmá� , zvlá� s	té	
přo ty, ktéř	í�  si pámátují� vélky�  bibličky�  épos ná stř	í�břné�m plá� tné	 , Néjvé	 ts	 í� př	í�bé	h, jáky�  byl
kdy vypřá�vé	n, á nésmřtélná�  slová sétní�ká, ktéřé�  hřájé John Wáyné: „Skutéč	né	  ténto muz	  byl
Syn Boz	 í�.“ A to jé vé skutéč	nosti to, čo ř	í�ká�  sétní�k v Mářkové	  évángéliu (15:39). Alé stojí� zá
zmí�nku, z	é  Luká� s	  zmé	nil  táto slová.  V  jého zpřá�vé	  sétní�k ř	í�ká� :  „Ténto muz	  byl  skutéč	né	
névinny�“ (23:47). Vz	dy éxistováli  vykládáč	i,  ktéř	í�  čhté	 li třvát ná tom,  z	é jé to stéjná�  vé	č:
sámozř	éjmé	 ,  pokud jé to Boz	 í�  Syn, ták jé névinny�.  Alé slová zdé jsou řu! zná�  á májí�  řu! zné�
vy�známy. Pokud soud přohlá� sí� poténčiá� lní�ho zloč	inčé zá „névinné�ho“, řozhodné	  to néní� to



sámé�  jáko by� t přohlá� s	én zá Boz	 í�ho Syná. R4 ékl sétní�k obé	  vé	či? Dálo by sé ř	í�či áno, kdyby
čí�lém né	koho bylo slouč	it évángéliá, á tí�m vytvoř	it jés	té	  tř	étí� véřzi sčé�ny, ná řozdí�l od Mářká
nébo Luká� s	é.  Přávdé	podobné	  jé  vs	ák  léps	í�  uváz	ovát,  přoč	   pozdé	 js	 í�  Luká� s	  mohl  zmé	nit
slová.  Přo  Luká�s	é  bylo  du! léz	 ité�  zdu! řáznit,  z	é  Jéz	 í�s	  byl  vu! č	i  obviné	ní�m  přoti  né	mu
vznésény�m nápřosto névinny�.  Nápř	í�klád v Jánovi,  stéjné	  jáko v Luká� s	ovi,  sé tř	ikřá� t  Pilá� t
pokous	í� osvobodit Jéz	 í�s	é tí�m, z	é ho přohlá� sí� zá névinné�ho (ná řozdí�l od Mářká). A nákonéč
táké�  sétní�k. Vs	 ičhni R4 í�máné�  sé shodují� ná Jéz	 í�s	ové	  néviné	 . Kdo jé tédy vinén zá jého smřt?
Né R4 í�máné� , álé z	 idovské�  u� ř	ády nébo sámotny�  z	 idovsky�  lid.   

ROZPORY  TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTA A SPISŮ PAVLA

       Doposud jsém v  té� to  kápitolé  uváz	ovál  pouzé o  č	tyř	éčh  kánoničky�čh  évángélií�čh,
zdu! řázn	 ují�č př	itom potř	ébu č	í�st jé hořizontá� lné	 , pokud z ničh čhčémé zí�skát nové�  pohlédy,
pohlédy přo ná� s jinák nédostupné� , pokud jé č	témé pouzé svislé. Nétvřdí�m, z	é hořizontá� lní�
č	téní� jé néjléps	í� nébo jédiny�  zpu! sob, ják př	istupovát k té	mto knihá�m. Evángéliá bylá zjévné	
uřč	éná ké č	téní� jáko jiné�  knihy od záč	á� tku do končé á histořič	tí� křitiči jiz	  dlouho uzná�vájí�, z	é
jé to moz	né� , á vymysléli ř	ádu zájí�mávy�čh métod, ktéřé�  mohou pomoči č	téná� ř	u! m, ktéř	í�  sé
řozhodli jé č	í�st tí�mto zpu! sobém. 13)

Táké�  nétvřdí�m,  z	é  évángéliá  jsou  jédiné�  knihy  v  Nové�m  zá�koné	 ,  ktéřé�  obsáhují�
nésřovnálosti. Ják jsmé jiz	  vidé	 li, knihá Skutku!  sé zdá�  by� t v řozpořu s tí�m, čo ř	í�kájí� évángéliá
nápř	í�klád v souvislosti s Jidá� s	ovou smřtí� (ná řozdí�l od Mátous	é), nébo s ohlédém ná to, zdá
sé uč	édní�či  břzy poté�  vydáli ná sévéř do Gáliléjé po Jéz	 í�s	ové	  smřti  á vzkř	í�s	éní�  (opé	 t  ná
řozdí�l od Mátous	é).

Knihá Skutky jáko čélék jé vypřá�vé	ní�m o tom, čo sé stálo mézi jého ná� slédovní�ky po
Jéz	 í�s	ové	  nánébévstoupéní�. Střuč	né	  ř	éč	éno, ápos	tolové�  s	 í�ř	 ili kř	ésťánskou ví�řu, néjpřvé mézi
Ž4 idy, ktéř	í�  z	 ili v Jéřuzálé�mé	  á poté�  jindé, př	ič	émz	  zvé	stováli své�  posélství�  Ž4 idu! m v jiny�čh
č	á� stéčh ř	í�s	é á poté�  táké�  néz	 idu! m z	 ijí�čí�m v mé	stsky�čh čéntřéčh kolém Stř	édomoř	í�. Ž mnohá
obřá� čény�čh ná toto nové�  ná�boz	énství� nébyl z	á� dny�  vy�známné	 js	 í�  néz	  Sául z Tářsu, ktéřy�  sé
stál  zná�my�m  jáko  ápos	tol  Pávél.  Asi  dvé	  tř	étiny  př	í�bé	hu  Skutku!  sé  ty�kájí�  Pávlá,  jého
obřá� čéní� ké kř	ésťánství� poté� , čo byl ná� silny�m odpu! řčém nové�  ví�řy, jého misijní�čh čést, ktéřé�
védly dáls	 í� k ví�ř	é v Křistá, jého zátč	éní�, zkous	ky á uvé	zné	ní� vé mé	sté	  R4 í�m. .
 

Pávél byl néjén hřdinou Skutku! ,  álé táké�  áutořém sá�m o sobé	 .  Ž dváčéti sédmi knih
Nové�ho zá�koná tř	iná� čt tvřdí�, z	é jé nápsál Pávél. Jédná dáls	 í� knihá, dopis Ž4 idu! m, bylá př	ijátá
do ká�nonu, přotoz	é řání�  čí�řkévní�  otčové�  vé	ř	 ili,  z	é ji nápsál Pávél,  i kdyz	  to sámotny�  spis
nétvřdí�.  Dnés	ní�  uč	énči  jsou si  čélkém jistí�,  z	é  ho Pávél  vé skutéč	nosti  nénápsál.  A  mézi
tř	iná� čti  listy, ktéřá�  nésou Pávlovo jmé�no, éxistují� du! vody počhybovát o s	ésti listéčh, zdá jé
skutéč	né	  nápsál.  To budé př	édmé	tém pozdé	 js	 í�  kápitoly,  kdy budémé diskutovát  o  vélké�
otá� zčé „Kdo nápsál Bibli?“ Přozátí�m stáč	í�  vé	dé	 t, z	é Pávél jé př	édmé	tém Skutku!  á áutořém
áléspon	  né	ktéřy�čh spisu!  Nové�ho zá�koná.
 

Jé tédy moz	né�  přové�st jáké�si hořizontá� lní� č	téní� Skutku!  vé sřovná�ní� s Pávlovy�mi dopisy.
Skutky né	kdy  hovoř	í�  o  udá� losti  v  Pávlové	  z	 ivoté	 ,  ktéřou  sá�m  Pávél  zmin	 ujé  vé  svy�čh
dopiséčh.  To ná�m umoz	n	 ujé  vidé	 t,  ják  sé ty  dvá spisy sřovná�vájí�.  Histořič	tí�  křitiči  mézi



sébou  dlouho  nésouhlásili  ohlédné	  toho,  ják  spoléhlivá�  jé  knihá  Skutku!  přo  počhopéní�
z	 ivotá á spisu!  Pávlá. Mu! j osobní� ná� zoř jé, z	é Skutky jsou přo Pávlá př	ibliz	né	  stéjné	  př	ésné�
jáko  Luká� s	ovo  évángélium,  přo  Jéz	 í�s	é:  vé	 ts	 iná  zá�kládní�čh  infořmáčí�  jé  přávdé	podobné	
spoléhlivá� , álé mnoho podřobností� sé podář	ilo zmé	nit.

Néjkřitič	té	 js	 í�  vé	dči  si  myslí�,  z	é  Skutky  byly  nápsá�ny  né	kdy  po  Luká� s	ové	  évángéliu,
přávdé	podobné	  kolém řoku 85 nébo 90 n. L. - ási dváčét nébo dváčét pé	 t lét poté� , čo Pávél
zémř	él. Pokud áno, nébylo by př	ékvápéní�m, kdyby infořmáčé o né	m vé Skutčí�čh némuséli
by� t histořičky př	ésné� . Jédiny�m zpu! sobém, ják to jisté	  zjistit, jé pořovnát, čo Skutky ř	í�kájí� o
Pávlovi, s tí�m, čo Pávél ř	í�ká�  o sobé	 , á zjistit, zdá jsou v zá� sádé	  vé shodé	  nébo zdá éxistují�
nésřovnálosti. Ždé jé pé	 t př	í�kládu! , ktéřé�  mi př	ipádájí� zájí�mávé� . Né	ktéřé�  z ničh jsou du! léz	 ité�
přo počhopéní� Pávlová z	 ivotá á uč	éní�; ostátní� z ničh, upř	í�mné	  ř	éč	éno, jsou spí�s	é nédu! léz	 ité�
nésřovnálosti. Alé spoléč	né	  ukázují�,  z	é Skutky némohou by� t zčélá spoléhlivé� , pokud jdé o
zpřá�vy o Pávlové	  z	 ivoté	 .

1. Po své�m obřá� čéní� s	él Pávél př	í�mo do Jéřuzálé�má, áby jédnál s té	mi, ktéř	í�  byli př	éd
ní�m ápos	toly? Ják jiz	  bylo uvédéno, Pávél byl přoná� slédovátélém kř	ésťánu! , néz	  sé sá�m stál
kř	ésťáném, tákz	é bé	hém své�  sluz	by nébyl Jéz	 í�s	ovy�m ná� slédovní�kém á přávdé	podobné	  ho
nikdy  áni  néznál.  Pávél  z	 il  mimo  Páléstinu  á  jého  řodny�m  jázykém  bylá  ř	éč	tiná,  nikoli
ářáméjs	tiná.  Alé  v  uřč	ité�m okámz	 iku  z  né	 jáké�ho  du! vodu „vidé	 l  své	 tlo“  (doslovné	  podlé
Skutku!  9:  3)  á  konvéřtovál  z  népř	í�télé  kř	ésťánské�  ví�řy  ná  jédnoho  z  jéjí�čh  néjvé	 ts	 í�čh
zástá�nču! .  A  čo  téhdy  udé	 lál?  Sá�m Pávél  lí�č	í�  v  Gálátsky�m 1:  16–20,  čo  sé  stálo  po  jého
obřá� čéní�:
Néřádil jsém s z	á�dny�m č	lové	kém, áni jsém nés	él do Jéřuzálé�má k té	m, ktéř	í� byli př	édé mnou
ápos	toly, álé odés	él jsém do Ařá�bié á poté�  jsém sé vřá� til do Dámás	ku. Potom jsém po tř	éčh
létéčh odés	él do Jéřuzálé�má návs	tí�vit Céphásé á zu! stál jsém s ní�m pátná� čt dní�; álé névidé	 l
jsém z	á�dné�ho z ostátní�čh ápos	tolu! ,  křomé	  Jákubá břátřá Pá�ná. V tom, čo vá�m pí�s	u, př	éd
Bohém nélz	u!

Toto du! řázné�  tvřzéní�, z	é Pávél nélz	é, by ná�m mé	 lo dá� t  klid Jé to zčélá jásné� . Po své�m
obřá� čéní� nékonzultovál s ostátní�mi, tř	i řoky névidé	 l z	á�dné�ho z ápos	tolu!  á áni téhdy névidé	 l
z	á� dné�ho křomé	  Céphásé (Pétřá) á Jéz	 í�s	ová břátřá Jákubá.

Dí�ky  tomu  jé  u� č	ét  v  knizé  Skutky  opřávdu  vélmi  zájí�mávy�.  Podlé  Skutku!  9,
bézpřostř	édné	  poté� , čo sé Pávél obřá� til, střá�vil né	 jáky�  č	ás v Dámás	ku „s uč	édní�ky“, á kdyz	
opustil mé	sto, zámí�ř	 il př	í�mo do Jéřuzálé�má, kdé sé sétkál s Jéz	 í�s	ovy�mi ápos	toly (Skutky 9:
19–30 ).  Vé vs	éčh ohlédéčh sé Skutky zdájí�  by� t  v  řozpořu s  Pávlém. Třá�vil  č	ás  s  jiny�mi
kř	ésťány okámz	 ité	  (Skutky) nébo né (Pávél)? S4él řovnou do Jéřuzálé�má (Skutky) nébo né
(Pávél)? Sétkál sé sé skupinou ápos	tolu!  (Skutky) nébo jén s Pétřém á Jákubém (Pávél)?
 

Přo ty, kdo jsou obézná�méni s vlástní�mi Pávlovy�mi spisy á knihou Skutku! , néní� té	z	ké�
počhopit,  přoč	  éxistujé  ténto  řozpoř.  V  dopisé  Gálátsky�m  Pávél  třvá�  ná  tom,  z	é  jého
posélství�  évángéliá  k  né	mu  př	is	 lo  př	í�mo  od  sámotné�ho  Bohá,  přostř	édničtví�m  Jéz	 í�s	é.
Nédostál to od nikoho jiné�ho - áni od ostátní�čh ápos	tolu!  - tákz	é káz	dy�, kdo s ní�m nésouhlásí�
ohlédné	  évángéliá, nésouhlásí� vé skutéč	nosti né s ní�m, álé s Bohém.
 

Pisátél  knihy  Skutku!  ná  dřuhé�  střáné	  čhčé  třvát  ná  tom,  z	é  mézi  vs	émi  přávy�mi
ápos	toly Jéz	 í�s	é,  pu! vodní�mi  uč	édní�ky i  Pávlém, bylá  vé  vs	éčh ohlédéčh u� plná�  kontinuitá.
Sétkáli sé, poví�dáli si, souhlásili - znovu á znovu jé to uvédéno vé Skutčí�čh. Přo sámotné�ho



Pávlá  jé  vs	ák  otá� zkou jého áutořitá  dáná�  př	í�mo od Bohá.  Néřádil  sé  s  ostátní�mi  áni  sé
nésétkál  s  ápos	toly.  Tito  dvá  áutoř	i  májí�  řu! zné�  přogřámy,  á  ták  lí�č	ili  udá� losti  odlis	né	  -
vytvá� ř	éjí� zájí�mávy�, álé du! léz	 ity�  řozpoř. Komu má�mé vé	ř	 it? V tomto př	í�pádé	  byčh mu! j hlás
dál Pávlovi, ktéřy�  by mé	 l néjén vé	dé	 t, čo dé	 lá� , álé táké�  př	í�sáhál př	éd Bohém, z	é nélz	é. Jé
třočhu té	z	ké�  vé	ř	 it, z	é by lhál.

2.  Vé	dé	 li  čí�řkvé v Judéji  o Pávlovi?  Pávél jé  zdé opé	t  zčélá jásny�.  Né	kdy poté� ,  čo sé
obřá� til,  obés	él řu! zné�  čí�řkvé v řégionéčh Sy�řié á Ciličié, álé „byl stá� lé nézná�my�  z pohlédu
judsky�čh  čí�řkví�“  (Gálátsky�m 1:  21–22).  To  né	ktéřy�m uč	énču! m př	ipádálo  zvlá� s	tní�.  Podlé
knihy Skutku! , kdyz	  Pávél dř	í�vé přoná�slédovál čí�řkvé v Křistu, byly to konkřé� tné	  kř	ésťánské�
čí�řkvé v „Judéji  á Sámář	í�“  (Skutky 8: 1–3;  9:  1–2).  Přoč	  kř	ésťáné�  v čí�řkví�čh,  ktéřé�  dř	í�vé
přoná�slédovál,  névé	dé	 li,  ják vypádá�?  Nébyl mézi nimi dř	í�vé  fyzičky př	í�tomén jáko jéjičh
népř	í�tél? Podlé Skutku!  áno; podlé Pávlá né.

3. Jél Pávél sá�m do Até�n? Kdyz	  byl ná svy�čh misijní�čh čéstá� čh á s	él do Até�n, áby tám
évángélizovál pohány, s	él Pávél sá�m? I zdé sé zdá� , z	é éxistujé nésřovnálost. Némusí� to by� t
né	čo, ná č	ém tolik zá� léz	 í�,  áz	  ná to, z	é sé zdá� , z	é Luká�s	  zásé né	ktéřé�  podřobnosti pokázil.
Kdyz	  Pávél nápsál svu! j přvní� dopis Tésáloničénsky�m, náznáč	ujé, z	é poté� , čo jé př	ivédl k ví�ř	é
á záloz	 il mézi nimi čí�řkév, odčéstovál do Até�n. Cí�til vs	ák obávy o řodí�čí� sé novou čí�řkév, á ták
poslál své�ho spoléč	ní�ká Timotéá zpé	 t, áby zjistil,  ják si Tésálonič	áné�  védou. Jiny�mi slovy,
Timotéus dopřová�zél Pávlá do Até�n á poté�  sé vřá� til do Soluné	 , áby jim pomohl budovát jé vé
ví�ř	é (1. Tésáloničénsky�m 3: 1–2). Knihá Skutku!  jé vs	ák stéjné	  jásná� . Tám ná�m jé ř	éč	éno, z	é
poté� , čo Pávél záloz	 il čí�řkév v Soluni, záloz	 il on á Silás á Timotéus kostél vé mé	sté	  Bořoéá;
kř	ésťáné�  tám pák „posláli Pávlá ná pobř	éz	 í�,  álé Silás á Timotéus zu! stáli pozádu“ (17: 14–
15).  Pávél  pokřáč	ovál  v  zásí�lá�ní�  pokynu! ,  podlé ničhz	  by sé s  ní�m mé	 li  Silás  á Timotéus
sétkát, áz	  to budé moz	né� . Céstovál do Até�n sá�m á sé svy�mi dvé	má spoléč	ní�ky sé sétkál áz	  po
odčhodu  z  mé	stá  do  Kořintu  (17:  16–8:  5).  Toto  jé  dáls	 í�  nésřovnálost,  ktéřou jé  té	z	ké�
vyř	és	 it: buď Timotéus s	él do Até�n s Pávlém (1 Tésálonič	ánu! m), nébo né (Skutky). 

4. Kolik čést Pávél podnikl do Jéřuzálé�má? V Gálátsky�m má�  Pávél v u� myslu uká�zát, z	é
nékonzultovál  s  ápos	toly  v  Jéřuzálé�mé	 ,  áby  sé  „náuč	il“  évángéliu.  Uz	  vé	dé	 l,  čo  jé  to
évángélium: slys	él to př	í�mo od Křistá v boz	 í�m zjévéní�. Žvlá� s	 té	  čhčé, áby Gáláťáné�  počhopili,
z	é kdyz	  dos	lo k né	 jáké�mu spořu o jého posélství�, přobé	hlo v Jéřuzálé�mé	  zvlá� s	tní� sétká�ní�, ná
ktéřé�m  sé  o  né	m  diskutoválo.  Otá� zká  zné	 lá  tákto:  pokud  sé  néz	 id  obřá� til  ná  Jéz	 í�s	ová
ná� slédovní�ká, musél sé néjpřvé stá� t Ž4 idém? Pávél du! řázné	  ř	ékl, z	é né. Žéjmé�ná néz	 idovs	tí�
muz	 i  némé	 li  by� t  obř	ézá�ni,  známéní�m  smlouvy  přo  Ž4 idy,  pokud  sé  stáli  Křistovy�mi
ná� slédovní�ky.  Jiní�  kř	ésťáns	tí�  misioná� ř	 i  zástá�váli  opáč	ny�  ná� zoř  á  v  Jéřuzálé�mé	  sé  konálo
sétká�ní�, ktéřé�  sé touto otá�zkou záby�válo. Podlé Pávlová listu byl téhdy  tépřvé podřuhé�  v
Jéřuzálé�mé	  (Gáláťánu! m  1:18;  2:  1).  Podlé  Skutku!  to  bylá  jého  tř	étí�  přodlouz	éná�  čéstá
(Skutky 9,  11,  15).  Opé	t  sé  zdá� ,  z	é  áutoř  Skutku!  zmé	nil  č	á� st  Pávlová itinéřá� ř	é  -  moz	ná�
u� myslné	 , přo své�  vlástní� u� č	ély.
 

5. Byly sbořy, ktéřé�  Pávél záloz	 il, tvoř	ény ják Ž4 idy, ták pohány? Podlé knihy Skutku!  jé
odpové	ď jásná�  áno. Kdyz	  Pávél ká� z	é v Soluni, Ž4 idé�  v synágozé uvé	ř	 ili v Křistá, stéjné	  jáko
néz	 idovs	tí�  R4 ékové�  (Skutky 17: 4). Pávél náznáč	ujé přávy�  opák. Kdyz	  pí�s	é do té� to čí�řkvé v
Soluni, vzpomí�ná� , ják jé př	ivédl k ví�ř	é v Křistá, á hovoř	í� o tom, ják sé „obřá� tili k Bohu od
modél“ (1 Tésálonič	ánu! m 1: 9). Pouzé poháné�  učtí�váli modly. Pávlovi obřá� čéní� v Tésáloničé i
Kořintu (1. Kořintsky�m 12: 2) byli by�válí� poháné� . Přoto si ř	í�kál „ápos	tol pohánu! “. Př	édá�vá�ní�



posélství� Ž4 idu! m mé	 li ná stářosti dáls	 í� misioná� ř	 i, zéjmé�ná Pétř (Gáláťánu! m 2: 8). Solun	 sky�  á
kořintsky�  kostél byly tvoř	ény pohány (Pávél),

Jé  to  jén né	kolik  nésřovnálostí�,  ktéřé�  lzé  nájí�t,  kdyz	  č	témé Skutky vodořovné	  přoti
Pávlovy�m dopisu! m.  Lzé  objévit  mnoho dáls	 í�čh.  Ukázují�,  z	é  ná  Skutky nélzé  spolé�hát  z	é
obsáhují� zčélá př	ésné�  podřobnosti, kdyz	  popisují� misii přvní�čh ápos	tolu! , jáko jé Pávél.

Jédní�m z du! vodu! , přoč	  zá� léz	 í� ná tom, zdá jsou Skutky spoléhlivé�  vé svy�čh histořičky�čh
détáiléčh, jé to, z	é mnoho infořmáčí�, ktéřé�  lidé�  o Pávlovi „vé	dí�“, počhá� zí� zé Skutku!  á pouzé zé
Skutku! , přotoz	é jdé o infořmáčé, ktéřé�  Pávél vé svy�čh dopiséčh nézmin	 ujé. Né	ktéř	í� histořič	tí�
křitiči  o  té	čhto  infořmáčí�čh  počhybováli,  vč	étné	  ná� slédují�čí�čh:  z	é  Pávél  počhá�zí�  z  Tářsu
(Skutky  21:39),  z	é  studovál  u  z	 idovské�ho  řábí�ná  Gámáliélá  v  Jéřuzálé�mé	  (22:  3),  z	é  jé
ř	í�msky�m obč	áném ( 22:27), z	é byl „vy�řobčém stánu! “ (18: 3), z	é kdyz	  vstoupil do mé	stá, áby
ho évángélizovál, néjpřvé vstoupil do synágo� gy, áby sé pokusil obřá� tit Ž4 idy (nápř	í�klád 14:
1),  z	é  byl  zátč	én v Jéřuzálé�mé	  á střá�vil  řoky vé vé	zéní�  (kápitoly 21–28),  z	é  ápélovál  ná
Cáésářá kvu! li jého soudu, á přoto skonč	il v R4 í�mé	  (25:11).
 

ZÁVĚR

       V té� to kápitolé jsmé v Nové�m zá�koné	  vidé	 li spoustu nésřovnálostí�,  né	ktéřé�  málé�  á
řélátivné	  bézvy�známné� , jiné�  du! léz	 ité�  přo počhopéní� toho, čo čhté	 li řu! zní� áutoř	i ř	 í�či. Né	ktéřé�
z  té	čhto  nésřovnálostí�  by  přávdé	podobné	  mohly  by� t  smí�ř	ény,  pokud  byčhom  pouz	 ili
dostátéč	né�  intéřpřétáč	ní�  vynálé�závosti; jiné�  sé zdájí�  by� t ná béton řozpořém. Néjédná�  sé o
vyč	éřpá�vájí�čí� př	éhléd nésřovnálostí�, pouzé o řépřézéntátivní� př	í�klád. Vybřál jsém né	ktéřé� ,
ktéřé�  pováz	uji zá néjzájí�mávé	 js	 í�.

Jáké�  zá�vé	řy  mu! z	émé  z  té	čhto  nésřovnálostí�  vyvodit?  Tř	i  body  mi  př	ipádájí�
néjvy�známné	 js	 í�.

1. Ná jédné�  u� řovni jsou nésřovnálosti vy�známné� ,  přotoz	é ukázují�,  z	é pohléd ná Bibli
jáko zčélá néomylnou sé jéví� jáko népřávdivy�. Pokud sé ná Bibli podí�vá�mé histořičky, jsou v
ní�  čhyby.  Jsou-li  si  dvá  popisy  udá� losti  (nápř	í�klád  Jéz	 í�s	ová  smřt)  vé  svy�čh  détáiléčh
přotičhu! dné� ,  némohou by� t  obá u� č	ty histořičky spřá�vné� .  Jédén z ničh sé histořičky my�lí�,
nébo sé my� lí� obá, álé obá némohou mí�t přávdu, áléspon	  pokud jdé o to, čo sé skutéč	né	  stálo.
Žnáméná�  to, z	é by Biblé mé	 lá by� t záhozéná střánou, odhozéná jáko dáls	 í� kousék stářé�  á v
podstáté	  bézčénné�  litéřátuřy? Ani v néjméns	í�m. Vé své�  poslédní� kápitolé tvřdí�m, z	é byčhom
mé	 li i nádá� lé č	í�st, studovát á vá�z	 it si Biblé - álé né jáko néomylnou histořičkou zpřá�vu.

Žnáméná�  to, z	é uz	  néní�  moz	né� , áby č	lové	k byl kř	ésťáném? Pouzé kř	ésťány s uřč	ity�m
př	ésvé	dč	éní�m - jáko mnozí� z té	čh, mézi nimiz	  z	 iji, ná áméřičké�m jihu - by né	kdy nápádlo
poloz	 it  tákovou  otá�zku.  Alé  odpové	ď  jé  opé	 t  řozhodné	  né.  Kř	ésťánství�  zá�vislé�  ná
néomylnosti  Biblé  přávdé	podobné	  nému! z	é  př	éz	 í�t  řéálitu  jéjičh  řozpořu! .  Existujé  vs	ák
spoustá  dáls	 í�čh  fořém kř	ésťánské�  ví�řy,  mnoho z  ničh  népoznáménány�čh skutéč	ností�,  z	é
Biblé néní� u� plné	  dokonálá�  knihá. Vé své�  poslédní� kápitolé sé tí�m budu podřobné	 ji záby�vát

2. Jélikoz	  éxistují�  nésřovnálosti mézi tí�m, čo čhté	 jí�  řu! zní�  áutoř	i  ř	 í�či  -  né	kdy mály�mi,
névy�známny�mi řozpořy á né	kdy vy�známny�mi - jé du! léz	 ité�  néčhát káz	dé�ho áutořá hovoř	it
sá�m zá sébé á népř	édstí�řát,  z	é ř	í�ká�  toté�z	  jáko jiny�.  Nésřovnálosti by ná� s  mé	 ly náuč	it,  z	é
Mářku! v pohléd néní�  Jánu! v, Jánu! v néní�  Mátous	u! v, Mátous	u! v néní�  Pávlu! v átd. Káz	dy�  áutoř



musí� by� t č	tén přo své�  vlástní� posélství�, tákz	é kdyz	  č	tété Mářká, néimpořtujété do né	 j uč	éní�
Mátous	é. Př	éč	té	 té si Mářká jáko Mářká á Mátous	é jáko Mátous	é. To jé přoblé�m, ktéřé�mu sé
budémé v dáls	 í� kápitolé vé	novát podřobné	 ji.
 

3. Nésřovnálosti, ktéřé�  záhřnují�  histořičké�  př	í�bé	hy - čo Jéz	 í�s	  nébo Pávél vlástné	  ř	ékli,
dé	 láli  á záz	 ili?  -  znésnádn	 ují�  zjis	té	ní�  toho, čo sé skutéč	né	  stálo v Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	  nébo v
histořii řáné�  čí�řkvé. Tyto knihy nému! z	été č	í�st jáko nézáujáté�  histořičké�  zá� známy. Ž4 á�dny�  z
ničh to néní�. Co bysté dé	 láli jáko soudčé v soudní�m přočésu, vé ktéřé�m má� té přotičhu! dná�
své	déčtví�  oč	ity�čh  své	dku! ?  Jédná  vé	č,  ktéřou  bysté  uřč	ité	  néudé	 láli,  jé  př	édpoklá�dát,  z	é
káz	dy�  své	dék  má�  stopřočéntní�  přávdu.  Né	kdo  -  nébo  kdokoli  –  sé  my�lí�  v  né	ktéřy�čh
infořmáčí�čh. Umé	ní� by spoč	í�válo v zjis	té	ní�, kdo sé my� lí� á kdo má�  přávdu - jéstli má�  vu! béč
né	kdo přávdu. Toté�z	  plátí� přo stářé�  dokuménty, jáko jsou ty v Nové�m zá�koné	 . Pokud éxistujé
přotičhu! dné�  své	déčtví� o histořičky�čh udá� lostéčh, némohou mí�t vs	 ičhni své	dči (histořičky)
přávdu, á musí�mé vymyslét zpu! soby,  ják řozhodnout,  čo sé s néjvé	ts	 í�  přávdé	podobností�
skutéč	né	  stálo. Té� to u� lozé sé vé	nujémé v kápitolé 5.
 



TŘETÍ KAPITOLA

MNOHO VARIANT POHLEDŮ

      V poloviné	  dévádésá� ty�čh lét jsém byl ná Oxfořd Univéřsity Přéss poz	á�dá�n o nápsá�ní�
vysokos	kolské�  uč	ébničé Nové�ho zá�koná. Nébyl jsém si jisty�,  zdá to budé přo mé	  néjléps	í�
kářié�řní�  křok: Jés	té	  jsém nébyl funkč	ní�m č	léném á né	kdy vy�bořy vysoky�čh s	kol pováz	ují�
psání� uč	ébnič  zá podř	ádné� ,  jélikoz	  nézáhřnují�  skutéč	ny�  vy�zkum. A př	émy�s	lél  jsém,  jáké�
budou  u� skálí�,  kdyz	  sé  pokusí�m  sdé	 lit  histořičko-křitičké�  studium déváténá� čtiléty�m,  přo
ktéřé�  by to  vs	éčhno bylo  novinkou.  Rozhodl  jsém sé závolát  né	koliká  svy�m př	á� télu! m v
téřé�nu, ábyčh zjistil, čo si o tom myslí�.  Má�m to udé	 lát? A pokud áno, jáké�  přoblé�my byčh
mé	 l, kdybyčh sé snáz	 il sdé	 lit tvřdé�  bibličké�  vy�zkumy v podstáté	  přo dé	ti zé stř	édní� s	koly?

Dostál jsém spoustu dobřy�čh tipu!  á řád, álé myslí�m, z	é néjmoudř	éjs	 í� koméntá� ř	  př	is	él
od  mé�ho  př	í�télé  Chářliého  Cosgřové,  ktéřy�  mi  př	éd  léty  pomohl  dostát  sé  př	és
postgřáduá� lní�  studium (byl  pá� ř  lét  př	édé  mnou v  Přinčétonské�m séminá� ř	 i).  O  uč	ébniči
Chářlié ř	ékl: „Néjté	z	 s	 í� budé řozhodnout, čo má� s	  vynéčhát.“

Nákonéč  jsém  knihu  nápsál  á  Chářlié  mé	 l  nápřostou  přávdu.  Jé  vélmi  snádné�  sé
řozhodnout, čo záhřnout do knihy o Nové�m zá�koné	 ,  přotoz	é jé toho tolik. Aby vs	ák bylá
knihá  zvlá�dnutélná�  á  čénové	  dostupná� ,  jé  tř	ébá  jédnodus	é  vynéčhát  ř	ádu  du! léz	 ity�čh  á
milovány�čh té�mát. A vynéčhá�vát té�mátá, ktéřá�  jsou vás	ému sřdči blí�zká�  á dřáhá� , jé boléstivé� .
 

S touto knihou jsém mé	 l stéjnou zkus	énost. Kdyz	  mluví�mé o nésřovnálostéčh v Bibli,
čhči pokřáč	ovát dá� l á dá� l - jé jičh tolik, čo jé jičh zájí�mávy�čh i du! léz	 ity�čh. Doká� zál jsém sé
vs	ák uskřomnit á diskusi jsém néčhál u jédné�  kápitoly - té�  př	édčhozí�.  Př	ésto má�m stéjny�
přoblé�m i s touto kápitolou. Já�  -  nébo jáky�koli jiny�  histořičky�  křitik - byčh mohl snádno
vé	novát čélou knihu tomuto té�mátu, álé omézil jsém sé ná jédnu kápitolu.

Ják jsmé vidé	 li v př	édčhozí� kápitolé, nésřovnálosti v Bibli jsou zč	á� sti du! léz	 ité� , přotoz	é
ná� s nutí� břá� t káz	dé�ho áutořá vá� z	né	 . To, čo ř	í�ká�  Mářék, némusí� by� t vu! béč to, čo ř	í�ká�  Luká�s	 ;
Mátous	  mu! z	é by� t v řozpořu s Jáném á obá mohou by� t v řozpořu s tí�m, čo ř	í�ká�  Pávél. Kdyz	  sé
vs	ák  podí�vá�mé ná kontřástní�  posélství�  řu! zny�čh bibličky�čh áutořu! ,  jdé  o  ví�čé  néz	  dřuhy
détáilu!  á podřobností�, ktéřy�mi jsmé sé záby�váli v kápitolé 2. Mézi té	mito áutořy á knihámi
éxistují� mnohém vé	ts	 í� řozdí�ly - řozdí�ly néjén v détáiléčh sém nébo tám, o dnéčh, čéstovní�m
itinéřá� ř	 i  nébo  kdo  s  ky�m  čo  dé	 lál.  Mnoho  řozdí�lu!  mézi  bibličky�mi  áutořy  souvisí�  sé
sámotny�m já�dřém jéjičh posélství�. Né	kdy jé ná� zoř jédnoho áutořá hlávní�m přoblé�mém á jé
v  řozpořu s  ná� zořém jiné�ho áutořá,



Rozdí�ly  té� to  vélikosti  nézáhřnují�  jiz	  přosty�  řozpoř  v  málič	kostéčh,  álé  áltéřnátivní�
zobřázéní�  zá� sádní�ho  vy�známu.  Jé  némoz	né�  vidé	t  táto  áltéřnátivní�  zobřázéní�,  pokud
nédovolí�mé, áby káz	dy�  áutoř mluvil sá�m zá sébé. Vé	ts	 iná lidí� néč	té Bibli tí�mto zpu! sobém.
Př	édpoklá�dájí�,  z	é  přotoz	é  vs	éčhny  knihy  v  Bibli  sé  náčhá�zéjí�  mézi  stéjny�mi  pévny�mi
déskámi, ták káz	dy�  áutoř v zá� sádé	  ř	 í�ká�  toté�z	 . Myslí� si, z	é Mátous	  mu! z	é by� t pouz	 it k tomu,
áby  jim  pomohl  pořozumé	t  Jánovi,  Ján  poskytujé  vhléd  do  Pávlá,  Pávél  mu! z	é  pomoči
intéřpřétovát Jákubu! v list átd. Ténto hářmonizují�čí�  př	í�stup k Bibli, ktéřy�  jé zá�kládém přo
mnoho čí�řkévní�čh č	téná� ř	u! , má�  tu vy�hodu, z	é pomá�há�  č	téná� ř	u! m vidé	 t sjédnočují�čí�  té�mátá
Biblé, álé má�  táké�  vélmi zá�váz	né�  névy�hody, č	ásto jim vytvá� ř	 í� jédnotu mys	léní� á ví�řy tám, kdé
pu! vodné	  z	á� dná�  nébylá. Biblič	tí�  áutoř	i sé néshodli ná vs	ém, o č	ém diskutováli; né	kdy mé	 li
hlubočé zákoř	éné	né�  á vy�známné�  néshody.

Histořičko-křitičky�  př	í�stup k Bibli népř	édpoklá�dá� , z	é káz	dy�  áutoř má�  stéjné�  posélství�.
Poskytujé moz	nost,  z	é  káz	dy�  áutoř  má�  svou vlástní�  péřspéktivu,  své�  vlástní�  ná� zořy,  své�
vlástní�  čhá�pá�ní�  toho, čo kř	ésťánská�  ví�řá jé á čo by mé	 lá by� t. Rozpořy, o ktéřy�čh jsmé jiz	
uváz	ováli,  jsou zá� sádní�  přo  to,  ábyčhom  uká� záli,  z	é  mézi  bibličky�mi  spisovátéli  éxistují�
řozdí�ly. Hlávní� řozdí�ly, o ktéřy�čh sé čhystá�mé diskutovát, by ná� s mé	 ly př	inutit si uvé	domit,
z	é tyto nésřovnálosti néjsou jén otá� zkou détáilu! , álé jsou to otá�zky vélmi du! léz	 ité� .

Nétřvá�m ná tom,  z	é  histořičko-křitičky�  př	í�stup jé  jédiny�m zpu! sobém,  ják č	í�st  Bibli.
Sofistikování�  téologové� ,  ktéř	í�  si  plné	  uvé	domují�  histořičké�  křitičké�  přoblé�my  s  Biblí�,
vymysléli zpu! soby, ják s Biblí� záčhá� zét jáko s Pí�smém, i kdyz	  jé plná�  nésřovnálostí�. O tom si
jés	té	  poví�m  pozdé	 ji,  v  kápitolé  8.  Přozátí�m  jé  vs	ák  du! léz	 ité�  vyřovnát  sé  s  tí�m,  čo  jé
histořičko-křitičky�  př	í�stup á ják mu! z	é ovlivnit zpu! sob, jáky�m jé Biblé čhá�pá�ná.

Ténto  př	í�stup  jé  do  uřč	ité�  mí�řy  záloz	én  ná  mys	lénčé,  z	é  „ká�non“  Pí�smá  -  tj.
shřomá�z	dé	ní� spisu!  do jédné�  knihy jé pováz	ová�no v jisté�m smyslu zá smé	řodátné�  přo vé	ř	 í�čí�
– álé to nébylá jéjičh pu! vodní� fořmá, v ní�z	  sé bibličké�  knihy objévily. Kdyz	  Pávél psál dopisy
čí�řkví�m, ktéřé�  záloz	 il, némyslél si, z	é pí�s	é Bibli. Myslél si, z	é pí�s	é dopisy, ktéřé�  sé záby�vájí�
individuá� lní�mi potř	ébámi, ktéřé�  př	ičhá�zéli, ná zá�kládé	  toho, čo si v té�  dobé	  myslél, vé	ř	 il á
ká� zál. Tépřvé pozdé	 ji né	kdo dál tyto dopisy dohřomády á pováz	ovál jé zá inspiřováné� . Tákz	é
táké�  s  évángéliémi  to  bylo  stéjné� .  Mářék,  áť  uz	  jé  jého skutéč	né�  jmé�no jáké�koli,  némé	 l
tus	éní�, z	é jého knihá budé uloz	éná do sbí�řky sé tř	émi dáls	 í�mi knihámi á budé sé jménovát
Pí�smo; á řozhodné	  si némyslél, z	é by jého knihá mé	 lá by� t intéřpřétová�ná vé své	 tlé toho, čo
by jiny�  kř	ésťán nápsál o tř	ičét lét pozdé	 ji v jiné�  zémi á v jiné�m kontéxtu. Mářék bézpočhyby
čhté	 l,  áby bylá jého knihá č	téná á čhá�pá�ná sámá o sobé	 , stéjné	  jáko Mátous	 ,  Luká� s	 ,  Ján á
vs	 ičhni ostátní� áutoř	i Nové�ho zá�koná.
 

Histořičko-křitičká�  métodá  tvřdí�,  z	é  ná�m  hřozí�  néspřá�vné�  č	téní�  knihy,  pokud
nédovolí�mé,  áby jéjí�  áutoř mluvil  sá�m zá sébé,  pokud vynutí�mé,  áby jého posélství�  bylo
př	ésné	  stéjné�  jáko posélství�  jiné�ho  áutořá,  pokud budémé třvát  ná  př	éč	téní�  vs	éčh  knih
Nové�ho zá�kon jáko jédné�  knihu mí�sto jáko dváčéti  sédmi knih.  Tyto knihy byly psá�ny v
řu! zny�čh dobá� čh á ná řu! zny�čh mí�stéčh, zá řu! zny�čh okolností�,  á ř	és	 í�  řu! zné�  přoblé�my; byly
nápsá�ny řu! zny�mi áutořy s řu! zny�mi pohlédy, př	ésvé	dč	éní�mi, př	édpoklády, třádičémi á zdřoji.
A né	kdy př	édstávují� řu! zné�  u� hly pohlédu ná hlávní� přoblé�my. 1)



ILUSTRACE: SMRT JEŽÍŠE V MARKOVI A LUKÁŠI

       Mu! z	u  záč	í�t  sřovná�vát  téxty tí�m,  z	é  budu diskutovát o  př	í�kládu,  ktéřy�  mi  př	ipádá�
obzvlá� s	 té	  jásny�  á poutávy�. Stéjné	  jáko u podřobny�čh nésřovnálostí�, o ničhz	  jsmé hovoř	ili v
kápitolé  2,  lzé  ténto  dřuh  řozdí�lu  vidé	t  pouzé  péč	livy�m  hořizontá� lní�m  č	téní�m  pásá�z	 í�;
téntokřá� t,  mí�sto ábyčhom hlédáli  minutové�  néshody tu nébo tám, hlédá�mé s	 iřs	 í�  té�mátá,
hlávní� řozdí�ly vé zpu! sobu vypřá�vé	ní� př	í�bé	hu. Jédén př	í�bé	h, ktéřy�  jé v évángélií�čh vypřá�vé	n
vélmi  odlis	né	 ,  jé  klí�č	ovy�m  př	í�bé	hém  vé  vs	éčh:  ukř	iz	ová�ní�  Jéz	 í�s	é.  Moz	ná�  si  myslí�té,  z	é
vs	éčhná  évángéliá  májí�  př	ésné	  stéjnou  zpřá�vu  o  ukř	iz	ová�ní�  á  z	é  jéjičh  řozdí�ly  mohou
jédnodus	é odřá�z	ét dřobné�  zmé	ny pohlédu, př	ič	émz	  jédén áutoř zdu! řázn	 ujé jédnu vé	č á jiny�
né	čo jiné�ho. Alé vé skutéč	nosti jsou tyto řozdí�ly mnohém vé	 ts	 í� á zá� sádné	 js	 í�.

Od déváténá� čté�ho stolétí�  vé	dči zjistily, z	é Mářék byl přvní�m psány�m évángéliém z lét
kolém 65–70 n. L. Mátous	  i Luká� s	 , byli nápsá�ni o pátná� čt nébo dváčét lét pozdé	 ji, pouz	 í�váli
Mářká  jáko  jédén  zé  svy�čh  zdřoju!  přo  vé	 ts	 inu  svy�čh  vlástní�čh  zá�známu! .  Přoto  té�mé	ř	
vs	éčhny Mářkovy př	í�bé	hy nájdété v Mátous	ovi nébo Luká� s	 i á táké�  přoto né	kdy vs	éčhny tř	i z
té	čhto évángélií�  sé shodují�  doslovné	  zpu! sobém, jáky�m vypřá�vé	 jí�  př	í�bé	hy.  Né	kdy jén dvá
spolu  souhlásí�  á  tř	étí�  né,  přotoz	é  Mářká  př	í�léz	 itostné	  zmé	nilo  jén  jédno  z  pozdé	 js	 í�čh
évángélií�. To známéná� , z	é pokud má�mé stéjny�  př	í�bé	h u Mářká á Luká� s	é, ř	ékné	mé, á éxistují�
mézi nimi řozdí�ly, éxistují�  tyto řozdí�ly přá�vé	  přoto, z	é Luká� s	  vé skutéč	nosti upřávil slová
své�ho  zdřojé(Mářká),  né	kdy  vypustil  slová  á  fřá� zé,  né	kdy  př	idál  jiny�  mátéřiá� l,  né	kdy
dokončé čélé�  épizody, á né	kdy zmé	nil zpu! sob, jáky�m jé vé	 tá fořmulová�ná. Přávdé	podobné	
lzé bézpéč	né	  př	édpoklá�dát, z	é pokud Luká�s	  upřávil to, čo Mářék ř	ékl, bylo to přoto, z	é to
čhté	 l ř	 í�či jinák. Né	kdy jsou tyto řozdí�ly jén dřobny�mi zmé	námi vé zné	ní�,  álé né	kdy vélmi
vy�známné	  ovlivn	 ují�  zpu! sob,  jáky�m  jé  čély�  př	í�bé	h  vypřá�vé	n.  To  sé  zdá�  by� t  přávdivé�  př	i
zobřázéní� Jéz	 í�s	ovy smřti.

Ježíšova smrt v Markovi

       V  Mářkové	  véřzi  př	í�bé	hu  (Mářék  15:  16–39)  jé  Jéz	 í�s	  odsouzén  k  smřti  Pilá� tém
Pontsky�m, zésmé	s	n	 ová�n á zbit ř	í�msky�mi vojá�ky á odvléč	én ná ukř	iz	ová�ní�. S4 imon z Kyřé�ny
nésé jého kř	í�z	 . Jéz	 í�s	  po čélou dobu nič néř	í�ká� . Vojá� či ukř	iz	ováli Jéz	 í�s	é á on stá� lé nič néř	í�ká� .
Obá lupič	i,  ktéř	í�  s  ní�m byli ukř	iz	ová�ni,  sé mu vysmí�vájí�.  Ti kolémjdoučí�  sé mu vysmí�váli.
Ž4 idovs	tí� vu! dči sé mu vysmí�váli. Jéz	 í�s	  mlč	í� áz	  do sámé�ho končé, kdyz	  vyř	kné ubohy�  vy�kř	ik
„Eloi,  Eloi,  lámá sábáčhtháni“,  ktéřy�  Mářék přo své�  č	téná� ř	é  př	éklá�dá�  z  ářáméjs	tiny jáko:
„Mu! j Boz	é, mu! j Boz	é, přoč	  jsi mé	  opustil?“ Né	kdo dá�  Jéz	 í�s	ovi pí�t houbu s kysély�m ví�ném.
Vydéčhné náposlédy á umí�řá� . Okámz	 ité	  sé stánou dvé	  vé	či: oponá v čhřá�mu jé řoztřz	éná ná
polovinu á sétní�k, ktéřy�  sé ná to dí�vá� , uzná�vá� : „Ténto muz	  byl skutéč	né	  Boz	 í� Syn.“

Toto jé silná�  á dojémná�  sčé�ná plná�  émočí� á pátosu. Jéz	 í�s	  po čélou dobu mlč	í�, jáko by byl
v  s	oku,  áz	  do  končé  jého  kř	iku,  opákují�čí�ho  z	álm  22.  Jého  otá� zku  k  Bohu  pováz	uji  zá
skutéč	nou.  Skutéč	né	  čhčé  vé	dé	 t,  přoč	  ho  Bu! h  néčhál  ták.  Vélmi  populá� řní�  intéřpřétáčé
u� řyvku jé, z	é jélikoz	  Jéz	 í�s	  čitujé Ž4 álm 22: 1, myslí� vlástné	  ná konéč z	álmu, kdé Bu! h zásáhujé
á obhá� jí� třpí�čí�ho z	álmistu. Myslí�m, z	é táto č	étbá pásá�z	é př	ipřávujé „vy�kř	ik opus	té	ní�“, ják sé
tomu ř	í�ká� ,  o vés	kéřou jého sí�lu.  Jdé o to,  z	é Jéz	 í�s	  byl  odmí�tnut vs	émi:  zřázén jédní�m zé
svy�čh,  popř	én  tř	ikřá� t  svy�m  néjbliz	s	 í�m  ná� slédovní�kém,  opus	té	n  vs	émi  svy�mi  uč	édní�ky,



odmí�tnut z	 idovsky�mi vu! dči, odsouzén ř	í�msky�mi u� ř	ády, zésmé	s	n	 ová�n kné	z	 í�mi, kolémjdoučí�,
á dokončé i té	mi dvé	má, ktéř	í� byli s ní�m ukř	iz	ová�ni

Nákonéč sé dokončé čí�tí�  opus	té	ny�  sámotny�m Bohém. Jéz	 í�s	  jé  ábsolutné	  v hlubiná� čh
zoufálství� á sřdčéřvoučí�čh u� zkostí�, á ták umí�řá� . Mářék sé tí�mto ztvá� řné	ní�m snáz	 í� né	čo ř	í�čt.
Néčhčé,  áby  sé  jého  č	téná� ř	 i  uté	s	ováli  skutéč	ností�,  z	é  tám jé  s  ní�m  opřávdu Bu! h,  ktéřy�
poskytovál Jéz	 í�s	 i fyzičkou podpořu. Žémř	é v ágo� nii, néjisty�  si du! vodém, přoč	 musí� zémř	í�t.
 

Alé č	téná� ř	  zná�  du! vod. Hnéd po Jéz	 í�s	ové	  smřti oponá přáskné nápu! l á sétní�k sé k né	mu
př	izná�vá� .  Oponá třhájí�čí�  sé nápu! l  ukázujé, z	é smřtí�  Jéz	 í�s	é jé př	í�stup k Bohu zpř	í�stupné	n
př	í�mo,  á  né  přostř	édničtví�m  obé	 tí�  z	 idovsky�čh  kné	z	 í�  v  čhřá�mu.  Jéz	 í�s	ová  smřt  př	inéslá
smí�ř	éní�  (viz Mářék 10:45). A né	kdo si to uvé	domí�  hnéd ná záč	á� tku: né néjbliz	s	 í�  Jéz	 í�s	ovi
ná� slédovní�či  nébo z	 idovs	tí�  divá� či,  álé pohánsky�  vojá�k,  ktéřy�  ho přá�vé	  ukř	iz	ovál.  Jéz	 í�s	ová
smřt př	iná� s	 í�  spá� su á jsou to poháné� ,  kdo ji př	ijmou. To néní�  nézáujáty�  popis toho, čo sé
„skutéč	né	 “ stálo, kdyz	  Jéz	 í�s	  zémř	él. Jé to téologié vé fořmé	  př	í�bé	hu.

Histořič	tí�  vé	dči  si  dlouho mysléli,  z	é  Mářék v  té� to  zpřá�vé	  vysvé	 tlujé  néjén  vy�znám
Jéz	 í�s	ovy  smřti,  álé  táké�   přávdé	podobné	  př	i  psání�  má�  ná  mysli  konkřé�tní�  publikum,
publikum pozdé	 js	 í�čh Jéz	 í�s	ovy�čh ná� slédovní�ku! , ktéř	í� táké�  záz	 ili přoná� slédová�ní� á utřpéní� z
řukou áutořit, ktéřé�  sé stávé	 ly přoti Bohu. Stéjné	  jáko Jéz	 í�s	 ,  áni jého ná� slédovní�či moz	ná�
néví�, přoč	 záz	 í�vájí� tákovou bolést á bí�du. Alé Mářék té	mto kř	ésťánu! m ř	í�ká� , z	é si mohou by� t
jisti: i kdyz	  moz	ná�  névidí�, přoč	  třpí�, Bu! h to ví�, á Bu! h přáčujé v zá�kulisí�,  áby utřpéní�  bylo
vykupitélské� .  Boz	 í�  zá�mé	řy  fungují�  př	ésné	  přostř	édničtví�m  utřpéní�,  nikoli  ták,  z	é  sé  mu
vyhy�bá�mé, i kdyz	  tyto zá�mé	řy v tuto čhví�li néjsou zř	éjmé� . Mářková véřzé Jéz	 í�s	ovy smřti ták
poskytujé modél přo počhopéní� přoná� slédová�ní� kř	ésťánu! .

Ježíšova smrt v Lukášovi

        Luká� s	ová zpřá�vá jé táké�  vélmi zájí�mává� , přomys	léná�  á dojémná� , álé vé skutéč	nosti jé
vélmi odlis	ná�  (Luká� s	  23: 26–49). Néjdé jén o to, z	é éxistují� nésřovnálosti v né	ktéřy�čh jéjičh
détáiléčh;  řozdí�ly  jsou  vé	 ts	 í�  néz	  to.  Ovlivn	 ují�  sámotny�  zpu! sob  vypřá�vé	ní�  př	í�bé	hu  á  vé
vy�slédku zpu! sob intéřpřétáčé př	í�bé	hu.

U  Luká�s	é  stéjné	  jáko  u  Mářká  jé  Jéz	 í�s	  zřázén  Jidá� s	ém,  zápř	én  Pétřém,  odmí�tnut
z	 idovsky�mi vu! dči á odsouzén Pilá� tém Pontsky�m, álé Pilá� tovi vojá� či  sé mu néposmí�vájí� á
nébijí�  ho. Luká� s	  vypřá�ví�  př	í�bé	h o Pilá� tovi, ktéřy�  sé snáz	 í�  př	imé	 t křá� lé Héřodá z Gáliléjé -
syná křá� lé Héřodá z př	í�bé	hu o nářozéní� -, áby  vysléčhl  Jéz	 í�s	é, á jsou to Héřodovi vojá� či,
ktéř	í� sé vysmí�vájí� Jéz	 í�s	ovi, néz	  ho Pilá� t shlédá�  vinny�m. Toto jé nésřovnálost, álé némá�   vliv
ná čélkové�  počhopéní� řozdí�lu mézi dvé	má zá� známy, ktéřy�  zdé zvy�řázn	 uji.

V Luká� s	ovi jé Jéz	 í�s	  souzén, áby byl popřávén, á S4 imon z Kyřé�ny jé donučén né�st jého
kř	í�z	 . Jéz	 í�s	  vs	ák ná čésté	  ké své�mu ukř	iz	ová�ní� némlč	í�. Ná čésté	  vidí� né	kolik z	én plákát nád
tí�m, čo sé s ní�m dé	 jé, á obřá� til sé k nim á ř	ékl: „Dčéřy Jéřuzálé�mské� , népláč	té přo mé	 , álé
pláč	té přo sébé á přo své�  dé	 ti.“  (Luká�s	  23:28) .  Pokřáč	ujé v přořoková�ní�  nádčhá�zéjí�čí�ho
znič	éní�,  ktéřé�mu budou č	élit. Ždá�  sé, z	é Jéz	 í�s	  néní�  s	oková�n tí�m, čo sé s ní�m dé	 jé. Ví�čé sé
zájí�má�  o ostátní� kolém sébé néz	  o svu! j vlástní� osud.



Jéz	 í�s	  náví�č  némlč	í�,  kdyz	  jé př	ibit  ná kř	í�z	 ,  jáko u Mářká.  Mí�sto toho sé modlí�:  „Otč	é,
odpusť jim, přotoz	é névé	dí�, čo dé	 lájí�“ (Luká� s	  23:34). 2) Ždá�  sé, z	é Jéz	 í�s	  u� zčé komunikovál s
Bohém á zájí�má�  sé ví�čé o ty, kdo mu to dé	 lájí�, néz	  o sébé. Jéz	 í�s	  jé zésmé	s	n	 ová�n z	 idovsky�mi
vu! dči á ř	í�msky�mi vojá�ky, álé vy�slovné	  né od té	čh dvou muz	u! , ktéř	í� s ní�m byli  ukř	iz	ová�ni, ná
řozdí�l od Mářká. Mí�sto toho jédén z ničh zésmé	s	n	 ujé Jéz	 í�s	é, álé dřuhy�  přvní�mu vyč	í�tá� , z	é ták
uč	inil,  á  třvá�  ná  tom,  z	é  áč	koli  si  záslouz	 í�  to,  čo  dostá�vájí�,  Jéz	 í�s	  néudé	 lál  nič  s	pátné�ho
(nézápomén	 té, z	é Luká� s	  zdu! řázn	 ujé Jéz	 í�s	ovu u� plnou névinu). Potom sé ptá�  Jéz	 í�s	é: „Pámátuj
ná mé	 ,  áz	  př	ijdés	  do své�ho křá� lovství�.“  A Jéz	 í�s	  dá�vá�  př	ésvé	dč	ivou odpové	ď:  „Opřávdu ti
ř	í�ká�m, dnés budés	  sé mnou v řá� ji“ (23: 42–43). Ž tohoto du! vodu néní� Jéz	 í�s	  vu! béč zmátén
tí�m, čo sé s ní�m dé	 jé nébo přoč	. Jé nápřosto klidny�  á má�  situáči pod kontřolou; ví�, čo sé má�
stá� t, á ví�, čo sé stáné pozdé	 ji: přobudí� sé v Boz	 í�m řá� ji á ténto zloč	inéč tám budé s ní�m. To jé
dáléko od Mářková Jéz	 í�s	é, ktéřy�  sé čí�til opus	té	ny�  áz	  do končé.
 

Ná zémi př	ičhá�zí� tmá á čhřá�mová�  oponá jé řoztřz	éná, zátí�mčo Jéz	 í�s	  jé stá� lé náz	 ivu, ná
řozdí�l od Mářká. Roztřz	éní� opony zdé nésmí� náznáč	ovát, z	é Jéz	 í�s	ová smřt př	iná� s	 í� smí�ř	éní� -
přotoz	é  jés	té	  nézémř	él.  Mí�sto toho ukázujé,  z	é  jého smřt jé  „hodinou témnoty“,  ják ř	í�ká�
dř	í�vé v évángéliu (23:53), á oznáč	ujé Boz	 í� soud nád z	 idovsky�m lidém. Roztřz	éná�  oponá zdé
náznáč	ujé, z	é Bu! h odmí�tá�  z	 idovsky�  systé�m učtí�vá�ní�, ktéřy�  symbolizujé čhřá�m.

Néjvy�známné	 js	 í� zé vs	éčh, mí�sto áby Jéz	 í�s	  ná konči vykř	ikl své�  počity u� plné�ho opus	té	ní�
(„Přoč	 jsi mé	  opustil?“), U Luká�s	é sé Jéz	 í�s	  modlí� k Bohu hlásité	  á ř	í�ká� : „Otč	é do tvy�čh řukou,
vklá�dá�m své�ho dučhá.  “  Poté�  vydéčhné  á  zémř	é  (23:46).  Toto  néní�  Jéz	 í�s	 ,  ktéřy�  sé  čí�tí�
opus	té	ny�  Bohém á diví� sé, přoč	  přočhá� zí� touto boléstí�  dézéřčé á smřti. Jé to Jéz	 í�s	 , ktéřy�  u
sébé  čí�tí�  Boz	 í�  př	í�tomnost  á  jé  poté	s	én  skutéč	ností�,  z	é  Bu! h  jé  ná  jého  střáné	 .  Plné	  si
uvé	domujé, čo sé s ní�m dé	 jé á přoč	, á vklá�dá�  sé k lá� skyplné�  pé�č	é své�ho nébéské�ho Otčé, vé	ř	 í�
v to, čo sé má�  stá� t dá� l. Sétní�k poté�  potvřzujé, čo sá�m Jéz	 í�s	  dobř	é vé	dé	 l: „Ténto muz	  byl jisté	
névinny�.“

Jé té	z	ké�  dostátéč	né	  zdu! řáznit řozdí�ly mézi té	mito dvé	má zobřázéní�mi Jéz	 í�s	ovy smřti.
Dř	í�vé  jsém pouká� zál  ná to,  z	é  vé	dči  nápř	í�klád návřhli,  z	é  Mářková zpřá�vá bylá nápsá�ná
č	á� stéč	né	  přoto, áby poskytlá nádé	 ji přo ty, ktéř	í�  třpí�  přoná�slédová�ní�m, áby vé	dé	 li,  z	é béz
ohlédu ná to, čo sé dé	 jé,  Bu! h s utřpéní�m přáčovál, áby dosá�hl svy�čh vykupitélsky�čh čí�lu! .
Jáky�  mohl by� t Luká� s	u! v zá�mé	ř př	i u� přávé	  Mářková př	í�bé	hu, áby Jéz	 í�s	  jiz	  nézémř	él v ágo� nii á
zoufálství�?

Né	ktéř	í�  křitič	tí�  vykládáč	i návřhli,  z	é  Luká� s	  psál  táké�  přo  kř	ésťány,  ktéř	í�  záz	 í�vájí�
přoná�slédová�ní�,  álé jého posélství�  přo ty, kdo třpí�  přo ví�řu, sé lis	 í�  od Mářková. Spí�s	é néz	
zdu! řázn	 ovát, z	é Bu! h přáčujé v zá�kulisí�, i kdyz	  sé to nézdá� , moz	ná�  Luká� s	  ukázujé kř	ésťánu! m
modél  toho,  ják  mohou  táké�  třpé	 t  -  jáko  Jéz	 í�s	 ,  dokonály�  muč	édní�k,  ktéřy�  jdé  ná  smřt
př	ésvé	dč	én o své�  vlástní� néviné	 , jisty�  Boz	 í� hmátátélnou př	í�tomností� v jého z	 ivoté	 , jé klidny�
á má�  pod kontřolou čélou situáči, s vé	domí�m, z	é utřpéní� jé kvu! li odmé	né	  v řá� ji nézbytné�  á
z	é břzy skonč	í�, čoz	  povédé k poz	éhnáné�  éxisténči v z	 ivoté	  ktéřy�  př	í�jdé. Obá áutoř	i sé moz	ná�
záby�vájí�  podobny�mi situáčémi, álé sdé	 lují�  vélmi odlis	ná�  sdé	 léní�,  á to ják o tom, ják Jéz	 í�s	
zémř	él, ták o tom, ják mohou jého ná� slédovní�či č	élit přoná� slédová�ní�.



SPOJENÍ

       Přoblé�m nástáné, kdyz	  č	téná� ř	 i vézmou tyto dvá zá�známy á spojí� jé do jédnoho vélké�ho
př	í�bé	hu, vé ktéřé�m Jéz	 í�s	  ř	 í�ká� , dé	 lá�  á přoz	 í�vá�  vs	é, čo jé vypřá�vé	no v obou évángélií�čh. Kdyz	  jé
to hotové� , zpřá�vy Mářká i Luká� s	é sé u� plné	  ztřátí� á jsou př	éhlí�z	ény. Jéz	 í�s	  uz	  néní� v hluboké�
ágo� nii, jáko u Mářká (přotoz	é si jé jisty�  jáko u Luká�s	é), á uz	  néní�  klidny�  á némá�  vs	é pod
kontřolou jáko u Luká� s	é (přotoz	é jé zoufály�  jáko u Mářká). Jé to né	 ják vs	éčhno dohřomády.
Táké�  jého  slová  nyní�  známénájí�  né	čo  jiné�ho,  přotoz	é  vyslovujé  vy�řoky  obou.  Kdyz	  pák
č	téná� ř	 i  př	ihodí�  Mátous	é  i  Jáná  do  mixé�řu,  dostánou  jés	té	  ví�čé  zmáténé�  á  sjédnočéné�
zobřázéní� Jéz	 í�s	é, o ktéřé�m si mylné	  př	édstávují�, z	é sé udá� losti ták skutéč	né	  stály.

Tákto č	téná� ř	 i  v přu! bé	hu lét př	is	 li  s  přosluly�mi „sédmi poslédní�mi slovy umí�řájí�čí�ho
Jéz	 í�s	é“ - vzáli to,  čo ř	ékl  př	i  své�  smřti,  zé vs	éčh č	tyř	  évángélií�,  smí�čháli jé dohřomády á
př	édstávili si, z	é z té�  kombináčé nyní� májí� čély�  př	í�bé	h. Ténto intéřpřétáč	ní� křok néposkytujé
čély�  př	í�bé	h. Poskytujé pá� ty�  př	í�bé	h, př	í�bé	h, ktéřy�  jé zčélá odlis	ny�  od ktéřé�koli z kánoničky�čh
č	tyř	, pá� ty�  př	í�bé	h, ktéřy�  vé skutéč	nosti př	épisujé évángéliá á vytvá� ř	 í� pá� té�  évángélium. To jé
nápřosto v poř	á�dku, pokud to čhčété - jé tu svobodná�  zémé	  á nikdo vá� s nému! z	é zástávit. Alé
přo histořičké�  křitiky to néní� néjléps	í� zpu! sob, ják př	istupovát k évángéliu.

My�m hlávní�m bodém jé, z	é évángéliá á vs	éčhny bibličké�  knihy jsou odlis	né�  á némé	 ly by
by� t č	tény, jáko by vs	éčhny ř	í�kály toté�z	 .  Rozhodné	  néř	í�kájí�  toté�z	  - i  kdyz	  mluví�  o stéjné�m
té�mátu (ř	ékné	mé o Jéz	 í�s	ové	  smřti). Mářék sé lis	 í�  od Luká�s	é á Mátous	  sé lis	 í�  od Jáná, ják
mu! z	été  vidé	 t  ná  zá�kládé	  vlástní�ho  hořizontá� lní�ho  č	téní�  jéjičh  př	í�bé	hu!  o  ukř	iz	ová�ní�.
Histořičky�  př	í�stup k évángéliu umoz	n	 ujé slys	ét hlás káz	dé�ho áutořá á odmí�tá�  jé sjédnotit do
jáké�si mégá-évángéliá, ktéřé�  záhládí� du! řázy káz	dé�ho z ničh.

NĚKTERÉ KLÍČOVÉ ROZDÍLY MEZI JANEM A SYNOPTICKÝMI EVANGELII

       Synoptičká�  évángéliá évidéntné	  néř	í�kájí�  stéjnou véřzi vs	éčh svy�čh př	í�bé	hu! . Alé mézi
nimi éxistují�  silné�  podobnosti, ktéřé�  jé odlis	ují�  od Jáná. Jiz	  dlouho jé zná�mo, z	é du! vodém,
přoč	  sé  tolik  shodují�,  jé  to,  z	é  vs	 ičhni  sdí�léli  stéjné�  zdřojé.  Mátous	  i  Luká� s	  nápř	í�klád
pouz	 í�váli  Mářká,  ktéř	í�  jéj  mistřné	  řépřodukováli  č	ásto  doslovné	  á  mé	nili  jéj  -  né	kdy ho
hodné	  mé	nili - kdyz	  čhté	 li vypřá�vé	 t př	í�bé	hy řu! zny�mi zpu! soby.

Ač	koli si to mnozí� př	í�léz	 itostní� č	téná� ř	 i Nové�ho zá�koná névs	imli, Jánovo évángélium jé
u� plné	  jiná�  ká�vá. S vy� jimkou pás	ijové�ho vypřá�vé	ní�  sé vé	ts	 iná př	í�bé	hu!  nálézény�čh v Jánovi
nénáčhá�zí� u Synoptiku!  á vé	 ts	 iná př	í�bé	hu!  v Synoptičky�čh évángélií�čh sé nénáčhá� zí� u Jáná. A
kdyz	  sé přočhá�zí� ná podobné�m u� zémí�, Jánovy př	í�bé	hy sé ná�pádné	  lis	 í� od ostátní�čh. To lzé
uvidé	t přovédéní�m né	 jáké�ho globá� lní�ho sřovná�ní� Jáná á Synoptiku! .

Rozdíly v obsahu

       Pokud bysté mé	 li přojí�t synoptičky�mi évángélii á popsát jéjičh klí�č	ové�  pásá� z	é - př	í�bé	hy,
ktéřé�  tvoř	í�  kostřu jéjičh př	í�bé	hu! , ábyčh ták ř	ékl - jáké�  by to bylo? Luká� s	  á Mářék záč	í�nájí�
tí�m,  z	é  sé Jéz	 í�s	  nářodil  v Bétlé�mé	  pánné	 .  Přvní�  vy�známnou udá� lostí�  zmí�né	nou vé vs	éčh
tř	éčh jé Jéz	 í�s	u! v kř	ést od Jáná, po ktéřé�m odčhá�zí� do divoč	iny, áby ho pokous	él D4 á�bél. Vřáčí�



sé  z  divoč	iny  á  záč	í�ná�  ká� zát  své�  posélství�,  z	é  „Boz	 í�  křá� lovství�“  sé  břzy  objéví�.
Chářáktéřističká�  fořmá  jého  uč	éní�  jé  přostř	édničtví�m  podobénství�.  Vé  skutéč	nosti  sé  v
Mářkové	  évángéliu ř	í�ká� , z	é Jéz	 í�s	  uč	il dávy jén v podobénství�čh (Mářék 4:11). Jéz	 í�s	  táké�  dé	 lá�
zá� zřáky.  Jédní�m z  jého  zvlá� s	tní�čh  zá�zřáku!  -  přvní�m  v  Mářkovi  -  jé  vyhá�né	ní�  dé�monu!  z
posédly�čh. A ták přočhá� zí� svou sluz	bou v Gáliléji, ká� z	é podobénství� á přová�dí� éxořčismy, áz	
do poloviny př	í�bé	hu, kdy vézmé tř	i své�  ná� slédovní�ky, Pétřá, Jákubá á Jáná, ná hořu á v jéjičh
př	í�tomnosti záz	 ijé svou třánsfiguřáči,  vé ktéřé�  sé ná�dhéřné	  přomé	ní�  vé vzhlédu á záč	í�ná�
mluvit s Mojz	 í�s	ém á Eliá� s	ém, ktéř	í� sé zjévili z nébé. Po Přomé	né	ní� Jéz	 í�s	  pokřáč	ujé vé sluz	bé	 ,
dokud v poslédní�m ty�dnu své�ho z	 ivotá néodéjdé do Jéřuzálé�má. C4 istí�  čhřá�m, má�  Poslédní�
véč	éř	i, vé ktéřé�  ustánovujé véč	éř	i Pá�né	  tí�m, z	é mluví� o čhlébu jáko o své�m té	 lé á o pohá� řu
ví�ná jáko o své�  křvi. Jé postávén př	éd z	 idovské�  u� ř	ády á odsouzén zá řouhá�ní�. Pák př	ičhá�zí�
zná�my�  konéč o jého smřti á vzkř	í�s	éní�, vypřá�vé	ny�  řu! zny�mi zpu! soby. 
 

Jé zářá�z	éjí�čí�, z	é přáktičky z	á�dny�  z té	čhto př	í�bé	hu! , ktéřé�  tvoř	í� kostřu př	í�bé	hu!  Synoptiku! ,
nélzé v Jánovi nájí�t. Nééxistujé z	á�dná�  zmí�nká o Jéz	 í�s	ové	  nářozéní� v Bétlé�mé	  áni zmí�nká o
tom, z	é jého mátká bylá pánná. Néní�  vy�slovné	  ř	éč	éno, z	é jé pokř	té	n,  á népodstupujé svá�
pokus	éní�  v  divoč	iné	 .  Jéz	 í�s	  néká� z	é  př	ičhá�zéjí�čí�  křá� lovství�  Boz	 í�  á  nikdy  néř	ékné  z	á�dné�
podobénství�.  Nikdy névyz	éné  dé�moná. O Přomé	né	ní�  néní�  z	á� dny�  zá� znám. Př	i  př	í�jézdu do
Jéřuzálé�má čhřá�m néč	istí� (udé	 lál to jiz	  v Jánovi 2). Nézává�dí� véč	éř	i Pá�né	  (mí�sto toho umy�vá�
nohy uč	édní�ku! ) á př	éd z	 idovskou řádou némá�  z	á� dny�  ofičiá� lní� soudní� přočés.

Pokud Ján némá�  z	á�dnou z té	čhto zpřá�v, ktéřé�  sé zdájí� přo př	í�bé	h Jéz	 í�s	é dost podstátné� ,
čo  obsáhujé?  Má�  mnoho  př	í�bé	hu! ,  ktéřé�  Synoptiči  néználi.  Ján  záč	í�ná�  přologém,  ktéřy�
zá�hádné	  popisujé Boz	 í� slovo, ktéřé�  bylo ná sámé�m poč	á� tku s Bohém, to bylo sámo o sobé	
Bohém á skřzé ktéřé�  Bu! h stvoř	il vésmí�ř. R4 í�ká�  sé ná�m, z	é toto Slovo sé stálo lidskou bytostí�, á
to jé Jéz	 í�s	  Křistus: Slovo Boz	 í� sé stálo té	 lém. U Synoptiku!  nič tákové�ho néní�.

Ján sičé mluví� o tom, z	é Jéz	 í�s	  bé	hém své�  véř	éjné�  sluz	by konál zá� zřáky, álé zá� zřáky sé
nikdy  nénázy�vájí�  zá� zřáky,  čoz	  doslovné	  známéná�  „dí�lá  moči“.  Mí�sto  toho  sé  jim  ř	í�ká�
známéní�. Žnáméní� č	ého? Žnáméní� toho, kdo jé Jéz	 í�s	 , tén, ktéřy�  séstoupil z nébé, áby poskytl
vé	č	ny�  z	 ivot vs	ém, ktéř	í� v né	 j vé	ř	 í�. V Jánové	  évángéliu jé popsá�no sédm známéní�, vé	 ts	 iná z
ničh nébylá  zmí�né	ná  mézi zá� zřáky Synoptiku!  (dvé	  vy� jimky jsou čhu! zé po vodé	  á křméní�
zá� stupu! ). Žnáméní� vypřá�vé	né�  v Jánovi záhřnují� né	ktéřé�  z oblí�bény�čh zá� zřáku! , ktéřé�  č	téná� ř	 i
Biblé uz	  vé	ky znájí�: přomé	né	ní� vody vé ví�no, uzdřávéní� slépčé á vzkř	í�s	éní� Lázářá z mřtvy�čh.
Jéz	 í�s	  táké�  v tomto évángéliu ká�z	é, né o př	ičhá� zéjí�čí�m Boz	 í�m křá� lovství�, álé o sobé	 : kdo jé,
odkud př	is	él, kám jdé, á ják mu! z	é př	iné�st vé	č	ny�  z	 ivot. Přo Jáná jé jédinéč	ny�m řč	éní�m „Já�
jsém“, ktéřy�m Jéz	 í�s	  idéntifikujé sá�m sébé á to, čo mu! z	é lidém poskytnout. Tyto vy�řoky „Já�
jsém“ jsou obvyklé podloz	ény známéní�m, ktéřé�  ukázujé, z	é to, čo Jéz	 í�s	  ř	 í�ká�  o sobé	 , jé přávdá.
A ták kdyz	  ř	 í�ká�  „Já�  jsém čhlé�b z	 ivotá“ dokázujé to řozmnoz	éní�m čhlébu! , áby násytil zá� stupy;
kdyz	  ř	 í�ká�  „Já�  jsém své	 tlo své	tá“ dokázujé to uzdřávéní�m slépé�ho od  nářozéní�; kdyz	  ř	 í�ká�  „Já�
jsém vzkř	í�s	éní� á z	 ivot“ dokázujé to vzkř	í�s	éní�m Lázářá z mřtvy�čh. 

V Jánovi  Jéz	 í�s	  obvyklé mluví�  spí�s	é  v  dlouhy�čh státí�čh  néz	  v  křá� tky�čh  áfořističky�čh
vy�řočí�čh jáko v jiny�čh évángélií�čh. Vé 3. kápitolé jé dlouhá�  ř	éč	  k Nikodé�movi, vé 4. kápitolé
ř	éč	  k Sámářitá�nčé á vélmi dlouhá�  ř	éč	  k jého uč	édní�ku! m, ktéřá�  záhřnujé č	tyř	i čélé�  kápitoly
(13–16),  néz	  sé  pustí�  do  modlitby,  ktéřá�  zábéřé  čélou  dáls	 í�  kápitolá.  Ž4 á�dnou  z  té	čhto
disputáčí� áni z	á� dny�  vy�řok „Já�  jsém“ nélzé u Synoptiku!  nájí�t.



Rozdíly v důrazu

       Mnohém ví�čé lzé ř	í�či o jédinéč	ny�čh vlástnostéčh Jáná; néjdé mi jén o to, z	é mézi Jáném á
Synoptiky éxistují�  nésřovnálosti,  álé táké�  o to, z	é Jéz	 í�s	ovy obřázy jsou vélmi odlis	né� .  Tř	i
synoptiči  uřč	ité	  néjsou  totoz	ní�,  álé  řozdí�ly  mézi  ktéřy�mkoli  zé  synoptiku!  á  Jáném  jsou
obzvlá� s	 té	  vy�řázné� , ják jé pátřné�  z u� váh o né	ktéřy�čh jéjičh témátičky�čh du! řázéčh.

Panenské narození a vtělení

       Přávoslávná�  kř	ésťánská�  doktří�ná o Křistové	  př	í�čhodu ná své	 t, ktéřá�  jé př	ijí�má�ná po
stálétí�, spoč	í�vá�  v tom, z	é byl jiz	  éxistují�čí� boz	skou bytostí�, ktéřá�  jé stéjná�  s Bohém Otčém, álé
néní�  s ní�  totoz	ná� ,  á z	é sé stál „vté	 lény�m“, stál sé č	lové	kém přostř	édničtví�m Pánny Mářié.
Táto doktří�ná vs	ák néní� uvédéná v z	á�dné�m z évángélií� Nové�ho zá�koná. Mys	lénku, z	é Jéz	 í�s	
éxistovál př	éd svy�m nářozéní�m á z	é byl boz	skou bytostí�, ktéřá�  sé stálá č	lové	kém, lzé nájí�t
pouzé v Jánové	  évángéliu; mys	lénku, z	é sé nářodil z pánny, nájdémé pouzé u Mátous	é á
Luká� s	é. Pouzé sjédnočéní�m té	čhto dvou pohlédu!  lzé dospé	t k ná� zořu, ktéřy�  sé stál třádič	ní�
ořtodoxní�  doktří�nou.  Přo  pisátélé  évángélií�  bylá  př	édstává  pánénské�ho  nářozéní�  á
př	édstává vté	 léní� skutéč	né	  vélmi odlis	né� .
 

Mářkovo évángélium o tom nič  néř	í�ká� .  Př	í�bé	h  záč	í�ná�  Jéz	 í�s	ém v dospé	 losti  á  Mářék
néposkytujé  z	á�dné�  infořmáčé  o  okolnostéčh  jého  nářozéní�.  Pokud  by  vás	 í�m  jédiny�m
évángéliém byl Mářék - á v přvotní� čí�řkvi to bylo přo né	ktéřé�  kř	ésťány jédiné�  évángélium -
nétus	ili bysté, z	é Jéz	 í�s	ovo nářozéní� bylo jáky�mkoli zpu! sobém néobvyklé� , z	é jého mátká bylá
pánná nébo z	é éxistovál, néz	  sé objévil ná Žémi.

Mátous	ovo évángélium jásné	  ř	 í�ká� ,  z	é  Jéz	 í�s	ová  mátká bylá  pánná,  álé  jé  táké�  dočélá
zdřz	énlivé�  v jáky�čhkoli spékuláčí�čh o tom, čo to známéná�  téologičky. Vidé	 li jsmé, z	é Mátous	
sé  zvlá� s	 té	  snáz	 í�  uká� zát,  z	é  vs	éčhno  v  Jéz	 í�s	ové	  nářozéní�,  z	 ivoté	  á  smřti  bylo  náplné	ní�m
bibličké�ho přořočtví�. Přoč	 sé tédy nářodil z pánny? Bylo to přoto, z	é hébřéjsky�  přořok Izáiá� s	
náznáč	il,  z	é  „pánná poč	né á  pořodí�  syná á budou ho názy�vát  Immánuél“  (Mátous	  1:23,
čitujé Izájá� s	é 7:14). Vé skutéč	nosti to néní� př	ésné	  to, čo ř	ékl Izáiá� s	 . V hébřéjské�  Bibli Izáiá� s	
náznáč	ujé, z	é „mládá�  z	éná“ oté	hotní� á pořodí� syná, čoz	  néní� př	édpové	ď budoučí�ho Mésiá� s	é,
álé  udá� lost,  ktéřá�  sé  břzy  mé	 lá  stá� t  v  jého  vlástní�  dobé	 .  3)Kdyz	  bylá  hébřéjská�  Biblé
př	éloz	éná do ř	éč	tiny, Izáiá� s	ová „mládá�  z	éná“ (hébřéjská�  álmá; éxistujé jiné�  hébřéjské�  slovo
přo „pánnu“) bylá př	éloz	éná ř	éčky�m slovém přo „pánnu“ (pářthénos), á to jé tén př	éklád
Biblé, ktéřou č	étl Mátous	 . A ták si myslél, z	é Izáiá� s	  př	édpoví�dál né	čo né o své�  vlástní� dobé	 ,
álé o budoučí�m Mésiá� s	 i (áč	koli téřmí�n „Mésiá� s	“ sé v Izáiá� s	ovi 7 névyskytujé). Mátous	  tédy
nápsál, z	é Jéz	 í�s	  sé nářodil z pánny, přotoz	é  si myslél, z	é to př	édpoví�dá�  Pí�smo.

Luká� s	  má�  jiny�  ná�zoř. I on si myslí�,  z	é Jéz	 í�s	  sé nářodil z pánny, álé k jého vysvé	tléní�
néuvá�dí� přořočtví� Pí�smá. Mí�sto toho má�  př	í�mé	 js	 í� vysvé	 tléní�: Jéz	 í�s	  byl doslová Boz	 í� Syn. Bu! h
zpu! sobil,  z	é Mářié poč	álá, tákz	é jéjí�  syn byl táké�  Boz	 í�m syném. Ják jé Mářié pouč	éná od
ándé	 lá  Gábřiélá  (vypřá�vé	né�ho  pouzé  v  Luká� s	ovi):  „Dučh  sváty�  ná  tébé  př	ijdé  á  moč
Néjvys	s	 í�ho té	  zástí�ní�; dí�té	 , ktéřé�  sé ti nářodí�, přoto budé sváté� ; budé názy�vá�n Boz	 í�m Syném
“(Luká� s	  1:35). Oplodné	ná nikoli svy�m milovány�m nébo jiny�m č	lové	kém, álé Bohém, Mářié
pořodí� bytost, ktéřá�  jé v uřč	ité�m smyslu boz	ská� .



Mátous	  á Luká� s	  tédy vypádájí�, z	é májí� řu! zné�  vy�klády toho, přoč	 sé Jéz	 í�s	  nářodil z pánny,
álé čo jé du! léz	 ité	 js	 í�, áni u Mátous	é áni u Luká�s	é nééxistujé z	á�dny�  ná�znák, z	é by tén, ktéřy�  sé
nářodil pánné	 , éxistovál př	éd jého nářozéní�m. Přo tyto áutořy vznikl Jéz	 í�s	 , kdyz	  sé nářodil.
Ani v jédnom évángéliu néní�  slovo o Jéz	 í�s	ové	  přééxisténči.  Tén ná�pád počhá�zí�  od Jáná á
pouzé od Jáná.

Ján sé nézmí�ní� o tom, z	é Jéz	 í�s	ová mátká bylá pánná, mí�sto toho vysvé	 tlujé jého př	í�čhod
ná své	t jáko inkářnáči jiz	  éxistují�čí�  boz	ské�  bytosti. Přolog k Jánovu évángéliu (1: 1–18) jé
jédnou  z  néjvy�známné	 js	 í�čh  á  néjmočné	 js	 í�čh  pásá� z	 í�  čélé�  Biblé.  Jé  to  táké�  jédén  z
néjdiskutováné	 js	 í�čh,  zpočhybn	 ovány�čh  á  řu! zné	  intéřpřétovány�čh.  Ján  záč	í�ná�  (1:  1–3)
vysoky�m pohlédém ná „Boz	 í� slovo“, bytost, ktéřá�  jé nézá�vislá�  ná Bohu (byl „s Bohém“), álé
ktéřá�  jé v uřč	ité�m smyslu řovnočénná�  s Bohém („byl Bohém“ “). Táto bytost éxistoválá ná
poč	á� tku u Bohá á jé tou, skřzé ktéřou byl stvoř	én čély�  vésmí�ř („vs	éčhny vé	či vznikly skřzé
né	 j á křomé	  né	 j névzniklá áni jédná vé	č“).

Uč	énči sé po stálétí� há�dáli o détáiléčh té� to pásá� z	é. 4) Mu! j osobní� ná�zoř jé, z	é áutoř sé
vřáčí�  k př	í�bé	hu stvoř	éní�  v Génésis 1, kdé Bu! h přomluvil á stvoř	éní�  sé stálo: „A Bu! h ř	ékl:
„ Buď své	 tlo, “á bylo své	 tlo.“ Bylo to vyslovéní�m slová, ktéřy�m Bu! h stvoř	il vs	é, čo jé. Autoř
C4tvřté�ho évángéliá, stéjné	  jáko né	ktéř	í� jiní� v z	 idovské�  třádiči, si př	édstávovál, z	é slovo, ktéřé�
Bu! h  ř	ékl,  bylo  jákousi  sámostátnou éntitou sámo o sobé	 .  Bylo  tédy „s“  Bohém,  přotoz	é
jákmilé jé vyslovil, bylo oddé	 léno od Bohá; á ták „bylo“ Bu! h v tom smyslu, z	é to, čo Bu! h ř	ékl,
bylo souč	á� stí�  jého bytí�.  Jého vyslovéní�  védlo pouzé k vné	 js	 í�mu přojévu, toho čo jiz	  bylo
uvnitř	,  v  jého mysli.  Slovo Boz	 í�  tédy bylo  vné	 js	 í�m přojévém vnitř	ní�  boz	ské�  řéálity.  Bylo
jédnák s Bohém, jédnák to byl Bu! h, á byl to přostř	édék, ktéřy�m vznikly vs	éčhny vé	či.
 

V Jánové	  évángéliu sé toto jiz	  éxistují�čí� boz	ské�  Slovo Boz	 í� stálo lidskou bytostí�: „A Slovo
sé  stálo  té	 lém á  př	éby�válo  mézi  ná�mi,  á  spátř	ili  jsmé  jého  slá�vu“  (1,14).  Néní�  z	á�dny�m
př	ékvápéní�m, kdo byl ténto č	lové	k: Jéz	 í�s	  Křistus. Jéz	 í�s	  zdé néní� jén z	 idovsky�  přořok, ktéřy�
ná�hlé vtřhné ná sčé�nu, jáko u Mářká; á néní� boz	sky�m č	lové	kém, ktéřy�  vznikl v okámz	 iku
jého poč	étí� (nébo nářozéní�) z	énou, ktéřá�  bylá oplodné	ná Bohém. Jé to sámotné�  Boz	 í� slovo,
ktéřé�  bylo ná poč	á� tku u Bohá, ktéřé�  doč	ásné	  př	éby�válo ná Žémi á př	iná� s	 í� moz	nost vé	č	né�ho
z	 ivotá.

Ján néř	í�ká� , ják toto Slovo př	is	 lo ná své	 t. Némá�  př	í�bé	h o nářozéní� á néř	í�ká�  nič o Joséfovi
á Mářii, o Bétlé�mé	  áni o pánénské�m poč	étí�. A od Luká� s	é sé lis	 í� v tomto vélmi klí�č	ové�m bodé	 :
zátí�mčo  Luká� s	  lí�č	í�  Jéz	 í�s	é,  jáko  by  vznikl  v  né	 jáké�m  histořičké�m  bodé	  (př	i  poč	étí�  nébo
nářozéní�), Ján ho vykřéslujé jáko lidsky�  přojév boz	ské�  bytosti, ktéřá�  př	ésáhujé histořii.

Co  sé  stáné,  kdyz	  sé  tyto  dvá  pohlédy  spojí�?  Vy�řázné�  du! řázy obou  jsou  ztřáčény.
Posélství�  káz	dé�ho  áutořá  jé  pohlčéno  ořtodoxní�  doktří�nou  vté	 léní�  skřzé  pánnu  Mářii.
C4 téná� ř	 i Nové�ho zá�koná, ktéř	í� spojují� tyto dvá téxty, vytvoř	ili svu! j vlástní� př	í�bé	h, ktéřy�  néní�
uč	éní�m Luká� s	é áni Jáná á nábí�zí� uč	éní�, ktéřé�  sé nénáčhá�zí� áni v jédnom z ničh.

Rozdíly v Ježíšově učení

        Jánovo évángélium táké�  př	édstávujé odlis	ny�  pohléd ná to, o č	ém Jéz	 í�s	  mluvil vé své�
véř	éjné�  sluz	bé	 . Ždé jáko kontřást pouz	 iji nás	é néjstářs	 í� synoptičké�  évángélium, Mářká.
 



Ježíšovo učení u Marka

       V mnohá ohlédéčh jé Jéz	 í�s	ovo uč	éní� u Mářká shřnuto do přvní�čh slov, ktéřá�  ř	 í�ká� : „C4ás sé
náplnil; Boz	 í� křá� lovství� jé blí�zko. C4 in	 té poká�ní� á vé	ř	té dobřé�  zpřá�vé	 ! “ (Mářék 1:15). Káz	dy�,
kdo jé obézná�mén sé stářové	ky�m judáismém, mu! z	é řozpoznát ápokályptičkou pováhu té� to
zpřá�vy.  Ž4 idovsky�  ápokályptismus byl své	toná�zoř,  ktéřy�  vznikl  ási stolétí�l  př	éd Jéz	 í�s	ovy�m
nářozéní�m á v jého dobé	  byl mézi Ž4 idy s	iřočé zástá�vá�n. R4 éčké�  slovo ápokálypsá známéná�
„odháléní�“  nébo  „zjévéní�“.  Vé	dči  oznáč	ili  ténto  pohléd  zá  ápokályptičky�,  přotoz	é  jého
zástá�nči vé	ř	 ili, z	é jim Bu! h odhálil nébo zjévil nébéská�  tájémství�, ktéřá�  by mohlá dá�vát smysl
řéálité	 ,  ktéřou přoz	 í�váli – přo mnoho z ničh os	klivou - tády ná zémi. Jédnou z otá� zék, ná
ktéřou  ápokályptiči  hlédáli  odpové	dé	 t,  bylo  to,  přoč	  jé  vé  své	té	  tolik  bolésti  á  utřpéní�,
zéjmé�ná mézi Boz	 í�m lidém, bylo jí� tolik. Mohlo by tomu dá�vát smysl, z	é nič	émní� lidé�  třpí�:
přotoz	é jédnodus	é dostá�vájí� svou odplátu. Přoč	 álé třpí� spřávédliví�? Přoč	 vé skutéč	nosti třpí�
spřávédliví� ví�čé néz	  nič	émní� v řukou nič	émny�čh? Přoč	 to Bu! h dovolujé?

Ž4 idovs	tí�  ápokályptiči vé	ř	 ili,  z	é  jim Bu! h odhálil  tájémství�,  ktéřé�  jim dá�válo smysl.  Ná
své	 té	  éxistují� kosmičké�  sí�ly, ktéřé�  sé stáví� přoti Bohu á jého lidu, močnosti jáko D4 á�bél á jého
dé�moni.  Tyto  sí�ly  májí�  kontřolu  nád  své	 tém  á  političky�mi  močnostmi,  ktéřé�  jéj  ř	í�dí�.  Ž
né	 jáké�ho zá�hádné�ho du! vodu Bu! h dovolil té	mto silá�m, áby sé jim dář	ilo v souč	ásné�  dobé	  zlá.
Alé  př	ičhá�zí�  novy�  vé	k,  vé  ktéřé�m  by  Bu! h  svřhné  sí�ly  zlá  á  př	inésé  dobřé�  křá� lovství�,
křá� lovství�  Boz	 í�,  vé  ktéřé�m  jiz	  nébudé  bolést,  třá�péní� áni  utřpéní�.  Bu! h  budé  vlá�dnout
svřčhováné	  á D4 á�bél á jého dé�moni spolu sé vs	émi ostátní�mi os	klivy�mi silámi zpu! sobují�čí�mi
tákové�  utřpéní� (huřiká�ny, zémé	tř	éséní�, hládomoř, némoči, vá� lky) budou odstřáné	ny.

Jéz	 í�s	ovo uč	éní� u Mářká jé ápokályptičké� : „C4ás sé náplnil“ známéná� , z	é ténto souč	ásny�
zly�  vé	k, vidé	ny�  v č	ásové�  linii, jé té�mé	ř	  u končé. Konéč jé té�mé	ř	  ná dohléd. „Křá� lovství� Boz	 í� jé
blí�zko“ známéná� , z	é Bu! h v tomto vé	ku břzy zásá�hné á svřhné jého nič	émné�  sí�ly á křá� lovství�,
ktéřá�  jé podpořují�,  jáko jé R4 í�m, á nástolí�  své�  vlástní�  křá� lovství�,  křá� lovství�  přávdy, mí�řu á
spřávédlnosti. „C4 in	 té poká�ní�  á vé	ř	té dobřé�  zpřá�vé	 “ známéná� ,  z	é sé lidé�  musí�  př	ipřávit ná
toto nádčhá� zéjí�čí� křá� lovství� zmé	nou své�ho z	 ivotá, tí�m, z	é sé záč	nou spojovát sé silámi dobřá
mí�sto sé silámi zlá, á ono břzy př	í�jdé dí�ky př	ijétí� Jéz	 í�s	ová uč	éní�.
 

Přo Mářková Jéz	 í�s	é toto křá� lovství� břzy př	ijdé. Ják v jédnu čhví�li ř	 í�ká�  svy�m uč	édní�ku! m:
„Opřávdu vá�m ř	í�ká�m, z	é né	ktéř	í�  z té	čh, ktéř	í� zdé stojí�,  néokusí� smřt, dokud néuvidí�  Boz	 í�
křá� lovství� př	ičhá� zéjí�čí� v moči“ (Mářék 9: 1); pozdé	 ji jim po popisu kosmičky�čh otř	ésu! , ktéřé�
sé přojéví�  ná konči vé	ku,  ř	ékl:  „Opřávdu vá�m ř	í�ká�m,  z	é  táto généřáčé népominé,  néz	  sé
vs	éčhny tyto vé	či stánou.“ (Mářék 13:30).

Ják to křá� lovství� dořází�? Podlé Mářká ho př	inésé „Syn č	lové	ká“, kosmičky�  soudčé zémé	 ,
ktéřy�  budé soudit lidi podlé toho, zdá př	ijí�májí� uč	éní� Jéz	 í�s	é: „Néboť kdokoli sé zá mé	  stydí� á
zá mojé slová v tomto čizoloz	né�m á hř	í�s	né�m pokoléní�, zá toho sé budé stydé	 t i Syn č	lové	ká,
kdyz	  př	ijdé vé slá�vé	  své�ho Otčé sé sváty�mi ándé	 ly “(Mářék 8:38). A kdo jé tén Syn č	lové	ká?
Přo Mářká jé to sá�m Jéz	 í�s	 ,  ktéřé�ho musí�  jého lid á jého vu! dči závřhnout, popřávit á poté�
vzkř	í�sit z mřtvy�čh (Mářék 8:31). Jéz	 í�s	  zémř	é, budé vzkř	í�s	én á poté�  sé vřá� tí� př	éd soudém á
př	inésé s sébou Boz	 í� křá� lovství�.

Alé  přotoz	é  Jéz	 í�s	  jé  tí�m,  kdo  př	inésé  křá� lovství�,  přo  Mářká  sé  křá� lovství�  jiz	  v
pozémské�m z	 ivoté	  á sluz	bé	  Jéz	 í�s	é  přojévujé viditélny�m zpu! sobém. V křá� lovství�  nébudou
z	á�dní� dé�moni, á ták Jéz	 í�s	  dé�mony vyhá�né	 l; v křá� lovství� nébudé némoč, á ták Jéz	 í�s	  uzdřávujé



némočné� ;  v  křá� lovství�  jiz	  nébudé  smřt,  á  ták  Jéz	 í�s	  vzkř	í�sil  mřtvé� .  Křá� lovství�  Boz	 í�  bylo
moz	né�  vidé	t jiz	  v Jéz	 í�s	ové	  vlástní� sluz	bé	  á v sluz	bé	  jého ná� slédovní�ku!  (6: 7–13). To jé bod
mnohá Jéz	 í�s	ovy�čh podobénství� u Mářká: křá� lovství� má�  v Jéz	 í�s	ovy�čh skutčí�čh mály�, dokončé
skřyty�  vzhléd, álé ná konči sé objéví� vé vélké�m. Jé to jáko málé�  hoř	č	ič	né�  sémí�nko, ktéřé�  sé
po vloz	éní� do zémé	  stáné obřovsky�m kéř	ém (4: 30–32). Vé	 ts	 iná Jéz	 í�s	ovy�čh poslučháč	u!  jého
posélství� odmí�tlá, álé blí�z	 il sé soudny�  dén á Boz	 í� křá� lovství� dořází� v moči á poté�  budé ténto
své	 t znovu vytvoř	én (Mářék 13).

Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti o sobé	  v Mářkové	  évángéliu př	í�lis	  néuč	í�.  Mluví�  hlávné	  o Bohu á
nádčhá�zéjí�čí�m křá� lovství� á o tom, ják sé ná né	 j lidé�  musí� př	ipřávit. Kdyz	  sé o sobé	  zmin	 ujé
jáko o Synu č	lové	ká, jé to vz	dy népř	í�mo: nikdy néř	í�ká� : „Jsém Syn č	lové	ká.“ A néř	í�ká� , z	é jé
Mésiá� s	ém, pomázány�m vlá�dčém budoučí�ho křá� lovství� (Mářék 14: 61–62).

Př	éstoz	é jé Jéz	 í�s	  v tomto évángéliu jménová�n jáko Boz	 í� Syn (viz 1:11; 9: 7; 15:39), néní�
to  titul  ktéřy�  by přo sébé vyhlédá�vál,  á uzná�vá�  ho pouzé néočhotné	  (14:62).  Jé  du! léz	 ité�
vé	dé	 t, z	é přo stářové	ké�  Ž4 idy mu! z	é vy�řáz „syn Boz	 í�“ známénát čélou ř	ádu vé	čí�. V hébřéjské�
Bibli mohl „syn Boz	 í�“ odkázovát ná izřáélsky�  ná� řod (Ozéá� s	  11: 1) nébo ná izřáélské�ho křá� lé
(1. Sámuélová 7:14).  V té	čhto př	í�pádéčh byl Boz	 í�m syném né	kdo, koho si Bu! h spéčiá� lné	
vybřál,  áby vykonál  svou přá� či  á  zpřostř	édkovál  svou vu! li  ná zémi.  A  přo Mářká to byl
řozhodné	  Jéz	 í�s	  - on byl tí�m, kdo vykonál néjvys	s	 í�  Boz	 í�  vu! li á s	él ná smřt ná kř	í�z	 i. Jé vs	ák
zářá� z	éjí�čí�, z	é v Mářkové	  évángéliu Jéz	 í�s	  nikdy o sobé	  némluví� jáko o boz	ské�  bytosti, jáko o
né	kom,  kdo  éxistovál  dř	í�vé,  jáko  o  né	kom,  kdo  byl  v  jáké�mkoli  smyslu  řovny�  Bohu.  V
Mářkovi néní� Bu! h á nétvřdí�, z	é jé.

Ježíšovo učení v Janovi

       V  Jánové	  évángéliu  jsou  vé	či  u� plné	  jinák.  V  Mářkovi  Jéz	 í�s	  uč	í�  hlávné	  o  Bohu  á
nádčhá�zéjí�čí�m křá� lovství�,  té�mé	ř	  nikdy némluví�  př	í�mo o sobé	 ,  křomé	  toho, z	é musí�  jí�t  do
Jéřuzálé�má, áby byl popřávén, zátí�mčo v Jánovi jé to přáktičky vs	é, o č	ém Jéz	 í�s	  mluví�: kdo jé,
odkud př	is	él, kám jdé á ják jé to on, kdo mu! z	é zájistit vé	č	ny�  z	 ivot.
 

Jéz	 í�s	  néká� z	é  o budoučí�m Boz	 í�m křá� lovství�  v  Jánovi.  Du! řáz jé kládén ná jého vlástní�
idéntitu, ják jé pátřné�  z vy�řoku!  „Já�  jsém“. On jé tén, kdo mu! z	é př	iné�st z	 ivotodá� řnou vy�z	 ivu
(„Já�  jsém čhlé�b z	 ivotá“ 6:35); on jé tén, kdo př	iná� s	 í� osví�čéní� („Já�  jsém své	tlo své	 tá“ 9: 5); jé
jédinou čéstou k Bohu („Já�  jsém čéstá, přávdá á z	 ivot. Nikdo népř	ičhá� zí�  k Otči néz	  skřzé
mné“ 14: 6). Ví�řá v Jéz	 í�s	é jé zpu! sob, ják dosá�hnout vé	č	né�  spá� sy: „Káz	dy�, kdo v né	ho vé	ř	 í�,
mu! z	é mí�t vé	č	ny�  z	 ivot“ (3:36). Vé skutéč	nosti jé řovnočénny�  s Bohém: „Já�  á Otéč jsmé jédno“
(10:30). Ždá�  sé, z	é jého z	 idovs	tí� poslučháč	i dobř	é vé	dé	 li, čo ř	í�ká� : okámz	 ité	  zvédnou kámény,
áby ho popřávili zá řouhá�ní�.

Ná jédnom mí�sté	  v Jánovi si Jéz	 í�s	  přo sébé  ná� řokujé Boz	 í�  jmé�no á svy�m z	 idovsky�m
pářtnéřu! m ř	í�ká� : „Néz	  byl Abřáhám, já�  jsém“ (Ján 8:58). Abřáhám, ktéřy�  z	 il o 1 800 lét dř	í�vé,
byl otčém Ž4 idu!  á Jéz	 í�s	  tvřdí�,  z	é éxistovál př	éd ní�m. Tvřdí�  vs	ák ví�č néz	  to. Mluví�  o u� řyvku
Hébřéjsky�čh pí�sém, kdé sé Bu! h zjévujé Mojz	 í�s	ovi u hoř	í�čí�ho kéř	é á pové	ř	ujé ho, áby s	él k
fářáo� novi á usilovál o přopus	té	ní� jého lidu. Mojz	 í�s	  sé ptá�  Bohá, ják sé Bu! h jménujé, áby mohl
infořmovát své�  bliz	ní� Izřáélity, ktéřy�  bu! h ho poslál. Bu! h odpoví�dá� : „Jsém, kdo jsém ... ř	ékni
Izřáélču! m:‚ Já�  jsém mné poslál k vá�m '(Exodus 3:14). Tákz	é kdyz	  Jéz	 í�s	  ř	 í�ká�  „Já�  jsém“, v Jánovi



8:58 ták si  ná� řokujé boz	ské�  jmé�no sá�m přo sébé.  I  zdé jého z	 idovs	tí�  poslučháč	i  némé	 li
potí�z	é počhopit jého vy�znám. Jés	té	  jédnou, zvédájí� kámény.

Rozdí�l mézi Mářkém á Jáném néní� jén v tom, z	é Jéz	 í�s	  o sobé	  mluví� v Jánovi á oznáč	ujé
sé zá boz	ské�ho, álé táké�  v tom, z	é Jéz	 í�s	  néuč	í�  to, čo uč	í�  u Mářká, o  př	ičhá�zéjí�čí�m Boz	 í�m
křá� lovství�.  Př	édstává,  z	é  ná  zémi  budé  budoučí�  křá� lovství�,  vé  ktéřé�m  by  Bu! h  vlá�dl
svřčhováné	  á vs	éčhny sí�ly zlá by byly znič	ény, néní� souč	á� stí� Jéz	 í�s	ovy  zvé	sti v Jánovi. Mí�sto
toho uč	í�, z	é lidé�  budou mí�t vé	č	ny�  z	 ivot náhoř	é v nébi tí�m, z	é dosá�hnou nébéské�ho nářozéní�
(3: 3–5). To známéná�  „Boz	 í� křá� lovství�“ v Jánovi: známéná�  to z	 ivot v nébi, náhoř	é s Bohém -
né nové�  nébé á nová�  zémé	  zdé dolé. Ví�řá v Jéz	 í�s	é jé to, čo dá�vá�  vé	č	ny�  z	 ivot. Ti, ktéř	í� vé	ř	 í� v
Jéz	 í�s	é, budou z	 í�t s Bohém návz	dy; ti, ktéř	í� ták néuč	iní�, budou odsouzéni (3:36).

Přo mnoho histořičky�čh křitiku!  dá�vá�  smysl, z	é Ján, évángélium, ktéřé�  bylo nápsá�no jáko
poslédní�, jiz	  némluví� o bézpřostř	édní�m zjévéní� Syná č	lové	ká ná zémi, áby sédé	 l ná zémi á
soudil v utopičké�m křá� lovství�. U Mářká Jéz	 í�s	  př	édpoví�dá� , z	é konéč př	ijdé hnéd, bé	hém jého
vlástní� généřáčé, zátí�mčo jého uč	édní�či budou jés	té	  náz	 ivu (Mářék 9: 1; 13:30). V dobé	 , kdy
byl nápsá�n Ján, přávdé	podobné	  v létéčh od 90 do 95 n. L., Ták dř	í�vé	 js	 í� généřáčé vymř	élá á
vé	 ts	 iná,  né-li  vs	 ičhni  uč	édní�či,  jiz	  bylá  mřtvá� .  To  známéná� ,  z	é  zémř	éli  př	éd  př	í�čhodém
křá� lovství�.  Co  udé	 lá�  č	lové	k  s  uč	éní�m  o  vé	č	né�m  křá� lovství�  tády  ná  zémi,  pokud  nikdy
népř	ijdé?  Réintéřpřétujé  náuku.  Žpu! sob,  jáky�m  jí�  Ján  intéřpřétujé,  jé  zmé	nou  zá�kládní�
končéptuálizáčé.

Apokályptičky�  své	toná� zoř,  jáky�  sé  náčhá� zí�  u  Mářká,  záhřnujé  jáky�si  histořičky�
duálismus, v né	mz	  éxistujé souč	ásny�  zly�  vé	k á souč	ásné	  i budoučí� Boz	 í� křá� lovství�. Ténto vé	k
á budoučí� vé	k: mohou by� t nákřéslény té�mé	ř	  jáko jédná č	ásová�  osá, vodořovné	  př	és střá�nku.
Jánovo évángélium otá� č	í�  hořizontá� lní� duálismus ápokályptičké�ho mys	léní� ták, áby sé z né	 j
stál véřtiká� lní� duálismus. Uz	  to néní� duálismus tohoto vé	ku ná Žémi á toho, ktéřé�  jés	té	  musí�
př	ijí�t, táké�  ná Žémi; mí�sto toho jé to duálismus z	 ivotá tády dolé á z	 ivotá náhoř	é. Jsmé tády
dolé, Bu! h jé náhoř	é. Jéz	 í�s	  jáko Boz	 í� slovo séstupujé shořá, přá�vé	  přoto mu! z	émé sámi záz	 í�t
zřozéní�  „shu! řy“ (doslovny�  vy�znám Jáná 3: 3 - né z	é  „musí�té sé nářodit podřuhé�“,  álé z	é
„musí�té sé nářodit“ shořá"). 5) Kdyz	  záz	 ijémé toto nové�  zřozéní�  vé ví�ř	é v Křistá, v toho,
ktéřy�  př	ičhá�zí�  shořá, pák táké�  budémé mí�t  vé	č	ny�  z	 ivot (Ján 3:16). A kdyz	  zémř	émé, pák
vystoupí�té do nébéské�  ř	 í�s	é, ábysté z	 ili s Bohém (Ján 14: 1–6).

Křá� lovství� jiz	  népř	ičhá�zí� ná Žémi. Křá� lovství� jé v nébi. A mu! z	émé sé tám dostát ví�řou v
toho, kdo odtámtud př	is	él, áby ná�m uká� zál čéstu. Toto jé vélmi odlis	né�  uč	éní� od toho, čo
nájdété u Mářká.
 

Zázraky Ježíše

       Přoč	 dé	 lál Jéz	 í�s	  zá� zřáky? Vé	ts	 iná lidí� by přávdé	podobné	  ř	éklá, z	é to bylo přoto, z	é mé	 l
součit s lidmi á čhté	 l zmí�řnit jéjičh utřpéní�. A táto odpové	ď plátí� přo synoptičká�  évángéliá.
Alé jés	té	  ví�čé néz	  to, zá� zřáky u Synoptiku!  náznáč	ují�, z	é v Jéz	 í�s	 i jiz	  záč	álo př	ičhá�zét dlouho
oč	éká�váné�  křá� lovství�:

Dučh Pá�né	  jé ná mné	 ,
Přotoz	é mé	  pomázál, ábyčh př	inésl dobřou zpřá�vu čhudy�m.



Poslál mé	 , ábyčh přohlá� sil přopus	té	ní� zájátču! m
A otévř	éní� zřáku névidomy�m….
Dnés [ř	í�ká�  Jéz	 í�s	 ] bylo toto Pí�smo vé vás	ém us	í�čh splné	no.
(Luká� s	  4: 18–21)
V dáls	 í� pásá� z	 i ná� slédovní�či Jáná Kř	titélé př	ičhá� zéjí� k Jéz	 í�s	 i á čhté	 jí� vé	dé	 t, jéstli jé to on,

kdo sé objéví�  ná  konči  vé	ku,  nébo májí�  oč	éká�vát  né	koho jiné�ho.  Jéz	 í�s	  jim ř	í�ká� :  „Jdé	 té  á
ř	ékné	té Jánovi, čo slys	 í�té á vidí�té: slépí� vidí�, čhřomí� čhodí�, málomoční�  jsou oč	is	té	ni, hlus	 í�
slys	 í�, mřtví� vstá�vájí� á čhudy�m sé zvé	stujé  dobřá�  zpřá�vá. A poz	éhnány�  jé káz	dy�, kdo sé mé	
néuřá�z	 í�  “(Mátous	  11:  2–6).  V  synoptičky�čh  évángélií�čh  jé  Jéz	 í�s	  dlouho  oč	éká�vány�m
č	lové	kém, ktéřy�  př	ivédé křá� lovství�.

A př	ésto v té	čhto dř	í�vé	 js	 í�čh évángélií�čh Jéz	 í�s	  zčélá vy�slovné	  odmí�tá�  dé	 lát zá� zřáky, áby
doká�zál, kdo jé, lidém, ktéř	í� névé	ř	 í�. U Mátous	é sé né	ktéř	í� z	 idovs	tí� vu! dči ptájí� Jéz	 í�s	é: „Uč	itéli,
čhčémé  od tébé vidé	t známéní�.“ (Mátous	  12:38). Chté	 jí� du! káz, z	é jého áutořitá počhá� zí� od
Bohá. Mí�sto toho, áby jim vyhové	 l, Jéz	 í�s	  du! řázné	  přohlás	ujé: „Žlé�  á čizoloz	né�  pokoléní� z	á� dá�
o známéní�, álé nébudé mu dá�no z	á�dné�  známéní� křomé	  známéní� přořoká Joná�s	é.“ (Mátous	
12:38). Dá� lé vysvé	 tlujé, z	é ták jáko byl Joná�s	  vé skutéč	nosti mřtvy�  tř	i dny á noči v bř	is	é
vélké�  řyby, ták táké�  „Syn č	lové	ká“ budé „v sřdči zémé	“ tř	i dny á tř	i noči.

Toto jé odkáz ná hébřéjskou bibličkou knihu Joná�s	é, ktéřá�  lí�č	í�, ják Bu! h poslál přořoká
Joná�s	é  k  obá�vány�m  népř	á� télu! m Izřáélé,  Asyř	ánu! m vé  mé	sté	  Ninivé,  áby jé  př	imé	 l  č	init
poká�ní�.  Joná�s	  to odmí�tl  á plul opáč	ny�m smé	řém. Bu! h vyvolál  bouř	i,  ktéřá�  záplávilá  loď;
ná�moř	ní�či zjistili, z	é jé to kvu! li Joná� s	ové	  néposlus	nosti, á hodili ho př	és pálubu. Spolklá ho
vélká�  řybá, álé po tř	éčh dnéčh ho  vyvřá� tilá ná zémi. Námí�sto dáls	 í�ho hné	vu s	él Joná� s	  do
Ninivé, ká� zál jého posélství� á zmé	nil mé	sto.

Jéz	 í�s	  stáví�  svou situáči  do přotikládu sé situáčí�  Joná�s	é.  On, Jéz	 í�s	 ,  ká� z	é  néposlus	ny�m
lidém, álé oni nélitují�. Odmí�tá�  vs	ák udé	 lát zá� zřák, áby doká� zál své�  boz	ské�  pové	ř	éní�. Jédiny�m
du! kázém, ktéřy�  lidém budé poskytnut, budé „známéní�  Joná�s	é“, čoz	  v kontéxtu Mátous	ová
évángéliá  známéná�  vzkř	í�s	éní�.  Jéz	 í�s	  budé po  tř	i  dny mřtvy�  á  poté�  sé  znovu objéví�.  Táto
udá� lost,  nikoli né	čo,  čo dé	 lá�  vé své�  véř	éjné�  sluz	bé	 ,  budé musét lidi  př	ésvé	dč	it  o přávdé	 ,
ktéřou hlá� sá� .

To jé Mátous	u! v pohléd ná čélé�  jého évángélium á pomá�há�  ná�m počhopit jédén z jého
néjzá�hádné	 js	 í�čh  př	í�bé	hu! .  Př	édtí�m,  néz	  Jéz	 í�s	  záhá� jil  svou  véř	éjnou  sluz	bu,  odčhá� zí�  do
pustiny á jé pokous	én D4 á�blém (Mátous	  4: 1–11). Mátous	  zmin	 ujé tř	i konkřé� tní� pokus	éní�, álé
pouzé dvé	  z ničh dá�vájí� zř	éjmy�  smysl. Žá přvé� , poté� , čo Jéz	 í�s	  č	tyř	ičét dní� néjí� jí�dlo, ho D4 á�bél
svá�dí� k tomu, áby z káménu!  udé	 lál čhlé�b. Jéz	 í�s	  odmí�tá� : jého zá�zřáky néjsou uřč	ény přo né	 j
sámotné�ho, álé přo ostátní�. Tř	étí�m pokus	éní�m jé, áby Jéz	 í�s	  učtí�vál Sátáná á jáko odmé	nu mu
budou dá�ná křá� lovství�  zémé	 .  Pokus	éní�  jé zř	éjmé�  - kdo by néčhté	 l vlá�dnout své	 tu? Má�  to
vs	ák zvlá� s	tní� zvřát přo Mátous	é, ktéřy�  ví�, z	é Jéz	 í�s	  nákonéč ovlá�dné své	 t. Néjpřvé vs	ák musí�
Jéz	 í�s	  zémř	í�t ná kř	í�z	 i. Toto pokus	éní� má�  obéjí�t utřpéní�.
 

Alé  o  č	ém  jé  dřuhé�  pokus	éní�?  D4 á�bél  vézmé  Jéz	 í�s	é  ná  vřčhol  z	 idovské�ho  čhřá�mu  á
nálé�há�  ná né	 j, áby séskoč	il: pokud to udé	 lá� , Boz	 í� ándé	 lé�  sé snésou dolu!  á čhytí� ho, áby sé
néuhodil o ká�mén. Co př	ésné	  jé zá lá� ká�ní�m, k vřhnutí� sé dolu!  z budovy vysoké�  dését pátéř?
Jé  tř	ébá  počhopit,  kdé k  tomu dočhá� zí�:  v  Jéřuzálé�mé	 ,  sřdči  judáismu,  v  čhřá�mu,  čéntřu
učtí�vá�ní� Bohá. Kolém toho mí�stá sé sčhá� zélá spoustá Ž4 idu! . Jéz	 í�s	  jé v pokus	éní� séskoč	it př	éd
zřáky vs	éčh, áby sé objévili  ándé	 lé�  á čhytili  ho. Jiny�mi slovy, toto jé pokus	éní�  přo Jéz	 í�s	é



poskytnout  vs	ém zá� stupu! m véř	éjny�,  zá� zřáč	ny�  du! káz,  z	é  vé skutéč	nosti  jé  Boz	 í�m Syném.
Jéz	 í�s	  to odmí�tá�  jáko sátánské�  pokus	éní�: „Nébudés	  zkous	ét Pá�ná, své�ho Bohá.“

U Mátous	é Jéz	 í�s	  néudé	 lá�  z	á�dné�  známéní�, áby jim doká� zál kdo jé. Přoto sé jého zá�zřáky v
tomto évángéliu názy�vájí�  zá� zřáky,  nikoli  známéní�.  Jsou to démonstřáčé moči,  ktéřé�  májí�
pomoči té	m, ktéř	í� to potř	ébují�, á uká�zát, z	é Boz	 í� křá� lovství� sé břzy objéví�.

A čo Ján? V Jánové	  évángéliu sé Jéz	 í�s	ovy vélkolépé�  skutky názy�vájí� známéní�mi, nikoli
zá� zřáky. A jsou přová�dé	ny př	ésné	  přoto, áby doká� záli, kdo jé Jéz	 í�s	 , áby př	ésvé	dč	ili lidi, áby v
né	 j vé	ř	 ili. Tvřdí�, z	é jé „čhlébém z	 ivotá“, á přová�dí� řozmnoz	éní�  čhlébu! , áby násytil dávy (Ján
6); přohlás	ujé, z	é jé „Své	 tlém své	tá“, dé	 lá�  známéní� uzdřávéní� od nářozéní�  slépé�ho (Ján 9);
přohlás	ujé, z	é jé „Vzkř	í�s	éní� á z	 ivot“, dé	 lá�  známéní� vzkř	í�s	éní� Lázářá z mřtvy�čh (Ján 11).

Jé zářá� z	éjí�čí�, z	é Mátous	u! v př	í�bé	h o Jéz	 í�s	 i, ktéřy�  odmí�tl dá� t z	 idovsky�m vu! dču! m známéní�,
křomé	  známéní� Joná� s	é, nélzé v Jánovi nájí�t. Alé přoč	 by tám mé	 l by� t? U Jáná třá�ví� Jéz	 í�s	  svou
sluz	bu tí�m, z	é řozdá�vá�  známéní�. Ján táké�  néhovoř	í� o tř	éčh pokus	éní�čh v pous	ti. Opé	 t, ják by
mohl?  Jéz	 í�s	ovo  přoká� zá�ní�  jého  idéntity  zá� zřáč	ny�mi  známéní�mi  přo  né	 j  néní�  sátánsky�m
pokus	éní�m; jé to jého boz	ské�  povolá�ní�.

Táto  známéní�  v  Jánovi  májí�  podpoř	it  ví�řu  v  Jéz	 í�s	é.  Ják  sá�m Jéz	 í�s	  ř	 í�ká�  křá� lovské�mu
u� ř	édní�kovi,  ktéřy�  poz	á�dál  Jéz	 í�s	é,  áby  uzdřávil  jého  syná:  „Pokud  néuvidí�s	  známéní�  á
zá� zřáky,  néuvé	ř	 í�s	“  (Ján 4:48).  Jéz	 í�s	  uzdřávujé čhlápčé á muz	  uvé	ř	 il  (4:53).  Autoř Jáná si
myslél, z	é to bylá známéní�, ktéřá�  přoká�zálá Jéz	 í�s	ovu idéntitu á védlá lidi k ví�ř	é: „Jéz	 í�s	  udé	 lál
zá př	í�tomnosti svy�čh uč	édní�ku!  mnoho dáls	 í�čh známéní�, ktéřá�  v té� to knizé néjsou nápsá�ná.
Alé táto jsou zápsá�ná přoto, ábysté vé	ř	 ili, z	é Jéz	 í�s	  jé Mésiá� s	 , Syn Boz	 í�, á ábysté skřzé ví�řu
mé	 li z	 ivot v jého jmé�nu “(20: 30–31). Žátí�mčo nádpř	iřozéné�  du! kázy o Jéz	 í�s	ové	  totoz	nosti
byly u Mátous	é př	í�sné	  zápové	zény, u Jáná jsou hlávní� ná�plní� Jéz	 í�s	ovy�čh zá� zřáč	ny�čh č	inu! .

NĚKTERÉ KLÍČOVÉ ROZDÍLY MEZI PAVLEM A SPISOVATELI EVANGELIÍ

       Vélké�  řozdí�ly mézi áutořy Nové�ho zá�koná lzé nájí�t néjén vé č	tyř	éčh évángélií�čh, álé táké�
v mnohá dáls	 í�čh knihá� čh Nové�ho zá�koná, jáko jsou spisy ápos	tolá Pávlá.

Pávél  psál  dř	í�vé,  néz	  bylo  nápsá�no  ktéřé�koli  z  évángélií�.  Vé	ts	 iná  jého  dopisu!  bylá
nápsá�ná  v  pádésá� ty�čh  létéčh  kř	ésťánské�  é� řy,  ási  dését  nébo  pátná� čt  lét  př	éd  nás	 í�m
néjřáné	 js	 í�m évángéliém Mářká.  Pávél á áutoř	i  évángélií�  psáli vs	 ičhni po Jéz	 í�s	ové	  smřti á
áutoř	i évángélií� přosté	  nézáznáméná�váli přo vs	éčhny potomky to, čo Jéz	 í�s	  „opřávdu“ ř	ékl á
udé	 lál.  Vypřá�vé	 li  př	í�bé	hy  o  Jéz	 í�s	ovy�čh  slovéčh  á  č	inéčh  vé  své	 tlé  své�ho  vlástní�ho
téologičké�ho čhá�pá�ní�, ják to znovu á znovu vidí�mé. Pávél táké�  psál zé své�  vlástní� téologičké�
péřspéktivy. Alé mnoho ná�zořu! , ktéřé�  č	lové	k nájdé v Pávlovi, jé v řozpořu s tí�m, čo lzé nájí�t
v évángélií�čh, stéjné	  jáko v knizé Skutku! , ktéřou nápsál áutoř Luká� s	ová évángéliá.

Pavel a Matouš o spáse a zákonu

       Jédní�m du! léz	 ity�m áspéktém Pávlová uč	éní�  jé  otá� zká,  ják mu! z	é  č	lové	k mí�t  spřá�vné�
postávéní�  př	éd Bohém. Né	ktéř	í�  téologové�  př	inéjméns	í�m od řéfořmáčé tvřdili,  z	é  to bylo
hlávní�m zá� jmém Pávlá.  Dnés vé	 ts	 iná Pávlovsky�čh uč	énču!  uzná�vá� ,  z	é  sé  jédná�  o  př	í�lis	né�
zjédnodus	éní�, ktéřé�  občhá� zí� hodné	  toho, čo k ná�m př	ičhá�zí� v sédmi néspořny�čh Pávlovy�čh



dopiséčh zmí�né	ny�čh v kápitolé 2. Uřč	ité	  sé vs	ák Pávél zájí�mál o to, ják osoby - nápř	í�klád ty,
ktéřé�  sé pokous	él konvéřtovát – mohou by� t uvédény do spřá�vné�ho vztáhu s Bohém, á byl
př	ésvé	dč	én, z	é k tomu mu! z	é dojí�t pouzé dí�ky du! vé	ř	é vé smřt á vzkř	í�s	éní� Jéz	 í�s	é, né skřzé
poz	ádávky z	 idovské�ho zá�koná.
 

Toto  uč	éní�  jé  poné	kud  v  řozpořu s  jiny�mi  ná�zořy  v  Nové�m zá�koné	 ,  vč	étné	  ná� zořu!
uvédény�čh  v  Mátous	ové	  évángéliu.  Potř	ébují�  Jéz	 í�s	ovi  ná� slédovní�či  dodřz	ovát  z	 idovsky�
zá�kon, májí�-li by� t spáséni? Žá� léz	 í� ná tom, ktéřé�ho áutořá sé ptá� té. Žá�visí� spřá�vné�  postávéní�
př	éd Bohém zčélá ná ví�ř	é v Jéz	 í�s	ovu smřt á vzkř	í�s	éní�?  Minimá� lné	  jédén klí�č	ovy�  př	í�bé	h v
Mátous	ové	  évángéliu sé v tomto bodé	  lis	 í� od Pávlá.

Pavlův pohled na „Ospravedlnění“

       Pávél pouz	 í�vá�  slovo „ospřávédlné	ní�“ k oznáč	éní� toho, z	é č	lové	k má�  spřá�vné�  postávéní�
př	éd Bohém. Pávlu! v pohléd ná ospřávédlné	ní� lzé nájí�t hlávné	  v jého dopiséčh Gálátsky�m á
R4 í�mánu! m. V té	čhto dopiséčh má�  řu! zné�  zpu! soby, ják vysvé	 tlit, ják mu! z	é mí�t  č	lové	k přá�vo
obstá� t př	éd Bohém. Jého néjzná�mé	 js	 í� á přokázátélné	  néjřozs	 í�ř	éné	 js	 í� ná� zoř (ktéřy�  sé náčhá� zí�
táké�  v jého dáls	 í�čh dopiséčh) jé tén, z	é č	lové	k jé „ospřávédlné	n ví�řou“ v Křistovu smřt á
vzkř	í�s	éní�, nikoli dodřz	ová�ní�m skutku!  z	 idovské�ho zá�koná.

Jédní�m  zé  zpu! sobu! ,  ják  pořozumé	t  Pávlové	  téologii  ospřávédlné	ní�,  jé  pokusit  sé
přomyslét  jého  logiku.  To  vyz	ádujé  záč	í�t  od  záč	á� tku,  kdy  Pávél  jés	té	  nébyl  Jéz	 í�s	ovy�m
ná� slédovní�kém, álé spí�s	é né	ky�m, kdo vidé	 l ví�řu v Křistá jáko řouhá�ní� zásluhují�čí� ná� silnou
opoziči. Kdyz	  psál ási dváčét lét po svy�čh péřzékuč	ní�čh dnéčh, Pávél ná�m nikdy néř	ékl, čo
pu! vodné	  pováz	ovál zá ták závřz	éní�hodné� , pokud jdé o ví�řu kř	ésťánu! ,  álé v jého dopiséčh
jsou  řozpty� lény  né	ktéřé�  zmí�nky.  Jé  moz	né� ,  z	é  ho  uřázilo  sámotné�  tvřzéní�,  z	é  Jéz	 í�s	  byl
Mésiá� s	 .

Jáko vé	ř	 í�čí� Ž4 id mé	 l Pávél př	éd ví�řou v Jéz	 í�s	é bézpočhyby své�  př	édstávy o tom, jáky�  budé
Mésiá� s	 . Néz	  sé objévilo kř	ésťánství�, nébyli z	á�dní� Ž4 idé� , ktéř	í� by vé	ř	 ili, z	é Mésiá� s	  budé třpé	t á
zémř	é. Přá�vé	  náopák, áť uz	  si o té� to vé	či mysléli Ž4 idé�  čokoli, vs	 ičhni souhlásili, z	é Mésiá� s	
budé postávou vznés	énosti á moči, ktéřá�  budé ná Žémi énéřgičky řéálizovát Boz	 í�  zá�mé	řy.
Ž4 idé�  néčhá�páli pásá�z	é Pí�smá, ktéřé�  odkázují� ná utřpéní� Boz	 í�ho spřávédlivé�ho jáko odkáz ná
Mésiá� s	é. A z	á�dny�  z té	čhto véřs	u!  (Izájá� s	  53; 22. z	álm) nézmin	 ujé Mésiá� s	é.

Mésiá� s	  stá� l  pod zvlá� s	tní�  Boz	 í�  láskávostí�  á  byl jého silnou á močnou př	í�tomností�  ná
zémi. A kdo byl Jéz	 í�s	? Má� lo zná�my�  potulny�  kázátél, ktéřy�  sé dostál ná s	pátnou střánu zá�koná
á byl ukř	iz	ová�n zá povstá�ní� přoti stá� tu. Přo vé	 ts	 inu Ž4 idu!  v přvní�m stolétí� bylo názy�vát Jéz	 í�s	é
Mésiá� s	ém př	inéjléps	í�m smé	s	ny�m, v hořs	 í�m př	í�pádé	  řouháč	sky�m. Nič nému! z	é by� t s	 í�léné	 js	 í�,
nikdo nému! z	é by� t mé�né	  mésiá� s	sky�  néz	  ukř	iz	ovány�  zloč	inéč (viz 1. Kořintsky�m 1:23). Pávél
si to évidéntné	  táké�  myslél. Alé pák sé Pávlovi né	čo stálo. Pozdé	 ji tvřdil, z	é mé	 l po Jéz	 í�s	ové	
smřti vizi o Jéz	 í�s	 i (1. Kořintsky�m 15: 8). Táto vizé ho př	ésvé	dč	ilá, z	é Jéz	 í�s	  néní� mřtvy�. Alé ják
by némohl by� t mřtvy�?

Jáko ápokályptičky�  Ž4 id př	éd př	í�čhodém ví�řy v Jéz	 í�s	é uz	  Pávél vé	ř	 il v mys	lénku, z	é ná
konči tohoto zlé�ho vé	ku dojdé ké vzkř	í�s	éní�  mřtvy�čh, z	é kdyz	  Bu! h svřhné sí�ly zlá, vzkř	í�sí�
káz	dé�ho č	lové	ká z mřtvy�čh á vs	 ičhni by č	élili soudu, dobř	í� dostánou vé	č	nou odmé	nu á zly�
vé	č	ny�  třést.  Pokud  Jéz	 í�s	  nébyl  mřtvy�,  ják  mé	 l„vidé	ní�“  Pávél,  přotoz	é  ho  vidé	 l  náz	 ivu



(ř	ékné	mé o řok nébo o dvá pozdé	 ji), pák to musí� by� t přoto, z	é ho Bu! h vzkř	í�sil z mřtvy�čh.
Pokud ho vs	ák Bu! h vzkř	í�sil z mřtvy�čh, musí� to známénát, z	é to byl on, kdo stá� l pod zvlá� s	tní�
Boz	 í� milostí�. Musí� to by� t Mésiá� s	 , né ták, ják si dř	í�vé myslél jáky�koli Ž4 id, álé né	 ják jinák.
 

Alé pokud byl Bohém vyvolény�m, Mésiá� s	ém, přoč	  zémř	él? To jé mí�sto, kdé záč	némé
uváz	ovát s Pávlém - jákoby obřá� čéné	 , poč	í�nájé od končé, vzkř	í�s	éní�m Jéz	 í�s	é, á ná�vřátém k
Jéz	 í�s	ové	  smřti á z	 ivotu. Pávél usoudil, z	é Jéz	 í�s	  némohl  zémř	í�t zá né	čo s	pátné�ho,  čo udé	 lál,
kdyz	  byl  Mésiá� s	ém,  ktéřy�  stá� l  pod zvlá� s	 tní�  Boz	 í�  lá� skou.  Asi  némusél  zémř	í�t  kvu! li  svy�m
vlástní�m  hř	í�čhu! m.   Žá  čo  tédy?  Evidéntné	  zá  hř	í�čhy  ostátní�čh.  Stéjné	  jáko  obé	ti  v
Jéřuzálé�mské�m čhřá�mu byl i Jéz	 í�s	  obé	 tí� zá hř	í�čhy, ktéřy�čh sé dopustili ostátní� lidé� .
 

Přoč	  by  Bu! h  néčhál  Jéz	 í�s	é  umí�řát  zá ostátní�?  Evidéntné	  přoto,  z	é  lidská�  obé	ť  bylá
jédiny�m  zpu! sobém,  ják  lzé  obé	 továt  dokonálou  obé	ť.  Ž4 idovsky�  obé	tní�  systé�m  nébyl
ádékvá� tní�m ř	és	éní�m hř	í�čhu. Žnáméná�  to vs	ák, z	é Bu! h zmé	nil ná� zoř ná to, ják s ní�m lidé�  májí�
by� t uvédéni do souládu? Névolál Ž4 idy, áby byli jého zvlá� s	tní�m lidém, á dál jim zá�kon, áby
byli  oddé	 léni  od vs	éčh ostátní�čh  lidí�  jáko jého vyvoléní�?  Ano,  uváz	ovál  Pávél,  jisté	  áno.
Žá�kon á přořoči musí� smé	ř	ovát ké Křistu, konéč	né�mu Boz	 í�mu ř	és	éní� lidské�ho přoblé�mu.

Alé jáky�  jé lidsky�  přoblé�m? Ždá�  sé, z	é káz	dy�  - néjén poháné� , álé táké�  Ž4 idé�  - pořus	ily
Boz	 í�  zá�kony á potř	ébují�  dokonálou obé	ť zá své�  hř	í�čhy. To by vs	ák známénálo, z	é káz	dy�  -
néjén Ž4 idé� , álé i poháné�  - musí� př	ijmout tuto obé	ť Boz	 í�ho Mésiá� s	é, áby bylo moz	né�  jéjičh
hř	í�čhy př	éd Bohém zákřy� t nébo odč	init.  Némohou sé lidé�  návřá� tit k  Bohu tí�m, z	é budou
dé	 lát to, čo jim Bu! h nář	í�dil v zá�koné	? Evidéntné	  né. Pokud by to ták mohlo by� t, nébyl by
du! vod,  áby  byl  Mésiá� s	  ukř	iz	ová�n.  Ukř	iz	ovány�  Jéz	 í�s	  přolil  svou  křév  zá  dřuhé�  á  př	inésl
smí�řnou obé	ť zá hř	í�čhy. Ti, kdo vé	ř	 í� v jého smřt (á jého vzkř	í�s	éní�, čoz	  přoká� zálo, z	é Jéz	 í�s	ová
smřt  bylá  souč	á� stí�  Boz	 í�ho  plá�nu),  budou  Bohém  ospřávédlné	ní�.  Ti,  ktéř	í�  né,  nébudou
ospřávédlné	ni.

To vs	é  známéná� ,  z	é dodřz	ová�ní�  z	 idovské�ho zá�koná nému! z	é  mí�t  mí�sto vé spá� sé.  Ani
Ž4 idé� , ktéř	í� dodřz	ují� vs	é v zá�koné	 , némohou mí�t přostř	édničtví�m zá�koná smí�ř	éní� s Bohém. A
čo poháné� :  mé	 li by sé stá� t  Ž4 idy á pokusit sé dodřz	ovát zá�kon, jákmilé budou mí�t  ví�řu v
Křistá? Přo Pávlá bylá odpové	ď vu! béč né.  Pokus o dodřz	ová�ní� zá�koná by uká�zál, z	é si né	kdo
myslél, z	é jé moz	né�  zí�skát Boz	 í� př	í�zén	 . Káz	dy�, kdo sé budé snáz	 it ospřávédlnit dodřz	ová�ní�m
zá�koná, budé stá� lé čhyčén v hř	í�čhu, á ták to budé bézvy�slédné� .

Jédiny�m  zpu! sobém,  ják  by� t  ospřávédlné	ni,  jé  ví�řá  vé  smřt  á  vzkř	í�s	éní�  Jéz	 í�s	é.  V
Gáláťánu! m  2:15  Pávél  ř	í�ká� :  „Přoto jsmé  uvé	ř	 ily  v  Křistá  Jéz	 í�s	é,  ábyčhom  mohli  by� t
ospřávédlné	ni  ví�řou  v  Křistá  á  né  koná�ní�m  skutku!  zá�koná,  přotoz	é  nikdo  nébudé
ospřávédlné	n skutky zá�koná."

Toto  jé  Pávlovo  uč	éní�  v  čélé�m  listu  R4 í�mánu! m  (1–3)  i  Gáláťánu! m  (1–3).  Jéz	 í�s	ovi
ná� slédovní�či sé nésnáz	 í�  dodřz	ovát zá�kon, křomé	  př	í�kázu: „miluj své�ho bliz	ní�ho jáko sébé
sámé�ho“  á  z	 ijété  dobřy�m  étičky�m  z	 ivotém,  čo  Bu! h  od  své�ho  lidu  stá� lé  oč	éká�vá� .  Alé
dodřz	ová�ní�  př	édpisu!  á  poz	ádávku!  zá�koná  -  obř	ézá�vá�ní�,  dodřz	ová�ní�  kos	éřu! ,  dodřz	ová�ní�
sábátu á dáls	 í�čh z	 idovsky�čh svá� tku!  - nič z toho nébylo přo zá� čhřánu nutné� , á pokud jsté si
mysléli (á jédnáli) jinák, hřozilo vá�m, z	é o svou zá� čhřánu př	ijdété ( Gáláťánu! m 5: 4). 6)



Názory Pavla a Matouše na zákon

       C4ásto jsém př	émy�s	lél, čo by sé stálo, kdyby byli Pávél á Mátous	  spoléč	né	  závř	éni v jédné�
mí�stnosti  á  ř	ékli  byčhom  jim,  z	é  némohou  vyjí�t  vén,  dokud  névydájí�  konsénsuá� lní�
přohlá� s	éní�  o  tom,  ják  sé  Jéz	 í�s	ovi  ná� slédovní�či  májí�  vypoř	á�dát  s  z	 idovsky�m  zá�koném.
Vynoř	ili by sé z mí�stnosti né	kdy, nébo by tám byli stá� lé, dvé	  kostřy uvé	zné	né�  vé smřtélné�m
sévř	éní�?

Pokud Mátous	 , ktéřy�  psál ási pé	 tádváčét nébo tř	ičét lét po Pávlovi, né	kdy č	étl né	ktéřy�  z
Pávlovy�čh dopisu! , uřč	ité	  ho népoklá�dál zá   inspiřátivní�,  nátoz	  inspiřovány�. Mátous	  má�  ná
zá�kon jiny�  pohléd néz	  Pávél. Mátous	  si myslí�, z	é Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či musí� dodřz	ovát zá�kon.
Vé skutéč	nosti  jéj  musí�  udřz	ovát  lé�pé,  néz	  ti  néjná�boz	né	 js	 í�  Ž4 idé� ,  zá�koní�či  á fářizéové� .  U
Mátous	é jsou záznáméná�ná slová Jéz	 í�s	é:
 
       Némyslété si, z	é jsém př	is	él zřus	 it zá�kon nébo přořoky; Népř	is	él jsém zřus	it, álé náplnit.
Opřávdu vá�m ř	í�ká�m, dokud nézmizí�  nébé á zémé	 ,  zé zá�koná népř	éstáné plátit áni jédno
pí�sméno,  áni  jédná  č	á� řká,  dokud  nébudé  vs	é  splné	no.  Kdokoli  tédy  pořus	í�  jédno  z
néjméns	í�čh z té	čhto př	iká� zá�ní� á uč	í� ták ostátní�, áby č	inili toté�z	 , budé néjméns	í�m názy�vá�n v
nébéské�m  křá� lovství�,  álé  kdokoli  jé  č	iní�  á  uč	í�  jé,  budé  názy�vá�n  vélky�m  v  nébéské�m
křá� lovství�. Néboť vá�m ř	í�ká�m, pokud vás	é spřávédlnost népř	évy�s	 í� spřávédlnost zá�koní�ku!  á
fářizéu! , nikdy névstoupí�té do křá� lovství� nébéské�ho. (Mátous	  5: 17–20)

Pávél si myslél, z	é Jéz	 í�s	ovy�m ná� slédovní�ku! m, ktéř	í� sé snáz	 ili dodřz	ovát zá�kon, hřozilo,
z	é ztřátí� svou spá� su. Mátous	  si myslél, z	é Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či, ktéř	í� nédodřz	ováli zá�kon á
néč	iní�  to  jés	té	  ví�čé néz	  ti  néjná�boz	né	 js	 í�  Ž4 idé� ,  nikdy  nédosá�hnou  spá� sy.  Téologové�  á
vykládáč	i  sé  v  přu! bé	hu lét  pokous	éli  sládit  tyto  dvá pohlédy,  čoz	  jé  zčélá počhopitélné� ,
přotoz	é  obá jsou v ká�nonu. Alé kdokoli,  kdo č	té Mátous	ovo évángélium á poté�  si  př	éč	té
dopis Gálátsky�m, nikdy nému! z	é zí�skát áni stí�n podézř	éní�, z	é éxistujé zpu! sob nébo du! vod,
ják  sládit  tyto  dvá  vy�řoky.  Přo  Mátous	é,  áby  byl  né	kdo  vélky�  v  křá� lovství�,  vyz	ádujé  to
dodřz	ová�ní�  i  toho  néjméns	í�ho  z  př	iká�zá�ní�;  uz	  jén  dostát  sé  do  křá� lovství�  vyz	ádujé
dodřz	ovát jé  ví�čé  néz	  zá�koní�či á fářizéové� . Přo Pávlá, vstup do křá� lovství� (jiny�  zpu! sob, ják
ř	í�kát, z	é jsté ospřávédlné	ni) jé moz	ny�  pouzé smřtí� á vzkř	í�s	éní�m Jéz	 í�s	é; přo néz	 idy jé př	í�sné	
záká�zá�no dodřz	ovát z	 idovské�  zá�kony (nápř	í�klád obř	í�zku).

Mátous	  sámozř	éjmé	  táké�  ví�  vs	éčhno o Jéz	 í�s	ové	  smřti  á  vzkř	í�s	éní�.  Třá�ví�  vélkou č	á� st
své�ho évángéliá tí�m, z	é o né	m vypřá�ví�.  A táké�  si myslí�,  z	é křomé	  Jéz	 í�s	ovy smřti nému! z	é
éxistovát z	á� dná�  spá� sá. Spá� sá vs	ák táké�  vyz	ádujé dodřz	ová�ní� Boz	 í�čh zá�konu! . Přoto dál tyto
zá�kony. Přávdé	podobné	  jé vymyslél nápopřvé�  á svu! j ná� zoř pozdé	 ji nézmé	nil.

Jédná pásá�z	  v Mátous	ovi vé skutéč	nosti náznáč	ujé, z	é spá� sá néní� jén otá�zkou ví�řy, álé
táké�  skutku! , čoz	  jé mys	lénčé Pávlá zčélá čizí�. V jédnom z vélky�čh Jéz	 í�s	ovy�čh diskuřzu! , ktéřy�
sé náčhá�zí� pouzé u Mátous	é, popisujé Dén soudu, ktéřy�  př	ijdé ná konči vé	ku! . Syn č	lové	ká
př	ičhá� zí�  vé slá�vé	  sé svy�mi ándé	 ly á př	éd ní�m sé shřomáz	ďují�  lidé�  zé vs	éčh ná� řodu!  zémé	
(Mátous	  25: 31–45). Rozdé	 lujé jé do dvou skupin „jáko pásty�ř	  oddé	 lujé ovčé od koz.“ Ovčé



jsou po jého přáviči á kozy po jého léviči. Ví�tá�  ovčé v Boz	 í�m křá� lovství� „př	ipřávéné�m přo vá� s
od záloz	éní� své	 tá“. Přoč	 jsou tito lidé�  uvédéni do křá� lovství�?

Přotoz	é jsém mé	 l hlád á ty jsi mi dál jí�dlo, mé	 l jsém z	 í�zén	  á ty jsi mi dál né	čo k pití�, byl
jsém čizinéč á ty jsi mé	  př	iví�tál, byl jsém náhy�  á ty jsi mé	  oblé�kl, byl jsém némočny�  á ty
sés o mé	  stářál, byl jsém vé vé	zéní� á návs	tí�vil jsi mé	 .

„Ovčé“  jsou vs	ák  zmáténé� .  Népámátují�  si,  z	é  by  né	kdy potkáli  Jéz	 í�s	é,  Syná  č	lové	ká,
nátoz	  áby přo né	 j  tyto vé	či  udé	 láli.  Alé on jim ř	í�ká� :  „Stéjné	  jáko jsi to udé	 lál  jédnomu z
néjméns	í�čh  my�čh břátř	í�  á  séstřá�m,  ták  jsi  to  udé	 lál  i  mné	 .“  Jiny�mi  slovy,  zdé	dí�   Boz	 í�
křá� lovství� ti kdo péč	ují�  o hládové� , z	 í�znivé� , náhé� , némočné�  á uvé	zné	né� .

Ná dřuhé�  střáné	  jsou kozy poslá�ny přyč	 do „vé	č	né�ho ohné	 , ktéřy�  jé př	ipřávén přo ďá�blá
á jého ándé	 ly“. A přoč	? Ná řozdí�l od ovčí� sé néstářáli o Syná č	lové	ká, kdyz	  byl v nouzi. I oni
jsou zmáténi, přotoz	é si népámátují�,  z	é by ho né	kdy vidé	 li.  Vidé	 li vs	ák ostátní�  v nouzi á
otoč	ili sé k nim  zá�dy: „Stéjné	  jáko jsi to néudé	 lál jédnomu z té	čh néjméns	í�čh, mojičh břátř	ií�
á séstřá�m, ták jsi to néudé	 lál i mné	 .“ Mátous	 uzáví�řá�  svu! j př	í�bé	h tí�mto ostřy�m vy�řokém: „A
tito  pu! jdou  do  vé	č	né�ho  třéstu,  álé  spřávédliví�  do  vé	č	né�ho  z	 ivotá.“  Toto  jsou  Jéz	 í�s	ová
poslédní� véř	éjná�  slová v Mátous	ové	  évángéliu.
 

Ják sé táto slová dájí� sládit s Pávlém? Né ták dobř	é. Pávél vé	ř	 il, z	é vé	č	ny�  z	 ivot př	ičhá� zí� k
té	m,  kdo  vé	ř	 í�  vé  smřt  á  vzkř	í�s	éní�  Jéz	 í�s	é.  Podlé  Mátous	ová  př	í�bé	hu  o  ovčí�čh  á  kozá� čh
př	ičhá� zí�  spá� sá  přo  ty,  kdo  o  Jéz	 í�s	 i  nikdy áni  néslys	éli.  Př	ijdé  k  té	m,   ktéř	í�  sé  v  hodiné	
néjhlubs	í� potř	éby čhovájí� k lidém humá�nné	  á stářostlivé	 . Toto jé u� plné	  jiny�  pohléd ná spá� su.
7)

V Mátous	i jé  dáls	 í�  pozořuhodny�  př	í�bé	h.  Boháty�  muz	  př	ijdé  k  Jéz	 í�s	 i  á  zéptá�  sé  ho:
„Uč	itéli,  jáky�  dobřy�  skuték musí�m udé	 lát,  ábyčh mé	 l  vé	č	ny�  z	 ivot?“ Jéz	 í�s	  mu ř	í�ká� :  „Pokud
čhčés	  vstoupit do z	 ivotá, dodřz	uj př	iká� zá�ní�.“ Kládé otá�zku: „Ktéřé�?“ Jéz	 í�s	  uvá�dí� jáko př	í�klády
né	ktéřá�  z Désátéřá. Muz	  třvá�  ná tom, z	é uz	  to vs	éčhno udé	 lál - čo jé jés	té	  potř	ébá? Jéz	 í�s	
odpoví�dá� , z	é by sé mé	 l vzdá� t vs	ého, čo vlástní�, „á budés	  mí�t poklád v nébi“ (Mátous	  19: 16–
22). Jéz	 í�s	  pák ř	í�ká� :  „A pojď, ná� sléduj mé	“ - álé pozná�mká: ná� slédová�ní�  Jéz	 í�s	é př	ičhá� zí�  áz	
poté� , čo č	lové	k jiz	  zdé	dí� nébésky�  poklád dí�ky řozdá�ní� vs	ého.

Žájí�málo by mé	 , čo by sé stálo, kdyby stéjny�  muz	  př	is	él k Pávlovi o dváčét lét pozdé	 ji.
Kdyby sé Pávlá zéptál, ják mu! z	é né	kdo zí�skát vé	č	ny�  z	 ivot, ř	ékl by mu: „Dodřz	uj př	iká�zá�ní�“?
Pávél by to néř	ékl. Př	iká� zá�ní�  s tí�m némájí�  nič spoléč	né�ho. Jéz	 í�s	ová smřt á vzkř	í�s	éní�  áno.
R4 ékl  by Pávél,  z	é  řozdá�ní�m  vs	ého,  čo  vlástní�,  by  mu vynéslo  poklád  v  nébi?  V  z	á�dné�m
př	í�pádé	 . Pouzé ví�řá v Jéz	 í�s	é by mu mohlá př	iné�st vé	č	ny�  z	 ivot.

Nélzé  tvřdit,  z	é  Jéz	 í�s	  mluvil  o  spáséní�  př	éd  svou  smřtí�  á  Pávél  o  spáséní�  pozdé	 ji,
přotoz	é Mátous	  psál po Pávlovi. Náví�č u Mátous	é Jéz	 í�s	  mluví� o poslédní�m soudu, ktéřy�  by sé
zjévné	  uskutéč	nil po jého smřti á vzkř	í�s	éní�. A ták jé přoblé�m v tomto: pokud mé	 l Mátous	u! v
Jéz	 í�s	  přávdu, z	é  záčhová�ní�  zá�koná á milová�ní�  dřuhy�čh jáko sébé sámá má�  lidém př	iné�st
spá� su, ják by mohl mí�t Pávél přávdu, z	é dé	 lát tyto vé	či nébylo přo dosáz	éní� spá� sy potř	ébné�?
 



DALŠÍ RŮZNĚ PERSPEKTIVY V NOVÉM ZÁKONĚ

        V knihá� čh Nové�ho zá�koná éxistují� dáls	 í� vélké�  i málé�  řozdí�ly. Néjléps	í� zpu! sob, ják uvé�st
né	kolik př	í�kládu! , jé poloz	 it ostřé�  otá� zky.

Proč Ježíš zemřel?

      Jéz	 í�s	ová smřt jé u� stř	édní�  přo Pávlá i přo káz	dé�ho zé spisovátélu!  évángéliá. Alé přoč	
zémř	él? A jáky�  vztáh mé	 lá jého smřt ké spá� sé? Odpové	ď zá�visí� ná tom, ktéřé�ho áutořá jsté
č	étli.

Mářék ř	í�ká�  jásné	 ,  z	é  Jéz	 í�s	ová  smřt  př	inéslá smí�ř	éní�  zá  hř	í�čh.  Ják sá�m Jéz	 í�s	  uvá�dí�  v
désá� té�  kápitolé Mářká: „Syn č	lové	ká népř	is	él, áby byl obsluhová�n, álé áby slouz	 il á dál svu! j
z	 ivot jáko vy�kupné�  zá mnohé�“ (Mářék 10:45). Smřt Jéz	 í�s	é vykupujé ostátní� z dluhu! , ktéřé�
dluz	 í� Bohu kvu! li hř	í�čhu; jé to smí�řná�  obé	ť.

Luká� s	  pouz	 il  Mářkovo  évángélium  jáko  zdřoj  přo  své�  vlástní�,  př	idá�vál,  mázál  á
pozmé	n	 ovál Mářková slová, ják uznál zá vhodné� . A čo udé	 lál s tí�mto souč	ásny�m véřs	ém?
US plné	  ho smázál. Přoč	 by Luká� s	  ténto véřs	  vymázál? Moz	ná�  má�  jiné�  čhá�pá�ní� Jéz	 í�s	ovy smřti.

V  té� to  souvislosti  jé  zářá� z	éjí�čí�,  z	é  u  Mářká  sé  „du! kázy“,  z	é  Jéz	 í�s	ová  smřt  př	inéslá
smí�ř	éní�,  náčhá� zéjí�  bézpřostř	édné	  po Jéz	 í�s	ové	  smřti,  kdy sé oponá v čhřá�mu řoztřhné ná
polovinu,  čoz	  ukázujé,  z	é  po  Jéz	 í�s	ové	  smřti  májí�  lidé�  př	í�stup  k  Bohu  .  Alé  Luká�s	  mé	ní�
náč	ásová�ní�: k řoztřz	éní� opony dočhá� zí�, kdyz	  Jéz	 í�s	  stá� lé z	 ijé. Mnoho vé	dču!  si myslí�, z	é jé to
vy�známné� : řoztřz	éní� opony jiz	  néznáméná�  smí�řny�  vy�znám Jéz	 í�s	ovy smřti, álé Boz	 í� soud nád
Ž4 idovsky�m čhřá�mém, symboličké�  přohlá� s	éní�, z	é budé znič	én.

Jáky�  jé  du! vod  Jéz	 í�s	ovy  smřti  u  Luká�s	é?  Žá� léz	 itost  sé  vyjásní�  vé  dřuhé�m  Luká� s	ové	
svázku, v knizé Skutku! ,  kdé ápos	tolové�  ká� z	ou o spá� sé,  ktéřé�  př	is	 lo  v Křistu,  áby obřá� til
ostátní� k ví�ř	é. V z	á� dné�m z té	čhto misioná� ř	sky�čh ká� zá�ní� néní� jédiné�  slovo o tom, z	é Jéz	 í�s	ová
smřt bylá smí�ř	éní�m. Mí�sto toho jim jé néustá� lé př	ipomí�ná�no , z	é lidé�  jsou vinni zá to, z	é
odmí�tli toho, ktéřy�  byl poslá�n od Bohá, á néčháli ho zábí�t. Smřt névinné�ho (Jéz	 í�s	é) by mé	 lá
př	imé	t  lidi č	init  poká�ní�  zé svy�čh hř	í�čhu!  á obřá� tit  sé k Bohu, áby jim mohl odpustit  (viz
Skutky 2: 36–38; 3: 17–19). Luká� s	  zástá�vá�  ná�zoř, z	é spá� sá népř	ičhá� zí� skřzé smí�řnou obé	ť,
álé přostř	édničtví�m odpus	té	ní�, ktéřé�  př	ičhá�zí� z poká�ní�. 8)

Néjsou vs	ák smí�ř	éní� á odpus	té	ní� to sámé�? Vu! béč né. Jé to jáko tohlé. Př	édpoklá�déjmé,
z	é mi dluz	 í�s	  sto dolářu! , álé nému! z	és	  jé záplátit. Existujé né	kolik zpu! sobu! , ják lzé přoblé�m
vyř	és	 it. Stovku dolářu!  by zá tébé mohl záplátit né	kdo jiny�  (př	í�tél, vá� s	  břátř, vás	 i řodič	é). To
by bylo jáko odč	iné	ní�: vá� s	  dluh záplátí�  né	kdo jiny�. Nébo mí�sto toho mohu jédnodus	é ř	í�či:
„Névádí�, péní�zé népotř	ébuji.“ To by bylo jáko odpus	té	ní�, vé ktéřé�m nikdo nézáplátí� álé Bu! h
jédnodus	é odpustí� dluh.

Smřt  Jéz	 í�s	é  jé  du! léz	 itá�  ják  přo Mářká,  ták přo Luká� s	é.  Alé  přo Mářká jé  jého smřt
smí�ř	éní�m; přo Luká� s	é jé to du! vod, áby si lidé�  uvé	domily, z	é jsou hř	í�s	ní� á potř	ébují� sé obřá� tit
k Bohu o odpus	té	ní�.  Du! vod Jéz	 í�s	ovy smřti  jé tédy zčélá jiny�,  podlé toho,  ktéřé�ho áutořá
č	tété.



Kdy se Ježíš stal Božím synem, Pánem a Mesiášem?

        Misioná� ř	ské�  přojévy vé Skutčí�čh sé nézáby�vájí�  pouzé otá� zkámi spá� sy;  dé	 lájí�  táké�
odvá� z	ná�  přohlá� s	éní� o Křistu á o tom, ják ho Bu! h po jého smřti povy�s	 il. V přojévu Pávlá k
poténčiá� lní�m konvéřtitu! m v Antiočhii v Pisidii hovoř	í� o Boz	 í�m vzkř	í�s	éní� Jéz	 í�s	é př	i náplné	ní�
Pí�smá:
To, čo Bu! h slí�bil nás	 im př	édku! m, splnil přo ná� s, jéjičh dé	 ti, vzkř	í�s	éní�m Jéz	 í�s	é; ják jé táké�
psá�no v dřuhé�m z	álmu: „Jsi mu! j Syn, dnés jsém té	  zplodil.“ (Skutky 13: 32–33)
 

V tomto téxtu byl „dném“ kdy byl Jéz	 í�s	  zplozén, dén vzkř	í�s	éní� kdy sé stál Boz	 í�m syném.
Alé ják to  sřovnát  s tí�m, čo Luká�s	  ř	 í�ká�  jindé? V Luká� s	ové	  évángéliu vyslovujé hlás stéjná�
slová: „Ty jsi mu! j Syn, dnés jsém té	  zplodil“ (Luká� s	  3:22), kdyz	  jé Jéz	 í�s	  pokř	té	n. 9) Alé jés	té	
dř	í�vé ándé	 l Gábřiél ozná�mil Mářii př	éd Jéz	 í�s	ovy�m poč	á� tkém á nářozéní�m, z	é „Dučh sváty�  ná
tébé př	ijdé á moč Néjvys	s	 í�ho té	  zástí�ní�;  dí�té	 ,  ktéřé�  sé ti  nářodí�,  přoto budé sváté� ;  budé
názy�vá�n Boz	 í�m Syném “(Luká� s	  1:35).  V tomto př	í�pádé	  sé zdá� ,  z	é Jéz	 í�s	  jé  Boz	 í�  Syn kvu! li
pánénské�mu poč	étí�: jé fyzičky Boz	 í�m syném. Ják mu! z	é Luká�s	  ř	 í�kát vs	éčhny tř	i vé	či? Néjsém
si jisty�,  zdá jé moz	né�  sládit tyto př	í�bé	hy;  Jé moz	né� ,  z	é Luká� s	  zí�skál tyto řu! zné�  třádičé z
řu! zny�čh zdřoju! , ktéřé�  v té� to otá�zčé mézi sébou nésouhlásily.

Stéjny�  typ  přoblé�mu  nástá�vá�  u  né	ktéřy�čh  dáls	 í�čh  vé	čí�,  ktéřé�  Luká� s	  ř	 í�ká�  o  Jéz	 í�s	 i.
Nápř	í�klád v Pétřové	  ř	éč	i o Létničí�čh hovoř	í� o Jéz	 í�s	ové	  smřti á potvřzujé, z	é ho Bu! h vzkř	í�sil á
povy�s	 il  do nébé: „Ať tédy s jistotou vé	dí�  čély�  izřáélsky�  du! m, z	é ho Bu! h uč	inil   Pá�ném á
Mésiá� s	ém, toho Jéz	 í�s	é, ktéřé�ho jsté ukř	iz	ováli “(Skutky 2:36). I zdé sé zdá� , z	é Jéz	 í�s	  zí�ská�vá�
ténto vznés	ény�  stáv př	i vzkř	í�s	éní� - to jé, kdyz	  ho Bu! h „uč	inil“ Pá�ném á Mésiá� s	ém. Co si vs	ák
potom mu! z	émé myslét o př	í�bé	hu o nářozéní� u Luká�s	é, kdé ándé	 l infořmujé pásty�ř	é, ktéř	í�
„dohlí�z	éjí�  ná své�  stá�do v noči“, z	é „sé vá�m dnés nářodil vé mé	sté	  Dávidá Spásitél, ktéřy�  jé
Mésiá� s	ém „Pá�n“ (2:11). V tomto př	í�pádé	  jé Jéz	 í�s	  Mésiá� s	ém á Pá�ném jiz	  př	i své�m nářozéní�.
Ják sé Jéz	 í�s	  stál v obou č	ásovy�čh řoviná� čh Mésiá� s	ém i Pá�ném? I zdé sé zdá� , z	é éxistují� vnitř	ní�
řozpořy v Luká� s	ovy�čh vlástní�čh spiséčh, přávdé	podobné	  přoto, z	é k vytvoř	éní�  jého zpřá�v
byly pouz	 ity řu! zné�  zdřojé.

Přehlížel Bůh nevědomost modlářů?

        Vidé	 li jsmé, z	é knihá Skutku!  př	í�léz	 itostné	  obsáhujé nésřovnálosti néjén s évángéliémi,
álé táké�  sé spisy Pávlá hřdiny jéjí�čh př	í�bé	hu! . Jédén obzvlá� s	 té	  zájí�mávy�  př	í�klád sé vyskytujé
v  jédnom  z  má� lá  př	í�pádu!  vé  Skutčí�čh,  vé  ktéřy�čh  sé  ř	í�ká� ,  z	é  Pávél  př	édál  posélství�
pohánské�mu publiku, př	i jého ká� zá�ní� filosofu! m v Até�ná� čh, kdyz	  stá� l ná Ařéopágu (Skutky
17: 22–31). Pávél záč	í�ná�  toto ká� zá�ní� poklonou svy�m poslučháč	u! m o jéjičh vélké�  řéligiozité	 ,
álé  dá� lé  náznáč	ujé,  z	é  sé  dopustili  vélké�  čhyby  v  domné	ní�,  z	é  by  mohli  učtí�vát  Bohá
učtí�vá�ní�m modly, přotoz	é Bu! h „néz	 ijé vé svátyní� vytvoř	ény�čh lidsky�mi řukámá. “ Mí�sto toho
jé  Pá�ném  Žémé	 ,  stvoř	itélém  vs	ého.  Alé  „Bu! h  př	éhlé�dl  č	ásy  lidské�  névé	domosti  á  nyní�
př	ikázujé vs	ém lidém vs	udé, áby č	inili  poká�ní�.“  Toto jé klí�č	ovy�  véřs	 .  Podlé Pávlá poháné�
učtí�váli pohánské�  bohy z névé	domosti. Přosté	  nič léps	 í�ho névé	dé	 li. Bu! h to vs	éčhno př	éhlé�dl
á  dál  jim  nyní�  př	í�léz	 itost  č	élit  přávdé	  á  uvé	ř	 it  v  né	 j  skřzé  Křistá,  ktéřy�  byl  vzkř	í�s	én  z
mřtvy�čh.



 
To,  čo  č	iní�  ténto  pohléd  ták  zájí�mávy�m,  jé  to,  z	é  sá�m  Pávél  hovoř	í�  o  pohánsky�čh

ná�boz	énství�čh  v  jédnom  zé  svy�čh  dopisu!  á  ř	í�ká�  jásné	 ,  z	é  si  vu! béč  némyslí�,  z	é  poháné�
učtí�vájí�  modly z névé	domosti, nébo z	é Bu! h př	éhlé�dl jéjičh č	iny v doufá�ní�,  z	é budou č	init
poká�ní�.  V  R4 í�mánu! m 1:  18–32 Pávél  náznáč	ujé  přávy�  opák,  z	é  „Boz	 í�  hné	v“  sé  vylé�vá�  ná
pohány, přotoz	é vé	domé	  odmí�tli pozná�ní� Bohá, ktéřé�  v ničh bylo od nářozéní�. „Néboť to, čo
lzé o Bohu vé	dé	 t, jé jim jásné� , přotoz	é jim to Bu! h uká� zál“ (R4 í�mánu! m 1:19). Népřová�dé	 li své�
ná�boz	énské�  fántázié  z  névé	domosti,  álé  s  plny�m  pozná�ní�m  přávdy:  „Ač	koli  ználi  Bohá,
néčtili ho jáko Bohá áni mu népodé	kováli ... á slá�vu nésmřtélné�ho Bohá vymé	nili zá obřázy
př	ipomí�nájí�čí� smřtélná�  lidská�  bytost nébo ptá� či nébo č	tyř	nohá�  zví�ř	átá nébo plázi. “

Př	éhlí�z	él Bu! h jéjičh hř	í�čh? V z	á�dné�m př	í�pádé	 : „Jsou béz omluvy.“ A Bu! h jé třéstá� , á to
néjén v né	 jáké�m nézvéř	éjné	né�m č	ásé v budoučnosti, álé táké�  v souč	ásnosti tí�m, z	é jé uč	iní�
nébo umoz	ní�, áby sé stály stá� lé ví�čé zkáz	ény�mi, nič	émny�mi á némořá� lní�mi.
 

A ták zdé má�mé dvé	  kontřástní� zobřázéní� Pávlová pohlédu ná pohány á jéjičh učtí�vá�ní�
idolu! .  Učtí�vájí�  modly  z  névé	domosti?  „Pávél“  Skutku!  ř	 í�ká�  áno,  Pávél  vé  svy�čh  vlástní�čh
spiséčh ř	í�ká�  né. Př	éhlí�z	 í� Bu! h to, čo udé	 láli? Skutky ř	í�kájí� áno, Pávél ř	í�ká�  né. Jsou zodpové	dní�
zá své�  modlá� ř	ské�  áktivity?  Skutky  ř	í�kájí� né, Pávél ř	í�ká�  áno. Posí�lá�  ná né	  Bu! h dí�ky tomu v
souč	ásnosti svu! j hné	vivy�  soud? Skutky ř	í�kájí� né, Pávél ř	í�ká�  áno.

Vé	dči sé č	ásto pokous	éli sládit tyto přotičhu! dné�  ná� zořy. Néjč	ásté	 ji sé tvřdí�, z	é jélikoz	
Pávél vé Skutčí�čh mluví� sé sámotny�mi modlá� ř	 i á čhčé jé př	évé�st, néř	í�ká�  jim, čo si opřávdu
myslí�, áby jé néuřázil. Upř	í�mné	  ř	éč	éno, vz	dyčky mi bylo té	z	ké�  tomu vé	ř	 it. Žnáménálo by to,
z	é Pávél, áby zí�skál né	 jáké�  obřá�čéné� , by vé	domé	  lhál o tom, čo pováz	ovál zá Boz	 í� ná� zoř ná
jéjičh ná�boz	énské�  áktivity. Pávél mohl mí�t vády, álé némyslí�m si, z	é př	étvá� ř	ká bylá jédnou z
ničh. Skutéč	ny�  Pávél by přávdé	podobné	  ká� zál o ohni á sí�ř	é, áby si tito lidé�  uvé	domili čhybu
svy�čh zpu! sobu! ; tákt jé dáls	 í� čhářáktéřistiká, ktéřá�  sé má� lokdy vá� z	é k histořičké�mu Pávlovi.
Ždá�  sé, z	é Pávél vé Skutčí�čh néní� stéjny�  jáko skutéč	ny�  Pávél,

Je římský stát silou dobra nebo zla?

        Mojé poslédní� otá� zká ty�kájí�čí� sé zá� sádní�ho řozpořu v péřspéktivé	  jé otá� zkou mnohá
přvní�čh kř	ésťánu! : Jáky�  má�  by� t vhodny�  kř	ésťánsky�  postoj ké stá� tu? Ru! zní� áutoř	i odpové	dé	 li
ná  tuto  otá� zku odlis	né	 ;  né	kdy byly  tyto  odpové	di  v  řozpořu.  Apos	tol  Pávél  př	édstávujé
jédén konéč spéktřá:

Néčhť káz	dy�  č	lové	k podlé�há�  vlá�dní�m ořgá�nu! m; néboť nééxistujé z	á�dná�  áutořitá křomé	
od Bohá á ty áutořity, ktéřé�  éxistují�,  byly ustánovény Bohém. Kdokoli tédy vzdořujé
áutořité	 ,  vzdořujé tomu,  čo uřč	il  Bu! h  ...  néboť jé  to Boz	 í�  sluz	ébní�k  přo vás	é  dobřo.
(R4 í�mánu! m 13: 1–2, 4)

 
Vlá�dní�  áutořity  jsou  od  Bohá,  ustánovil  jé  přo  jéjičh  dobřo  á  nikdo  by  jim  némé	 l

vzdořovát, přotoz	é vzdořovát jim známéná�  vzdořovát Bohu.
 

Přotičhu! dny�  ná�zoř př	édstávujé knihá Žjévéní�, v ní�z	  jsou vlá�dnoučí� sí�ly pováz	ová�ny zá
nič	émné� ,  ustánovéné�  á ovlá�dáné�  silámi zlá á ktéřé�  nákonéč podlé�hájí�  zdřčují�čí�mu hné	vu



Boz	 í�mu. Ždé jsou tákové�  „vlá�dnoučí� u� ř	ády“ jáko Antikřist á jého př	isluhováč	i. Ždé jé mé	sto
R4 í�m popsá�no jáko „vélká�  kuřvá“ á „mátká kuřév á ohávností� Žémé	“, „opilá�  křví� sváty�čh á křví�
své	dku!  Jéz	 í�s	ovy�čh“. Přoč	  by sé o té� to „dé	včé Bábylonu“ vé Žjévéní� 17 mé	 lo uváz	ovát jáko o
ř	í�msky�čh áutořitá� čh,  ná ktéřé�  pé	 l  Pávél tákovou čhvá� lu? Přotoz	é ándé	 l  ná�m dá�vá�  vy�klád
vy�známu  tohoto  vidé	ní�  „dé	vky  z  Bábylonu“.  Béstié,  ná  ktéřé�  sédí�,  má�  sédm  hláv,  ktéřé�
př	édstávují� „sédm hoř, ná ničhz	  z	éná sédí�“; oná sámá jé „vélky�m mé	stém, ktéřé�  vlá�dné nád
křá� li zémé	“ (Žjévéní� 17:18). Co jé to vélké�  vlá�dnoučí� mé	sto přvní�ho stolétí�, sédí�čí� ná sédmi
hořá� čh? Sámozř	éjmé	  jé to R4 í�m, mé	sto „postávéné�  ná sédmi kopčí�čh“.

V knizé Žjévéní� néní� R4 í�m láskávé	  disponovánou institučí� usilují�čí� o dobřo, néní� Boz	 í�m
sluz	ébní�kém  ustánovény�m  přo  bláho  Boz	 í�ho  lidu,  jáko  jé  v  Pávlovi.  Vé  Žjévéní�  jé  R4 í�m
ohávná� , ubohá� , řouháč	ská� , zjévné	  némořá� lní�, ná� silné	  řépřésivní� áutořitá, ktéřou néustánovil
Bu! h, álé ktéřou ustánovili Boz	 í� népř	á� télé� . Alé jého dén sé blí�z	 í�; Bu! h břzy svřhné ř	í�msky�  stá� t,
áby př	inésl jého dobřé�  křá� lovství� á sétř	él bábylonskou dé	vku z povřčhu zémské�ho.

ZÁVĚR

        Té�mé	ř	  dváčét pé	 t lét uč	í�m kuřzy Nové�ho zá�koná ná univéřzitá� čh, hlávné	  ná Rutgéřs á ná
Univéřsity of Nořth Cářoliná v Chápél Hill. Po čélou tu dobu jé lékčí�, ktéřou jsém studéntu! m
néjobtí�z	né	 ji  sdé	 lil  -  lékčé,  o  ktéřé�  jé  néjté	z	 s	 í�  př	ésvé	dč	it  -  histořičko-křitičké�  tvřzéní�,  z	é
káz	dé�mu áutořovi Biblé jé tř	ébá umoz	nit jého vlástní� slovo , přotoz	é v mnohá př	í�pádéčh to,
čo jédén áutoř ř	í�ká�  k té�mátu, néní�  to, čo ř	í�ká�  jiny�.  Né	kdy jsou řozdí�ly zá� léz	 itostí�  střésu á
du! řázu; né	kdy sé jédná�  o nésřovnálosti v řu! zny�čh př	í�bé	zí�čh nébo mézi mys	lénkámi řu! zny�čh
áutořu! ; á né	kdy jsou tyto nésřovnálosti pomé	řné	  vélké�  á ovlivn	 ují� néjén málé�  détáily téxtu,
álé i vélmi vélké�  přoblé�my, ktéřy�m sé tito áutoř	i záby�váli.

Pokusil jsém sé v té� to kápitolé pokřy� t né	ktéřé�  zájí�mávé�  „vélké� “ nésřovnálosti: Kdo byl
Jéz	 í�s	? Ják př	is	él ná své	t? Co uč	il? Přoč	  dé	 lál zá� zřáky? Jáky�  byl jého postoj k vlástní� smřti?
Přoč	  musél  zémř	í�t?  Ják  jsou  lidé�  nápřávéni  u  Bohá?  Jáky�  jé  Boz	 í�  postoj  k  „fálés	ny�m“
ná�boz	énství�m? Ják by mé	 li kř	ésťáné�  jédnát s vlá�dnoučí�mi u� ř	ády? To jsou podlé vs	ého hlávní�
přoblé�my. A řu! zní� novozá�konní� áutoř	i ná né	  odpoví�dájí� řu! zny�mi zpu! soby.
 

Kdo  př	ésné	  byli  tito  áutoř	i,  z	é  mé	 li  tolik  č	ásu  v  tákovy�čh  zá� sádní�čh  otá� zká� čh
nésouhlásit? To jé té�má, ktéřé�mu sé budémé dá� lé vé	novát v histořičko-křitičké�m zkoumá�ní�
novozá�konní�čh spisu! : Kdo opřávdu nápsál Bibli?
 
 



KAPITOLA ČTYŘI

KDO NAPSAL BIBLI

       Studénti,  ktéř	í�  popřvé�  ábsolvují�  bibličky�  kuřz  ná  vysoké�  s	kolé,  č	ásto  pováz	ují�  zá
př	ékvápivé� , z	é néví�mé, kdo nápsál vé	 ts	 inu knih Nové�ho zá�koná. Ják by to mohlo by� t? Némájí�
vs	éčhny tyto knihy př	ipojéná jmé�ná áutořu! ? Mátous	 , Mářék, Luká� s	 , Ján, dopisy Pávlá, 1. á 2.
Pétřá á 1., 2. á 3. Jánová? Ják by sé ké knihá�m Pí�smá mohlá př	ipojit néspřá�vná�  jmé�ná? Néní�
to Boz	 í� slovo? Pokud né	kdo nápsál knihu á přohlá� sil, z	é jé od Pávlá, á př	itom dobř	é vé	dé	 l, z	é
néní� od Pávlá - néní� to lhání�? Mu! z	é Pí�smo obsáhovát lz	 i?

Kdyz	  jsém nástoupil do séminá� ř	é, byl jsém plné	  vyzbřojén á př	ipřávén ná u� tok ná svou
ví�řu libéřá� lní�mi bibličky�mi uč	énči,  ktéř	í�  sé čhystáli třvát ná tákovy�čh s	 í�lény�čh ná�pádéčh.
Poté� ,  čo  jsém  byl  vys	kolén  v  konzéřvátivní�čh  křuzí�čh,  jsém  vé	dé	 l,  z	é  tyto  ná� zořy  jsou
stándářdné	  vyuč	ová�ny ná mí�stéčh, jáko jé Přinčétonsky�  téologičky�  séminá� ř	.  Alé čo o tom
vé	dé	 li? Bylá to bándá libéřá� lu! .

Co mé	  postupém č	ásu s	okoválo, bylo, ják má� lo bylo skutéč	ny�čh du! kázu!  o třádič	ní�čh
áutořsky�čh  ná� řočí�čh,  ktéřé�  jsém  vz	dy  pováz	ovál  zá  sámozř	éjmost,  á  kolik  éxistoválo
skutéč	ny�čh du! kázu!  o tom, z	é mnoho z té	čhto spisu!  jé néspřá�vné	  pojménová�no. Uká�zálo sé,
z	é libéřá� lové�  vlástné	  mé	 li mnoho čo ř	í�čt á mé	 li du! kázy, ktéřé�  to podpoř	ili; nébyli jédnodus	é
zápojéni do déstřuktivní�ho zboz	né�ho př	á�ní�. Né	ktéřé�  knihy, nápř	í�klád évángéliá, byly psá�ny
ánonymné	 , áz	  pozdé	 ji byly př	ipsá�ny né	ktéřy�m áutořu! m, ktéř	í� jé přávdé	podobné	  nénápsáli
(ápos	tolové�  á př	á� télé�  ápos	tolu! ). Dáls	 í� knihy nápsáli áutoř	i, ktéř	í� sé přohlás	ováli zá né	koho,
ky�m nébyli.
 

V té� to kápitolé byčh čhté	 l vysvé	tlit, jáké�  přo to jsou du! kázy.

KDO NAPSAL EVANGELIA?

       Ač	koli to zjévné	  néní� to, čo pásty�ř	 i obvyklé ř	í�kájí� vé svy�čh sbořéčh, mézi uč	énči éxistujé
jiz	  ví�čé  néz	  stolétí�  s	 iřoká�  shodá,  z	é  mnoho  knih  Nové�ho  zá�koná  nébylo  nápsá�no  lidmi,
jéjičhz	  jmé�ná jsou k nim př	ipojéná. Pokud jé to ták, kdo jé nápsál?



Úvodní poznámky: Evangelia jako záznamy očitých svědků

       Ják jsmé přá�vé	  vidé	 li, évángéliá jsou záplné	ná mály�mi i zá�váz	ny�mi odčhylkámi. Přoč	 jé
mézi  č	tyř	mi  évángélii  tolik  řozdí�lu! ?  Tyto  knihy sé  jménují�  Mátous	 ,  Mářék,  Luká� s	  á  Ján,
přotoz	é sé o ničh třádič	né	  př	édpoklá�dálo, z	é jé nápsál Mátous	 , z	á� k, ktéřy�  byl vy�bé	řč	í� dání�;
Ján, „milovány�  uč	édní�k“ zmí�né	ny�  vé č	tvřté�m évángéliu; Mářék, sékřétá� ř	  uč	édní�ká Pétřá; á
Luká� s	 , čéstují�čí�  spoléč	ní�k Pávlá. Tyto třádičé lzé slédovát jiz	  z doby ási sto lét po nápsá�ní�
té	čhto knih.

Pokud  vs	ák  Mátous	  i  Ján  byli  nápsá�ni  pozémsky�mi  uč	édní�ky  Jéz	 í�s	é,  přoč	  jsou  ták
odlis	né�  vé  vs	éčh ohlédéčh? Přoč	  obsáhují�  tolik  řozpořu! ?  Přoč	  májí�  ták zá� sádné	  odlis	né�
ná� zořy ná to, kdo byl Jéz	 í�s	? U Mátous	é Jéz	 í�s	  vznikl, kdyz	  byl poč	át nébo sé nářodil z pánny; v
Jánovi jé Jéz	 í�s	  vté	 lény�m Boz	 í�m slovém, ktéřé�  bylo s Bohém od poč	á� tku á skřzé ktéřé�  byl
stvoř	én vésmí�ř. U Mátous	é néní� áni slovo o tom, z	é by Jéz	 í�s	  byl Bu! h; v Jánovi to př	ésné	  ták
jé. U Mátous	é Jéz	 í�s	  uč	í� o př	ičhá� zéjí�čí�m Boz	 í�m křá� lovství� á té�mé	ř	  nikdy né o sobé	  (á nikdy o
tom, z	é  jé  boz	sky�);  v  Jánovi  Jéz	 í�s	  uč	í�  té�mé	ř	  vy� luč	né	  o  sobé	 ,  zéjmé�ná o své�m boz	ství�.  V
Mátous	ovi Jéz	 í�s	  odmí�tá�  dé	 lát zá� zřáky, áby doká�zál svou idéntitu; v Jánovi jé to přáktičky
jédiny�  du! vod, přoč	 dé	 lá�  zá� zřáky.

Mé	 li  opřávdu  dvá  z  pozémsky�čh  ná� slédovní�ku!  Jéz	 í�s	é  ták  řádiká� lné	  odlis	né�  čhá�pá�ní�
toho, ky�m byl? To jé moz	né� . Dvá lidé� , ktéř	í� slouz	 ili vé vlá�dé	  Géořgé W. Bushé, ná né	 j mohou
mí�t  řádiká� lné	  odlis	né�  ná� zořy  (i  kdyz	  počhybuji,  z	é  by  ho  né	kdo  názvál  boz	sky�m).  To
nástolujé du! léz	 ity�  métodičky�  bod, ktéřy�  čhči zdu! řáznit, néz	  budu diskutovát o du! kázéčh o
áutořství� évángélií�.

Přoč	  nákonéč  vzniklá  třádičé,  z	é  tyto  knihy  byly  nápsá�ny  ápos	toly  á  spoléč	ní�ky
ápos	tolu! ? C4á� stéč	né	  to bylo přoto, áby č	téná� ř	  byl ujis	té	n, z	é byly nápsá�ny oč	ity�mi své	dky á
spoléč	ní�ky oč	ity�čh své	dku! .  Lzé vé	ř	 it  oč	ité�mu své	dkovi, ktéřy�  hovoř	í� přávdu o tom, čo sé
skutéč	né	  stálo v Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	 . Réálitá jé vs	ák táková� , z	é i oč	ity�m své	dku! m nélzé vé	ř	 it, kdyz	
májí� poskytnout histořičky př	ésny�  zá� znám. Nikdy jim nébylo moz	né�  vé	ř	 it á stá� lé jim nélzé
vé	ř	 it. Pokud by oč	ití� své	dči vz	dy podá�váli histořičky př	ésné�  své	déčtví�, némuséli byčhom mí�t
přá�vní� soudy. Pokud byčhom potř	ébováli zjistit, čo sé vlástné	  stálo, kdyz	  byl spá� čhá�n třéstny�
č	in, mohli byčhom sé né	koho zéptát. Skutéč	né�  přá�vní� př	í�pády vyz	ádují� ví�čé oč	ity�čh své	dku! ,
přotoz	é své	déčtví� oč	ity�čh své	dku!  sé lis	 í�. Pokud by sé dvá oč	ití�  své	dči u soudu lis	 ili stéjné	
jáko Mátous	  á Ján,př	édstávté si, ják té	z	ké�  by bylo dospé	 t soudu k řozhodnutí�.

Dáls	 í� řéálitou jé, z	é vs	éčhná évángéliá bylá nápsá�ná ánonymné	  á z	á� dny�  z áutořu!  o sobé	
népřohlás	ujé, z	é jé oč	ity�m své	dkém. K ná� zvu! m évángélií� jsou př	ipojéná jmé�ná („évángélium
podlé  Mátous	é“),  álé  tyto  tituly  jsou  pozdé	 js	 í�mi  dodátky  k  évángéliu,  ktéřé�  poskytují�
řédáktoř	i á zá�koní�či, áby infořmováli č	téná� ř	é, o kom si řédáktoř	i mysléli, z	é jsou áutořitámi
řu! zny�čh véřzí�. To, z	é ná� zvy néjsou pu! vodní� od sámotny�čh évángélií�,  by mé	 lo by� t jásné�  ná
zá�kládé	  jédnodučhé�ho zámys	léní�. Tén, kdo nápsál Mátous	é, jéj nénázvál „Evángélium podlé
Mátous	é“. Osoby, ktéřé�  mu dáli ténto ná� zév, vá�m ř	í�kájí�, kdo ho podlé jéjičh ná� zořu nápsál.
Autoř	i nikdy népojménová�vájí� své�  knihy „podlé“. 1)

Mátous	ovo évángélium jé náví�č  psá�no u� plné	  vé tř	étí�  osobé	  o tom, čo „oni“  -  Jéz	 í�s	  á
uč	édní�či  -  dé	 láli,  nikdy  o  tom,  čo  „my“  -  Jéz	 í�s	  á  my  ostátní�  -  jsmé  dé	 láli.  I  kdyz	  toto
évángélium vypřá�ví�  o udá� losti, kdy byl Mátous	  povolá�n stá� t sé uč	édní�kém, mluví� o „né	m“,
nikoli  o  „mné	“.  Př	éč	té	 té  si  zpřá�vu sámi (Mátous	  9:  9).  Néní�  v  ní�  nič,  čo  by vá� s  védlo  k
podézř	éní�, z	é áutoř mluví� o sobé	 .



U Jáná jé to jés	té	  jásné	 js	 í�.  Ná konči évángéliá áutoř pí�s	é o „milováné�m uč	édní�kovi“:
„Toto jé tén uč	édní�k, ktéřy�  své	dč	í� o té	čhto vé	čéčh á nápsál jé, á ví�mé, z	é jého své	déčtví� jé
přávdivé� “ (Ján 21:24). Vs	 imné	 té si, ják áutoř řozlis	ujé mézi zdřojém infořmáčí�, „uč	édní�kém,
ktéřy�  své	dč	í�“, á sébou sámy�m: „ví�mé, z	é jého své	déčtví� jé přávdivé� .“ On / my: ténto áutoř
néní� uč	édní�kém. Tvřdí�, z	é né	ktéřé�  své�  infořmáčé zí�skál od uč	édní�ká.

Pokud  jdé  o  ostátní�  évángéliá,  o  Mářkovi  sé  ř	í�kálo,  z	é  nébyl  uč	édní�kém,  álé
spoléč	ní�kém Pétřá, á Luká� s	  byl spoléč	ní�kém Pávlá, ktéřy�  táké�  nébyl uč	édní�kém. I kdyby byli
uč	édní�ky, nézářuč	ujé to objéktivitu áni přávdivost jéjičh př	í�bé	hu! . Vé skutéč	nosti vs	ák z	á�dny�
zé spisovátélu!  nébyl oč	ity�m své	dkém á nikdo z ničh to o sobé	  áni nétvřdí�.

Kdo tédy nápsál tyto knihy?

Autoři evangelií

       Dobřy�m záč	á� tkém jé  zá�kládní�  otá� zká:  Co ví�mé o Jéz	 í�s	ovy�čh ná� slédovní�čí�čh? Nás	é
néjstářs	 í�  á  néjléps	í�  infořmáčé  o  ničh  počhá� zéjí�  zé  sámotny�čh  évángélií�  spolu  s  knihou
Skutku! .  Ostátní�  knihy Nové�ho zá�koná,  nápř	í�klád spisy Pávlá,  sé  zmí�ní�  pouzé o  dváná� čti
uč	édní�čí�čh á tyto odkázy májí�  téndénči potvřzovát to, čo mu! z	émé vyvřá� tit zé sámotny�čh
évángélií�.  Mimo Novy�  zá�kon má�mé jén légéndy, ktéřé�  vznikly o mnoho désétilétí�  á stolétí�
pozdé	 ji - nápř	í�klád slávné�  Skutky Jáná, ktéřé�  vypřá�vé	 jí� zá� zřáč	né�  misioná� ř	ské�  skutky Jáná po
vzkř	í�s	éní�. Ž4 á�dny�  histořik si némyslí�, z	é tyto zá�známy jsou histořičky spoléhlivé� . 2)

Ž évángélií� sé dozví�dá�mé, z	é Jéz	 í�s	ovi uč	édní�či, jáko on, byli řolní�či niz	s	 í� tř	 í�dy z vénková
v Gáliléji. Vé	ts	 iná z ničh - uřč	ité	  S4 imon Pétř, Ondř	éj, Jákub á Ján - byli dé	 lní�či (řybá� ř	 i ápod.);
o Mátous	i  sé ř	í�ká� ,  z	é byl vy�bé	řč	í�  dání�,  álé néní�  jásné� ,  ják vysoko byl v ořgánizáči vy�bé	řu
dání�,  áť  uz	  to  byl  jáky�si  généřá� lní�  dodávátél,  ktéřy�  spolupřáčovál  př	í�mo  s  vlá�dnoučí�mi
ořgá�ny ná zájis	té	ní� dán	 ovy�čh vy�nosu!  nébo, á přávdé	podobné	 ji , dřuh č	lové	ká, ktéřy�  př	is	él
záklépát ná vás	é dvéř	é, áby jsté mu záplátily. Pokud by to bylo to dřuhé� , nič nénásvé	dč	ujé
tomu, z	é by to vyz	ádoválo hodné	  vzdé	 lá�ní�.

Toté�z	  lzé jisté	  ř	 í�či i o ostátní�čh. Má�mé né	 jáké�  infořmáčé o tom, čo to v přvní�m stolétí�
známénálo  by� t  řolní�kém z  niz	s	 í�  tř	 í�dy  vé  vénkovsky�čh  oblástéčh Páléstiny.  Jédnu vé	č  to
známénálo,  z	é jsté té�mé	ř	  jisté	  byli négřámotní�.  Sá�m Jéz	 í�s	  byl  vélmi vy� jiméč	ny�  v tom, z	é
évidéntné	  umé	 l  č	í�st  (Luká� s	  4:  16–20),  álé  nič  nénásvé	dč	ujé  tomu,  z	é  by  umé	 l  psá� t.  Vé
stářové	ku to byly dvé	  sámostátné�  dovédnosti á mnoho lidí�,  ktéř	í�  umé	 li č	í�st, ták néumé	lo
psá� t.

Kolik jičh mohlo č	í�st? Négřámotnost bylá řozs	 í�ř	éná po čélé�  ř	 í�mské�  ř	 í�s	 i.  V néjléps	í�m
př	í�pádé	  ási 10 přočént populáčé bylo třočhu gřámotny�čh. A té	čh 10 přočént by tvoř	ily  lidé�
z vys	s	 í� tř	 í�dy, ktéř	í� mé	 li č	ás á péní�zé ná vzdé	 lá�ní� (á jéjičh otřoči á sluz	ébní�či sé uč	ili č	í�st vé
přospé	čh v  sluz	bé	  svy�m pá�nu! m).  Vs	 ičhni  ostátní�  přáčováli  od u� tlé�ho vé	ku á  némohli  si
dovolit mí�t č	ás áni péní�zé ná vzdé	 lá�ní�. 3)

Nič v évángélií�čh áni vé Skutčí�čh nénáznáč	ujé, z	é by Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či umé	 li č	í�st,
nátoz	  psá� t. Vé Skutčí�čh vé skutéč	nosti éxistujé zpřá�vá, vé ktéřé�  sé o Pétřovi á Jánovi ř	í�ká� , z	é
jsou „névzdé	 lání�“ (Skutky 4:13) – čoz	  bylo stářodá�vné�  slovo přo négřámotné� . Jáko gáliléjs	tí�
Ž4 idé�  by Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či, stéjné	  jáko sá�m Jéz	 í�s	 ,  mluvili ářáméjsky. Jáko vénkovs	tí�  lidé�
přávdé	podobné	  némohli  mí�t  z	á�dné�  ználosti  ř	éč	tiny;  kdyby jí�  mé	 li,  bylo  by  to  éxtřé�mné	



népřávdé	podobné� , přotoz	é třá�vili č	ás s dáls	 í�mi négřámotny�mi ářáméjsky mluví�čí�mi řolní�ky
á tvřdé	  přáčováli z řuky do u� st.
 

Střuč	né	  ř	éč	éno, kdo byli Jéz	 í�s	ovi uč	édní�či? Niz	s	 í� tř	 í�dá, négřámotní�, ářáméjsky mluví�čí�
řolní�či z Gáliléjé.

A kdo byli áutoř	i  évángélií�?  I  kdyz	  bylá jéjičh idéntitá ánonymní�,  mu! z	émé sé o ničh
dozvé	dé	 t pá� ř vé	čí� z knih, ktéřé�  nápsáli. To, čo sé uč	í�mé, jé zčélá v řozpořu s tí�m, čo ví�mé o
Jéz	 í�s	ovy�čh uč	édní�čí�čh. Autoř	i évángélií�  byli vysočé vzdé	 lání�,  ř	éčky mluví�čí�  kř	ésťáné� , ktéř	í�
přávdé	podobné	  z	 ili mimo Páléstinu.

To, z	é s	 lo o vysočé vzdé	 láné�  ř	éčky mluví�čí�, jé přáktičky sámozř	éjmé� . Ač	koli sé č	ás od
č	ásu objévili  vé	dči,  ktéř	í�  si  mysléli,  z	é  évángéliá mohlá by� t  pu! vodné	  nápsá�ná ářáméjsky,
dnés jé z mnohá téčhničky�čh lingvističky�čh du! vodu!  nápřostá�  shodá v tom, z	é évángéliá bylá
nápsá�ná v ř	éč	tiné	 . Ják jsém jiz	  náznáč	il, jén ási 10 přočént lidí� v R4 í�mské�  ř	 í�s	 i doká�zálo č	í�st,
jés	té	  mé�né	  jičh psálo  vé	ty,  mnohém mé�né	  z  ničh  doká�zálo  sklá�dát  př	í�bé	hy  ná  zá�kládní�
u� řovni á jén vélmi má� lo z ničh by doká� zálo psá� t déls	 í� litéřá� řní� dí�lá jáko évángéliá. Evángéliá
néjsou jisté	  néjpřopřáčováné	 js	 í�mi knihámi, ktéřé�  sé v ř	í�s	 i  objévují�  – májí�  k tomu dáléko.
Př	ésto  sé jédná�  o  učéléné�  př	í�bé	hy nápsáné�  vysočé vys	kolény�mi  áutořy,  ktéř	í�  vé	dé	 li,  ják
zkonstřuovát př	í�bé	h á vyjádř	ovát s čitém své�  litéřá� řní� čí�lé.

Ať uz	  byli tito áutoř	i kdokoli, byli to néobvyklé nádání� kř	ésťáné�  z  pozdé	 js	 í�  généřáčé.
Vé	dči  débátují�  o  tom,  kdé  z	 ili  á  přáčováli,  álé  jéjičh  néználost  páléstinské�  géogřáfié  á
z	 idovsky�čh zvyku!  náznáč	ujé, z	é svá�  dí�lá sklá�dáli né	kdé jindé v ř	í�s	 i - přávdé	podobné	  vé vélké�
mé	stské�  oblásti,  kdé mohli zí�skát slus	né�  vzdé	 lá�ní�  á kdé bylo řélátivné	  vélké�  spoléč	énství�
kř	ésťánu! . 4)

Tito áutoř	i nébyli niz	s	 í�mi, négřámotny�mi, ářáméjsky mluví�čí�mi řolní�ky z Gáliléjé. Néní�
vs	ák moz	né� , z	é by nápř	í�klád Ján nápsál évángélium jáko stářy�  muz	? Ž4 é jáko mlády�  muz	  byl
négřámotny�,  ářáméjsky mluví�čí�  dé	 lní�k  -  řybá� ř	  do doby,  kdy uz	  byl  dost  stářy�  ná to,  áby
pomohl vytá�hnout sí�ť - álé z	é jáko stářy�  muz	  mohl pák nápsál évángélium?

Myslí�m, z	é jé to moz	né� . Žnáménálo by to, z	é po Jéz	 í�s	ové	  vzkř	í�s	éní� sé Ján řozhodl jí�t do
s	koly á stá� t sé gřámotny�m. Náuč	il sé zá�klády č	téní�, počhopil zá�klády psání� á náuč	il sé ř	éčky,
nátolik  dobř	é,  áby  bylá  plynulá� .  Néz	  byl  stářy�,  zvlá�dl  i  kompoziči  á  byl  sčhopén  psá� t
évángélium. Jé to přávdé	podobné�? To sé zdá�  sotvá. Poté� , čo záz	 ili Jéz	 í�s	ovo vzkř	í�s	éní�, mé	 l Ján
á dáls	 í� Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či ná mysli jiné�  vé	či. Žá přvé�  si mysléli, z	é musí� obřá� tit své	t á ř	í�dit
čí�řkév.

Svědek Papias

       Návzdořy du! kázu! m, z	é z	á�dny�  z uč	édní�ku!  nénápsál évángélium, musí�mé sé vypoř	á�dát s
řánou  čí�řkévní�  třádičí�,  ktéřá�  náznáč	ujé,  z	é  né	ktéř	í�  z  ničh  ták  uč	inili.  Ják  jé  moz	né�  sé
vypoř	á�dát s touto třádičí�?

Néjřáné	 js	 í�m zdřojém té� to třádičé, jé řáné	  kř	ésťánsky�  otéč čí�řkvé jmé�ném Pápiás, tén sé
záby�vá�  pouzé dvé	mi řány�mi kř	ésťánsky�mi évángélii, Mářká á Mátous	é. Pápiás jé zá�hádná�
osobnost, ktéřá�  nápsálá pé	tidí�lné�  dí�lo Expozičé vy�řoku!  Pá�ná . Vé	dči vé	řohodné	  dátováli toto
dí�lo né	kdé mézi 110 á 140 n. L., C4 tyř	ičét áz	  sédmdésá� t lét po nápsá�ní� přvní�ho évángéliá. 5)
Pápiásová  přá� čé  sé  jiz	  nédočhoválá:  ř	ádá  pozdé	 js	 í�čh  kř	ésťánsky�čh  áutořit  shlédálá



Pápiásovy ná� zořy buď uřá� z	 livé� , nébo nédostátéč	né	  přopřáčováné� ,  tákz	é jého spis nébyl z
vélké�  č	á� sti  kopí�řová�n  přo  potomky.  6) Vs	é,  čo  o  tomto  dí�lé  ví�mé,  počhá� zí�  z  jého  čitáčí�
pozdé	 js	 í�mi čí�řkévní�mi otči.

Pápiás byl ničmé�né	  č	ásto zobřázová�n jáko uz	 itéč	ny�  zdřoj přo záloz	éní�  řáné�  čí�řkévní�
třádičé, č	á� stéč	né	  kvu! li tomu, ják náznáč	ujé, z	é obdřz	él své�  infořmáčé. V né	ktéřy�čh čitáčí�čh
Expozič, ktéřé�  sé dočhováli,  uvá�dí�,  z	é osobné	  hovoř	il  s kř	ésťány, ktéř	í�  ználi skupinu lidí�,
ktéřou on názy�vá�  „stářs	 í�“, z	é ználi né	ktéřé�  z uč	édní�ku!  á z	é př	édá�vá�  infořmáčé, ktéřé�  dostál
od ničh. Př	i č	téní� Pápiás tédy má�mé př	í�stup k infořmáčí�m z tř	étí� nébo č	tvřté�  řuky od lidí�,
ktéř	í� ználi spoléč	ní�ky uč	édní�ku! .
 

Mnohokřá� t  čitováná�  pásá� z	  Pápiásé  (záznáménáná�  Eusébiém)  popisujé  ténto  dřuh
infořmáčí� zé tř	étí� nébo č	tvřté�  řuky, ty�kájí�čí�čh sé Mářká á Mátous	é jáko áutořu!  évángélií�.

Tén  stářs	 í�  ř	 í�kál:  „Kdyz	  byl  Mářék  Pétřovy�m  tlumoč	ní�kém  [př	ékládátélém],  zápsál
př	ésné	  vs	é,  čo  si  pámátovál  z  Pá�novy�čh  slov  á  skutku!  -  álé  né  po poř	á�dku.  Néboť
néslys	él Pá�ná, áni ho nédopřová�zél; álé pozdé	 ji,  ják jsém náznáč	il,  dopřová�zél Pétřá,
ktéřy�  př	izpu! sobovál  své�  uč	éní�  potř	ébá�m,  ktéřé�  mu  byly  k  dispoziči,  á  nézájistil
uspoř	á�dáné�  sloz	éní� Pá�novy�čh vy�řoku! . A ták Mářék néudé	 lál nič s	pátné�ho, kdyz	  nápsál
né	ktéřé�  vé	či, ták ják si jé pámátovál. Přotoz	é mé	 l v u� myslu jén jédiny�  u� č	él: névynéčhát
nič, čo slys	él, nébo mézi né	  nézáhřnout jákoukoli léz	 . “
Dá� lé ř	í�ká�  o Mátous	ovi:
A ták Mátous	  sloz	 il  vy�řoky v hébřéjské�m jázyčé á káz	dy�  jé  intéřpřétovál  [př	éloz	 il?]
Podlé svy�čh néjléps	í�čh sčhopností�. (Eusébius, Cí�řkévní� histořié 3. 39)

Néní� to du! káz, z	é Mátous	  opřávdu nápsál Mátous	é á Mářék opřávdu nápsál Mářká?
Př	i pokusu o posouzéní�  histořičké�  hodnoty Pápiásovy�čh pozná�mék jsou zdé né	ktéřé�

vélmi zá�váz	né�  komplikáčé. Žáč	né	mé Mátous	ém. Žá přvé� , u Mátous	é - ná řozdí�l od Mářká - sé
nédozví�mé, jáky�  jé zdřoj Pápiásovy�čh infořmáčí�, nébo jéstli vu! béč né	 jáky�  zdřoj má� . Jé to z
dřuhé�  řuky? C4tvřté�  řuká? Pá� té�  řuká? Pokud Pápiás psál, ř	ékné	mé, zá 120 nébo 130, lét bylo
to né	čo jáko č	tyř	ičét nébo pádésá� t lét poté� , čo byl Mátous	  ánonymné	  nápsá�n. Evángélium
bylo v ánonymní�m obé	hu po čélá�  désétilétí�. Néní� moz	né� , z	é třádičé, ktéřou Pápiás lí�č	í�, bylá
mézití�m vytvoř	éná?

V té� to souvislosti stojí� zá zmí�nku, z	é dvé	  konkřé� tní� infořmáčé, ktéřé�  ná�m o Mátous	ovi
poskytujé Pápiás, néjsou přávdivé�  přo „nás	ého“ Mátous	é.  Ná� s	  Mátous	  néní�  jén soubořém
Jéz	 í�s	ovy�čh vy�řoku!  á évángélium bylo jisté	  nápsá�no v ř	éč	tiné	 , nikoli v hébřéjs	tiné	 . 7) Žmy� lil
sé  Pápiás  jédnodus	é  vé  svy�čh  infořmáčí�čh?  Nébo  mluví�  o  né	 jáké�  jiné�  knizé  nápsáné�
Mátous	ém - nápř	í�klád o sbí�řčé Jéz	 í�s	ovy�čh vy�řoku!  - ktéřou jiz	  névlástní�mé?

Pokud Pápiás néní� spoléhlivy�  ohlédné	  Mátous	é, jé spoléhlivy�  u Mářká? V tomto př	í�pádé	
náznáč	ujé, z	é dostá�vá�mé infořmáčé z tř	étí� nébo č	tvřté�  řuky. 8) A opé	 t, jédén z bodu! , ktéřy�
du! řázné	  uvá�dí�, jé uřč	ité	  s	pátny� : tvřdí�, z	é jédní�m zé dvou hlávní�čh čí�lu!  Mářká bylo vypřá�vé	 t o
Jéz	 í�s	 i vs	éčhno, čo od Pétřá slys	él. Přosté	  nééxistujé zpu! sob, ják by to mohlá by� t přávdá. K
př	éč	téní� Evángéliá podlé Mářká náhlás jé tř	ébá ási dvé	  hodiny. Poté� , čo Pétř střá�vil vs	éčhny
ty mé	sí�čé nébo řoky s Jéz	 í�s	ém, á poté� , čo Mářék posloučhál Pétřovo ká�zá�ní� o Jéz	 í�s	 i vé dné v
noči, má�mé si př	édstávit, z	é vs	éčhno, čo Mářék slys	él, byly tyto infořmáčé ktéřé�  sé véjdou o
do dvou hodin?



V káz	dé�m př	í�pádé	  sé nézdá� , z	é by ná�m Pápiás poskytovál tákové�  infořmáčé, do ktéřy�čh
mu! z	émé vloz	 it vélkou du! vé	řu. V té� to souvislosti byčh řá�d zdu! řáznil, z	é vé	dči té�mé	ř	  jédnotné	
odmí�tli té�mé	ř	  vs	é ostátní�, o čo Pápiás záznáménál á  ř	ékl v dočhovány�čh odkázéčh ná jého
přá� či. Žváz	 té dáls	 í� jého infořmáčé zé č	tvřté�  řuky:

Ták si stářs	 í�, ktéř	í� vidé	 li Jáná, Pá�nová uč	édní�ká, pámátováli, ják ho slys	éli ř	 í�kát, ják Pá�n
o té	čhto dobá� čh uč	il, kdyz	  ř	 í�kál:
"Blí�z	 í� sé dny, kdy vyjdé řé�vá, káz	dá�  s déséti tisí�či vé	 tvémi; á ná jédné�  vé	 tvi budé dését
tisí�č vé	 tví�. A skutéč	né	 , ná jédné�  vé	 tvi budé dését tisí�č vy�honku!  á ná káz	dé�m vy�honku
dését tisí�č  shluku! ;  á v káz	dé�m shluku budé dését tisí�č hřoznu!  á káz	dy�  hřozén, kdyz	
budé lisová�no, vydá�  dváčét pé	t mé	ř ví�ná. A kdyz	  sé ktéřy�koli zé sváty�čh dotkné shluku,
dáls	 í�  budé  kř	ič	ét:  „Jsém  léps	í�,  vézmi  mé	 ,  poz	éhnéj  pá�novi  skřzé  mé	 .“  “(Eusébius,
Cí�řkévní� histořié 3.39.1)

Nikdo si némyslí�,  z	é by to Jéz	 í�s	  opřávdu ř	ékl. Nébo z	é Jéz	 í�s	u! v uč	édní�k Ján ř	ékl, z	é to
ř	ékl Jéz	 í�s	 . Opřávdu to ř	ékli stářs	 í�, ktéř	í� ználi Jáná? 9)

Pokud  májí�  vé	dči  sklon  opustit  to,  čo  Pápiás  ř	í�ká�  přáktičky  vé  vs	éčh  ostátní�čh
př	í�pádéčh, přoč	 sé né	kdy odvolá�vájí� ná né	 j jáko své	dká, áby uká�záli, z	é má�mé řánou třádiči,
ktéřá�  spojujé Mátous	é s jédní�m z nás	 ičh évángélií� á Mářká s jiny�m? Přoč	 tito vé	dči př	ijí�májí�
né	čo z toho, čo ř	ékl Pápiás, álé né vs	éčhno, čo ř	ékl? Má�m podézř	éní�, z	é jé to přoto, z	é čhté	 jí�
mí�t podpořu přo svu! j vlástní� u� hél pohlédu (Mátous	é opřávdu nápsál Mátous	) á řozhodli sé
du! vé	ř	ovát Pápiásovi, kdyz	  potvřzujé jéjičh ná�zoř, á nédu! vé	ř	ují� mu, kdyz	  tomu ták néní�.

Vy�slédkém  tohoto  řyčhlé�ho  zkoumá�ní�  Pápiás  jé,  myslí�m,  z	é  př	édá�vá�  př	í�bé	hy,  ktéřé�
slys	él,  á  př	isuzujé  jé  lidém,  ktéř	í�  ználi  jiné�  lidi,  ktéř	í�  to  ř	ékli.  Alé  kdyz	  ho  má�mé
zkontřolovát, zdá�  sé, z	é sé my�lil. Lzé mu du! vé	ř	ovát ná mí�stéčh, kdé ho nélzé zkontřolovát?
Pokud má� té př	í�télé,  ktéřy�  sé néustá� lé my�lí�,  kdyz	  dá�vá�  infořmáčé o mí�stéčh,  ktéřá�  zná� té,
budété mu vé	ř	 it, kdyz	  vá�m dá�  infořmáčé o mí�stéčh, kdé jsté nikdy nébyli?

Néní� zná�mo, z	é by Pápiás ř	ékl né	čo o Luká� s	 i nébo Jánovi. Néjsém si jisty�  přoč	. Žá�vé	ř jé
álé ténto: némá�mé z	á�dny�  solidní�  odkáz ná áutořy nás	 ičh č	tyř	  évángélií�,  ktéřy�m mu! z	émé
du! vé	ř	ovát (nápř	í�klád to,  z	é  áutoř vé skutéč	nosti odkázujé ná nás	ého Mátous	é  á Mářká),
dokud sé nédostánémé blí�z	é ké konči dřuhé�  stolétí� - té�mé	ř	  čély�čh sto lét poté� , čo byly tyto
knihy ánonymné	  uvédény do obé	hu.

Svědek Ireneus a další

       Přvní�  jásny�  odkáz  ná  č	tyř	i  évángéliá  jé  vé  spiséčh  čí�řkévní�ho  otčé  Iřénéá.  V
pé	 tisvázkové�m u� toku ná kř	ésťánské�  héřézé jménujé jáko č	tyř	i  évángéliá čí�řkvé Mátous	é,
Mářká, Luká� s	é á Jáná. Néní� divu, z	é v dobé	  Iřénéá (180 n. L.)  čí�řkévní� otčové�  čhté	 li vé	dé	 t,
kdo tyto ánonymní� knihy nápsál. Ják uvidí�mé v dáls	 í� kápitolé, v řáné�  čí�řkvi putoválo mnoho
dáls	 í�čh  évángélií�  -  vé	 ts	 iná  z  ničh  vé  skutéč	nosti  tvřdilá,  z	é  bylá  nápsá�ná  Jéz	 í�s	ovy�mi
uč	édní�ky,  nápř	í�klád  Pétřém,  Tomá� s	ém  á  Filipém.  Ják  bylo  moz	né�  řozhodnout,  ktéřy�m
évángélí�m sé budé vé	ř	 it jáko ápos	tolsky�m? To byl čhoulostivy�  přoblé�m, přotoz	é vé	ts	 iná z



té	čhto  „jiny�čh“  évángélií�  př	édstávoválá  téologičké�  péřspéktivy,  ktéřé�  Iřénéj  oznáč	il  zá
káčí�ř	ské� . Ják lzé poznát přávé�  Jéz	 í�s	ovo uč	éní�? Pouzé př	ijétí�m té	čh évángélií�, ktéřá�  skutéč	né	
nápsáli jého ná� slédovní�či nébo blí�zčí� spoléč	ní�či jého ná� slédovní�ku! .

Alé évángéliá, ktéřá�  bylá v Iřénéovy�čh křuzí�čh s	 iřočé př	ijí�má�ná jáko áutořitátivní�, bylá
pu! vodné	  ánonymní�.  R4 és	éní�  přoblé�mu  válidáčé  té	čhto  téxtu!  bylo  zř	éjmé� :  bylo  tř	ébá  jé
př	ipsát skutéč	ny�m uzná�vány�m áutořitá�m. Po čélá�  désétilétí� sé třádoválá třádičé, z	é Mátous	
nápsál évángélium, á přoto sé táto knihá záč	álá př	ijí�mát jáko jého, čoz	  jé nyní� nás	é přvní�
évángélium. Mářék byl pováz	ová�n zá Pétřová spoléč	ní�ká: nás	é dřuhé�  évángélium záč	álo by� t
s ní�m spojová�no á poskytlo Pétřu! v pohléd ná Jéz	 í�s	u! v z	 ivot. Autoř nás	ého tř	étí�ho évángéliá
nápsál dvá svázky, z ničhz	  dřuhy�, Skutky, vylí�č	il Pávlá jáko hřdinu. Védoučí� čí�řkvé třváli ná
tom, z	é to musél nápsát Pávlu! v spoléč	ní�k, á ták jéj př	idé	 lili Luká� s	 i.  10)  A áby toho nébylo
má� lo,  č	tvřté�  évángélium, ktéřé�  vy�slovné	  tvřdí�,  z	é  nébylo  nápsá�no oč	ity�m své	dkém, bylo
př	ésto př	iř	ázéno Jánovi, jédnomu z Jéz	 í�s	ovy�čh néjbliz	s	 í�čh uč	édní�ku!  (vé č	tvřté�m évángéliu
vlástné	  nikdy néní� jménová�n).

Ž4 á�dny�  z té	čhto ná� zvu!  vé skutéč	nosti népátř	í�  sámotny�m áutořu! m. A z	á�dné�  z évángélií�
nénápsál Jéz	 í�s	u! v ná� slédovní�k, přotoz	é vs	 ičhni byli ářáméjsky mluví�čí�  pu! vodém z niz	s	 í� tř	 í�dy
v Gáliléji, né vysočé vzdé	 lány�mi ř	éčky mluví�čí�mi kř	ésťány z pozdé	 js	 í� généřáčé.
 

A  ták  tu  má�mé  odpové	ď  ná  nás	 i  otá� zku,  přoč	  sé  táto  évángéliá  návzá� jém  ták  lis	 í�.
Přotoz	é nébyly nápsá�ny Jéz	 í�s	ovy�mi spoléč	ní�ky áni spoléč	ní�ky jéjičh spoléč	ní�ku! . Nápsáli jé o
désétilétí� pozdé	 ji lidé� , ktéř	í� Jéz	 í�s	é néználi, z	 ili v jiné�  zémi nébo v jiny�čh zémí�čh néz	  Jéz	 í�s	  á
mluvili jiny�m jázykém néz	  Jéz	 í�s	 . C4á� stéč	né	  sé od sébé lis	 í�, přotoz	é sé táké�  návzá� jém néználi,
do jisté�  mí�řy mé	 li řu! zné�  zdřojé infořmáčí�  (áč	koli Mátous	  á Luká� s	  č	éřpáli z Mářká) á své�
př	í�bé	hy upřávili ná zá�kládé	  vlástní�ho čhá�pá�ní� toho kdo byl Jéz	 í�s	 .
 

Skutéč	nost, z	é évángéliá nébylá vé skutéč	nosti sépsá�ná ápos	toly, jé v Nové�m zá�koné	
nédé	 lá�  néobvykly�mi.  Přá�vé	  náopák  jé  č	iní�  typičky�mi.  Vé	 ts	 iná  knih  Nové�ho  zá�koná  jé
sépsá�ná pod jmé�ny lidí�, ktéř	í� jé vé skutéč	nosti nénápsáli. To jé mézi uč	énči jiz	  po vé	ts	 inu
minulé�ho stolétí�  dobř	é zná�mo á s	 iřočé sé vyuč	ujé v hlávní�čh séminá� ř	 í�čh á ná�boz	énsky�čh
s	kolá� čh po čélé�  zémi. Dí�ky tomu to ví�  i  vé	 ts	 iná pástořu! .  Alé přo mnoho lidí�  ná uliči á v
kostélní�čh lávičí�čh jé to „novinká“.

NACHÁZÍ SE V NOVÉM ZÁKONĚ FALZA?

       Ž dváčéti sédmi knih Nové�ho zá�koná jé té�mé	ř	  osm té�mé	ř	  jisté	  sépsá�no áutořém, jéhoz	
jmé�no nésou: sédm néspořny�čh dopisu!  Pávlá (R4 í�mánu! m, 1.  á 2.  Kořintsky�m, Gálátsky�m,
Filipénsky�m, 1. Tésáloničénsky�m á Filémonovi) á Žjévéní� Jáná (i kdyz	  si néjsmé jisti, kdo byl
ténto Ján).

Dáls	 í�čh déváténá� čt knih spádá�  do tř	í� skupin.

 Ják jsmé jiz	  vidé	 li, évángéliá jsou přávdé	podobné	  čhybné	  př	iř	ázéná. Ján, uč	édní�k,
nénápsál  Jáná á Mátous	  nénápsál  Mátous	é.  Jiné�  ánonymní�  knihy byly řovné	z	
néspřá�vné	  př	ipsá�ny né	komu slávné�mu. Knihá  Ž4 idu! m néuvá�dí� Pávlá jáko své�ho



áutořá á té�mé	ř	  jisté	  ji Pávél nénápsál.  11) Alé nákonéč bylá př	ijátá do ká�nonu
Pí�smá (viz kápitolá 7), přotoz	é čí�řkévní� otčové�  si mysléli, z	é jí� nápsál Pávél.

 Téřmí�n „homonymié“ známéná�  „mí�t stéjny�  ná� zév.“ „Homonymní� spis“ jé knihá,
ktéřou pí�s	é  né	kdo, kdo má�  stéjné�  jmé�no jáko né	kdo,  kdo jé slávny�.  Nápř	í�klád
Jákubovu knihu bézpočhyby nápsál né	kdo jmé�ném Jákub, álé áutoř nétvřdí�, z	é jé
né	 jáky�m  konkřé�tní�m  Jákubém.  Bylo  to  zčélá bé	z	né�  jmé�no.  Pozdé	 js	 í�  čí�řkévní�
otčové�  př	ijáli knihu jáko souč	á� st Pí�smá, přotoz	é tvřdili, z	é ténto Jákub byl Jákub,
břátř Jéz	 í�s	u! v. V sámotné�  knizé tákovy�  ná� řok nééxistujé.

 Né	ktéřé�  knihy Nové�ho zá�koná byly nápsá�ny sé jmé�ny lidí�, ktéř	í� jé vé skutéč	nosti
nénápsáli.  Vé	dči  to  vé	dí�  uz	  ví�čé  néz	  sto  lét.  Téřmí�n  přo  ténto  jév  jé
„pséudépigřáfié“ - doslová „nápsáné�  pod fálés	ny�m jmé�ném“. Vé	dči př	i pouz	 í�vá�ní�
tohoto  vy�řázu  néjsou  př	í�lis	  kořéktní� á  májí�  téndénči  jé  pouz	 í�vát,  přotoz	é
néobsáhujé négátivní� konotáči spojénou s vy�řázém „pádé	 láné�“. Ať uz	  álé pouz	 ijí�
jáky�koli vy�řáz, biblič	tí� bádátélé�  jiz	  dlouhou dobu ářguméntují�, z	é éxistují� knihy
Nové�ho zá�koná, jéjičhz	  áutoř	i vé	domé	  tvřdili, z	é jsou né	ky�m jiny�m, néz	  ky�m byli.

Pseudepigrafie ve starověkém světě

        Abyčhom tuto situáči lé�pé počhopili, musí�mé si pové	dé	 t  ví�čé o áutořství� á fálés	né�m
áutořství� vé stářové	ké�m své	 té	 .

Definice

       Néjpřvé jé du! léz	 ité�  by� t v nás	 í�  téřminologii př	ésní�. Téřmí�n „pséudépigřáfié“ sé mu! z	é
vztáhovát ná jáky�koli téxt, ké ktéřé�mu jé př	ipojéno fálés	né�  jmé�no. Mohou to by� t fálés	né�  listy
á mohou to by� t spisy, jéjičhz	  áutoř	i fálés	né	  tvřdí�, z	é jsou né	ky�m jiny�m.
 

Existují�  dvá  dřuhy  fálés	né	  př	isuzovány�čh  spisu! .  Né	ktéřé�  z  ničh  jsou  knihy  psáné�
ánonymné	 , o ničhz	  pozdé	 ji č	téná� ř	 i, řédáktoř	i nébo zá�koní�či mylné	  tvřdí�, z	é jé nápsál né	kdo
slávny� ;  dáls	 í�   jsou knihy nápsáné�  homonymné	  né	ky�m, kdo má�  ná�hodou stéjné�  jmé�no jáko
né	kdo jiny�,  kdo byl slávny�.  Vé stářové	ké�m své	 té	  vé	 ts	 iná lidí�  némé	 lá př	í�jméní�,  tákz	é  „Ján“
mohl by� t kdokoliv zé stovék nébo tisí�ču!  lidí�. Pokud áutoř jmé�ném Ján nápsál knihu á né	kdo
pozdé	 ji tvřdil, z	é ténto Ján byl vé skutéč	nosti Ján, syn Žébédéá (ják né	ktéř	í�  lidé�  tvřdili u
knihy Žjévéní�), pák by s	lo o fálés	né�  př	isuzová�ní� záloz	éné�  ná homonymité	 . 12)

Existují�  táké�  dvá  dřuhy  „pséudonymní�čh“  spisu! ,  tédy  spisu!  psány�čh  pod  „fálés	ny�m
jmé�ném“.  Smys	léné�  jmé�no  jé  jédnodučhy�  pséudonym.  Kdyz	  Sámuél  Cléméns  nápsál
Dobřodřuz	ství�  Hučklébéřřyho  Finná  á  podépsál  sé  jáko  Mářk  Twáin,  néhodlál  nikoho
podvé�st;  přosté	  si  vybřál  jiné�  jmé�no,  pod ktéřy�m budé publikovát.  Vé stářové	ké�m své	té	
éxistujé vélmi má� lo př	í�pádu!  tohoto dřuhu pséudonymity, i kdyz	  sé to př	í�léz	 itostné	  stá�válo.
R4 éčky�  histořik  Xénofo� n  nápsál  své�  slávné�  dí�lo  Anábásis  pod  pséudonymém
„Thémistogénés“.  Vé stářové	ku sé álé č	ásté	 ji  sétká�vá�mé s jiny�m dřuhém pséudonymní�ho
psání�,  kdé  áutoř  pouz	 í�vá�  jmé�no  né	koho  jiné�ho,  kdo  jé  dobř	é  zná�my�,  áby  oklámál  své�



publikum v domné	ní�, z	é on jé opřávdu  tou osobou. Ténto dřuh pséudonymní�ho psání�  jé
litéřá� řní� pádé	 lék.

Převládající padělání ve starověkém světě

         Litéřá� řní�  pádé	 látélství�  bylo vé stářové	ké�m své	 té	  bé	z	ny�m jévém. Ví�mé to, přotoz	é
stářové	čí�  áutoř	i  o  tom hodné	  mluví�.  Diskusi  o pádé	 lá�ní�  lzé  nálé�zt  vé spiséčh né	ktéřy�čh
néjzná�mé	 js	 í�čh  áutořu!  zé  stářové	ku.  Mézi  R4 éky  á  R4 í�mány  nájdété  odkázy  á  diskusé  o
pádé	 lá�ní� u ták zná�my�čh áutořu! , jáko jsou Héřodotus, Cičéřo, Quintillián, Mářtiál, Suétonius,
Gálén, Plutářčhos, Philástřátus á Diogénés Láéřtius. Mézi kř	ésťánsky�mi áutořy jsou diskusé
vé  spiséčh  zná�my�čh  osobností�  jáko  Iřénéus,  Téřtulliánus,  Ořigénés,  Eusébius,  Jéřomé,
Rufinus á Augustin.

Uč	énči Nové�ho zá�koná né	kdy tvřdí�, z	é pádé	 lá�ní� bylo vé stářové	ké�m své	 té	  ták bé	z	né� , z	é
ho nikdo nébřál vá�z	né	 :  přotoz	é  podvod byl obvyklé snádno odhálitélny�,  nikdy to nikoho
némohlo oklámát.  13) Střá�vil jsém poslédní�čh pá� ř lét zkoumá�ní�m stářodá�vny�čh diskusí�  o
pádé	 lá�ní� á dospé	 l jsém k zá�vé	řu, z	é jédiní� lidé� , ktéř	í� ténto ářgumént uvá�dé	 jí�, jsou lidé� , ktéř	í�
vé skutéč	nosti néč	étli z	á� dné�  stářové	ké�  zdřojé.

Stářové	ké�  zdřojé břály pádé	 lá�ní� vá� z	né	 . Té�mé	ř	  vs	éobéčné	  jé odsuzují�, č	ásto du! řázné	 . Ják
s	 iřočé to bylo odsouzová�no? Žvlá� s	 tní�  jé,  ják by sé ná�m mohlo zdá� t,  z	é přáxé pádé	 lá�ní�  jé
né	kdy  odsouzéná  i  v  sámotny�čh  pádé	 lány�čh  dokuméntéčh.  Tvřzéní�,  z	é  nikdo  tí�m  nébyl
nikdy oklámá�n, jé náví�č zčélá néspřá�vné� . Lidé�  tí�m byli néustá� lé oklámá�vá�ni. Přoto táké�  tito
lidé�  psáli pádé	 lky - áby lidi oklámáli.

Népotř	ébuji zdé podřobné	  popisovát stářodá�vné�  diskusé o pádé	 lá�ní�; o tomto přoblé�mu
éxistujé  spoustá  studií�,  i  kdyz	  bohuz	él  néju� plné	 js	 í�  přá� čé  jsou v  né	mč	iné	 .  14)Mu! z	u  vs	ák
ilustřovát jéjičh pointu tí�m, z	é zdé uvédu jédnu zvlá� s	ť vypoví�dájí�čí� ánékdotu.

Vé dřuhé�m stolétí� z	 il v R4 í�mé	   slávny�  lé�kář	  á áutoř jmé�ném Gálén. Gálén vypřá�vé	 l př	í�bé	h,
z	é jédnoho dné, kdyz	  přočhá� zél uličémi R4 í�má, přos	él kolém knihkupéčtví�. Tám uvidé	 l dvá
muz	é, ják sé há�dájí�  o uřč	itou knihu ktéřá�  tám bylá k přodéji, bylá nápsá�ná od ...  Gáléná!
Jédén muz	  třvál ná tom, z	é tá knihá jé skutéč	né	  Gálénová, á dřuhy�  stéjné	  hlásité	  tvřdil, z	é to
ták nému! z	é by� t, přotoz	é styl psání� byl u� plné	  odlis	ny�  od Gálénová. Jé zbytéč	né�  ř	 í�kát, ják to
kouzélné	  záhř	á� lo Gálénovo sřdčé, přotoz	é tu knihu vé skutéč	nosti nénápsál. Alé byl tí�m ví�čé
néz	  řozřus	ény�, z	é sé né	kdo pokous	í� přodát knihu pod jého jmé�ném. A ták s	él domu!  á sépsál
málou knihu ktéřou názvál „Ják řozpoznát Gálénovy knihy.“ Tu knihu má�mé dodnés.
 

Pádé	 lá�ní� bylo s	 iřočé přáktiková�no, mé	 lo to dřuhé�   oklámát á č	ásto to fungoválo. Ž4 é to
nébylá př	ijátélná�  přáxé, jé zř	éjmé�  z téřmí�nu! , ktéřé�  přo ni pouz	 í�váli stářové	čí�  áutoř	i. Dvá z
néjbé	z	né	 js	 í�čh téřmí�nu!  přo pádé	 lá�ní�  v ř	éč	tiné	  jsou pséudon, léz	  á nothon, bástářdské�  dí�té	 .
Ténto dřuhy�  téřmí�n jé v ř	éč	tiné	  stéjné	  dřsny�  á néčhutny�  jáko v ánglič	tiné	 . C4ásto jé postávén
védlé vy�řázu gnésion, čoz	  známéná�  né	čo jáko légitimní� nébo áuténtičké� .



Motivace pro výrobu padělků

       Ž čélé�  ř	ády stářové	ky�čh zdřoju!  jé zř	éjmé� , z	é zá�mé	řém litéřá� řní�ho pádé	 lá�ní� bylo podvé�st
č	téná� ř	é,  áby  si  mysléli,  z	é  knihu  nápsál  né	kdo  jiny�  néz	  skutéč	ny�  áutoř.  Alé  čo  k  tomu
motivoválo áutořy? Přoč	 přosté	  nénápsáli knihu s vlástní�m jmé�ném?

Poháns	tí�, z	 idovs	tí� á kř	ésťáns	tí� áutoř	i mé	 li mnoho motivu!  k pádé	 lá�ní� litéřá� řní�čh téxtu! .
Tády jé dését:

1. Chté	 li dosá�hnout zisku. Dvé	  néjvé	 ts	 í� knihovny vé stářové	ké�m své	 té	  byly umí�sté	ny vé
mé	stéčh Aléxándřié á Péřgám. Ží�ská�vá�ní�  knih do knihovní�ho fondu vé stářové	ku sé odé
dnés	ní�čh  dnu!  vélmi lis	 ilo.  Vzhlédém k tomu,  z	é  knihy byly kopí�řová�ny řuč	né	 ,  mohly sé
řu! zné�  kopié  stéjné�  knihy  od  sébé  návzá� jém  znáč	né	  lis	 it,  tákz	é  néjdu! léz	 ité	 js	 í�  knihovny
dá�vály př	édnost ořiginá� lu knihy př	éd pozdé	 js	 í� kopií�, ktéřá�  by  mohlá obsáhovát čhyby. Podlé
Gáléná  to  védlo  podnikátélské�  typy  k  vytvá� ř	éní�  „ořiginá� lní�čh“  kopií�  klásiku! ,  ktéřé�  sé
přodá�vály  knihovná�m  v  Aléxándřii  á  Péřgámu.  Kdyz	  knihovní�či  plátili  vélké�  péní�zé  zá
ořiginá� lní�  kopié pojédná�ní� od filozofá Ařistotélá, byli bysté př	ékvápéni, kolik ořiginá� lní�čh
kopií�  pojédná�ní�  od  Ařistotélá  sé  záč	álo  objévovát.  Pokud  mohu  ř	í�či,  motiv  zisku némé	l
z	á� dny�  vliv ná řáné�  kř	ésťánské�  spisy, přotoz	é tyto nébyly přodá�vá�ny ná třhu to záč	álo áz	
mnohém pozdé	 ji.

2. Postávit sé přoti népř	í�téli. Né	kdy bylo litéřá� řní�  dí�lo pádé	 lá�no, áby osobní�  népř	í�tél
vypádál  s	pátné	 .  R4 éčky�  histořik  filozofié  Diogénés  Láéřtius  náznáč	ujé,  z	é  filozof  jmé�ném
Diotémus  pádé	 lál  á  poté�  řozéslál  pádésá� t  obsčé�nní�čh  spisu!  sé  jmé�ném  své�  filozofičké�
némésis Epikuřá. To zjévné	  népřospí�válo Epikuřosové	  pové	sti. Né	kdy jsém př	émy�s	lél, jéstli
sé  né	čo  tákové�ho  dé	 jé  i  v  jédnom  zé  zvlá� s	 tné	 js	 í�čh  pádé	 lku!  řáné�ho  kř	ésťánství�.Lovéč
káčí�ř	ství� vé č	tvřté�m stolétí� Epiphánius náznáč	il, z	é si př	éč	étl knihu, ktéřou u� dájné	  pouz	 í�válá
skupiná vysočé némořá� lní�čh kř	ésťánsky�čh káčí�ř	u!  zná�my�čh jáko Fibionité� . Táto knihá, Vé	 ts	 í�
otá� zky Mářié, u� dájné	  obsáhoválá bizářní�  popis Jéz	 í�s	é á Mářié Mágdálé�ny, vé ktéřé�m Jéz	 í�s	
vézmé Mářii ná vysokou hořu á v jéjí� př	í�tomnosti vytá�hné zé své�ho boku z	énu (stéjné	  jáko
Bu! h  stvoř	il  Evu z  Adámová z	ébřá)  á  záč	né  s  ní�  mí�t  pohlávní�  styk.  Kdyz	  vs	ák  vyvřčholí�,
vytá�hné sé z ní�, nábéřé své�  séméno do řuky á sní� ho, pák ř	ékné Mářii: „Ták to musí�mé dé	 lát,
ábyčhom z	 ili.“ Mářié, počhopitélné	 , ná mí�sté	  omdlí�  (Epiphánius, Thé Pánářion, knihá 26).
Ténto  podivny�  př	í�bé	h  sé  nénáčhá� zí�  nikdé  mimo  Epiphániá,  ktéřy�  jé  zná�my�  tí�m,  z	é  si
vymy�s	 lél  spoustu svy�čh „infořmáčí�“  o  káčí�ř	 í�čh.  C4ásto  jsém př	émy�s	 lél,  jéstli  vytvoř	il  čély�
ténto př	í�bé	h, kdyz	  tvřdil, z	é ho nás	él v jédné�  z knih Fibionitu! , álé sá�m si ho vymyslél. Pokud
áno,  v  jisté�m  smyslu  vytvoř	il  fibionitskou  knihu  sé  jmé�ném  Mářié,  áby  jého  káčí�ř	s	tí�
oponénti vypádáli opřávdu vélmi s	pátné	 .

3.  Postávit  sé  přoti  uřč	ité�mu  u� hlu  pohlédu.  Pokud  má�m  přávdu  v  souvislosti  s
Epiphániém á Vé	 ts	 í�mi otá�zkámi Mářié, pák by souč	á� stí� jého motiváčé bylo postávit sé přoti
ná� zořu, od káčí�ř	u!  Fibionitu! ,  ktéřy�  pováz	ovál zá s	kodlivy�.  Podobnou motiváči lzé nálé�zt u
vélké�ho poč	tu dáls	 í�čh kř	ésťánsky�čh pádé	 lku! .  Křomé	  1 á  2 Kořintsky�m v Nové�m zá�koné	
má�mé mimo Novy�  zá�kon táké�  3 Kořintsky�m. 15) Táto knihá bylá jisté	  nápsá�ná vé dřuhé�m
stolétí�,  přotoz	é  sé  stáví�  přoti  uřč	ity�m  káčí�ř	sky�m  ná� zořu! m  zná�my�m  z  té�  doby,  ktéřé�
náznáč	ují�,  z	é  Jéz	 í�s	  nébyl  skutéč	ny�  č	lové	k  z  másá  á  kostí�  á  z	é  jého  ná� slédovní�či  vé
skutéč	nosti  nébudou vzkř	í�s	éni  v  té	 lé.  Podlé tohoto áutořá jiz	  byli  vzkř	í�s	éni,  ják uvá�dí�  v
néjisty�čh  téřmí�néčh  -  á  př	itom  tvřdí�,  z	é  jé  ápos	tolém  Pávlém.  Mu! z	é  sé  to  zdá� t  divné�



pokous	ét  sé č	élit  fálés	né�mu uč	éní�  tí�m,  z	é sá�m  podvřhnu fálés	nou idéntitu,  álé jé to ták.
Hodné	  sé to stá�válo v pádé	 lčí�čh řáné	  kř	ésťánské�  třádičé.

4. Há� jit svou vlástní� třádiči jáko boz	sky inspiřovánou. Existujé stářodá�vná�  sbí�řká spisu!
zná�my�čh  jáko  Sibylliny  přořočtví�.  16) Sibylá  bylá  poklá�dá�ná  zá  stářodá�vnou pohánskou
přořokyni  inspiřovánou  ř	éčky�m  bohém  Apolloném.  Nás	é  dočhovné�  vé	s	tby  jsou  vs	ák
vé	 ts	 inou  nápsá�ny  Ž4 idy.  V  ničh  přořokyné	 ,  u� dájné	  z	 ijí�čí�  dlouho  př	éd  udá� lostmi,  ktéřé�
př	édpoví�dá� ,  diskutujé  o  budoučí�čh  udá� lostéčh  histořié  -  á  má�  vz	dy  přávdu,  přotoz	é
skutéč	ny�  áutoř  z	 ijé  po  té	čhto  udá� lostéčh  -  á  potvřzujé  plátnost  du! léz	 ity�čh  z	 idovsky�čh
př	ésvé	dč	éní�  á  přáktik.  Aby toho nébylo má� lo,  pozdé	 ji  si  kř	ésťáné�  vzáli  né	ktéřé�  z  té	čhto
přořočtví� á vloz	 ili do ničh odkázy ná Křistu! v př	í�čhod, tákz	é nyní� táto pohánská�  přořokyné	
př	ésné	  př	édpoví�dá�  př	í�čhod  Mésiá� s	é.  Jáké�  léps	 í�  své	déčtví�  o  boz	ské�  přávdivosti  né	č	í�ho
ná�boz	énství� néz	  přořočtví�, ktéřá�  u� dájné	  př	édnésl inspiřovány�  mluvč	í� népř	á� tél?

5. Ž pokořy? Novozá�konní�mi uč	énči  bé	z	né	  tvřdí�,  z	é č	lénové�  né	ktéřy�čh filozofičky�čh
s	kol  psáli  pojédná�ní�  jmé�ném své�ho  mistřá-uč	itélé  á  jáko  gésto  pokořy  sé  jého jmé�ném
podépsáli pod svou vlástní� přáčí�, přotoz	é vlástní� mys	lénky jsou pouzé řozs	 í�ř	éní�m toho čo
ř	ékl  sá�m  jéjičh  pá�n.  To  sé  ř	í�ká�  zéjmé�ná  o  skupiné	  filozofu!  zná�my�čh  jáko  Pythágořéjči,
pojménovány�čh po vélké�m ř	éčké�m filozofovi Pythágořásovi. Existujé vs	ák vá� z	ny�  spoř o to,
zdá pythágořéjs	tí�  filozofové� ,  ktéř	í�  sé přohlás	ováli zá Pytágořá, to vé skutéč	nosti udé	 láli z
pokořy: v jéjičh vlástní�čh spiséčh nélzé nájí�t z	á� dná�  přohlá� s	éní�  v tomto smyslu, pouzé vé
spiséčh  áutořu! ,  ktéř	í�  pí�s	 í�  o  stálétí�  pozdé	 ji.  17) Tito  Pythágořéjči  mohli  by� t  inspiřová�ni
jiny�mi motivy.

6. Ž lá� sky k áutořité	 . V podobné�m dučhu má�mé i jédnoho áutořá zé stářové	ku, ktéřy�
tvřdil, z	é své�  dí�lo zfáls	ovál jáko ákt lá� sky á u� čty. Jédná�  sé o néjnéobvykléjs	 í� situáči, kdy byl
pádé	 látél  čhyčén  zá  řuku. Př	í�bé	h vypřá�ví�  otéč čí�řkvé z poč	á� tku tř	étí�ho stolétí�  Téřtullián,
ktéřy�  náznáč	ujé,  z	é  zná�mé�  př	í�bé	hy Pávlá  á  jého uč	édničé  Théčly,  zná�mé�  jáko př	í�kládné�
uč	édničé po čély�  stř	édové	k, byly vytvoř	ény védoučí�m čí�řkvé v Málé�  Asii , á z	é byl př	i č	inu
odhálén á v du! slédku toho sésázén zé své�  čí�řkévní�  pozičé. V řá�mči sébéobřány pádé	 látél
tvřdil,  z	é svou přá� či nápsál „z lá� sky k Pávlovi“.  18) Néní�  př	ésné	  jásné� ,  čo tí�m myslél,  álé
mu! z	é to známénát, z	é ho jého oddánost Pávlovi védlá k tomu, z	é vymyslél př	í�bé	h vé jmé�nu
Pávlá, áby v ničh záčhytil  né	čo  z toho, čo pováz	ovál zá néjdu! léz	 ité	 js	 í�  v uč	éní�  á ná�zořéčh
ápos	tolá. Vé skutéč	nosti uč	éní� á pohlédy nálézéné�  vé Skutčí�čh Pávlá á Thékly vu! béč néjsou
tí�m, čo by Pávél uč	il:  mimo jiné�  sé z tohoto vypřá�vé	ní�  dozví�dá�mé, z	é Pávél přohlá� sil,  z	é
vé	č	ny�  z	 ivot nézí�skájí� ti, ktéř	í� uvé	ř	 ili v Jéz	 í�s	ovu smřt á vzkř	í�s	éní�, ják přohlá� sil sá�m Pávél, álé
ti, ktéř	í� ná� slédováli Jéz	 í�s	é, á zu! stáli v séxuá� lní� ábstinénči - i kdyby byli mánz	élé� .

7. Aby zjistili, zdá  ná to né	kdo př	í�jdé. Byli né	ktéř	í� stářové	čí� pádé	 látélé� , ktéř	í� vytvoř	ili
své�  dí�lo jédnodus	é přoto, áby zjistili, zdá doká� z	ou táhát ná vář	éné�  nudli jiné�  lidí�. Odbořny�
téřmí�n  přo  toto  jé  „mystifikáčé“.  Néjzná�mé	 js	 í�m  př	í�kládém,  ktéřy�  vypřá�vé	 l  Diogénés
Láéřtius,  jé  áutoř  jmé�ném  Dionysius,  ktéřy�  sé  řozhodl  oklámát  jédnoho  zé  svy�čh
zápř	í�sá�hly�čh népř	á� tél, Héřáčlidá z Pontu, tí�m, z	é vytvoř	il hřu pod jmé�ném slávné�ho třágé�dá
Sofoklá. Héřáčlidés byl oklámá�n á hřu pováz	ovál zá  áuténtičkou. Dionysius poté�  odhálil svu! j
podvod - álé Héřáčlidés mu odmí�tál uvé	ř	 it. A ták Dionysius pouká�zál ná to, z	é pokud  vézmé
přvní�  pí�sméno  z  káz	dé�ho ř	á� dku  téxtu  á  nápí�s	é  jé  jáko  slovo  (áčřostič),  nápí�s	é  jmé�no
Dionysiusová př	í�télé. Héřáčlidés tvřdil, z	é to bylá jén ná�hodá, dokud mu Dionysius néuká� zál,
z	é  pozdé	 ji  v téxtu jsou dáls	 í�  dvá ákřostiči,  tén,  ktéřy�  hlá� skovál  zpřá�vu „stářá�  opičé néní�
čhyčéná do pásti; Ačh áno,  budé  čhyčéná, álé čhčé to č	ás, “á dáls	 í�  ktéřy�  ř	 í�kál:„ Héřáčlidés



ignořujé  pí�sméná  á  néstydí�  sé  zá  svou  névé	domost.“  19) Néví�m  o  z	á�dny�čh  uřč	ity�čh
př	í�pádéčh mystifikáčé mézi řáné	  kř	ésťánsky�mi pádé	 lky.

8.  Doplnit  třádiči.  Žéjmé�ná  v  řáné�m  kř	ésťánství�  éxistoválo  mnoho  př	í�pádu! ,  kdy
pádé	 látélé�  vytvá� ř	éli „áutořitátivní�“  spisy,  ktéřé�  dopln	 ovály  to,  o  č	ém sé  domní�vály  z	é  v
třádiči, čhybí�. Nápř	í�klád áutoř Kolosánu! m 4:17 (Pávél?) R4 í�ká�  svy�m č	téná� ř	u! m, z	é si táké�  májí�
př	éč	í�st dopis záslány�  kř	ésťánu! m vé mé	sté	  Láodičéá. Némá�mé vs	ák áuténtičky�  dopis Pávlá
Láodičéjsky�m.  Néní�  tédy z	á�dny�m př	ékvápéní�m,  z	é  vé dřuhé�m stolétí�  sé objévilo né	kolik
tákovy�čh  dopisu! ,  vytvoř	ény�čh  vé  jmé�nu  Pávlá,  áby  záplnili  ténto nédostáték.  20) Dáls	 í�
př	í�klád:  jé  dobř	é  zná�mo,  z	é  évángéliá  Nové�ho  zá�koná  néř	í�kájí�  přáktičky  nič  o  Jéz	 í�s	ové	
řáné�m z	 ivoté	 .  Né	ktéř	í�  řání�  kř	ésťáné�  si  s  tí�m lá�máli  hlávu á vé  dřuhé�m stolétí�  sé  záč	ály
objévovát zpřá�vy o Jéz	 í�s	 i  jáko čhlápči.  Néjslávné	 js	 í�  z  ničh u� dájné	  nápsál  né	kdo jmé�ném
Tomá�s	 , čoz	  známéná�  „dvojč	é“. Mu! z	é sé jédnát o odkáz ná třádiči zná�mou zé střány syřsky�čh
kř	ésťánu! ,  z	é Jéz	 í�s	u! v vlástní�  břátř Judá byl vé skutéč	nosti jého dvojč	étém „Judá Tomá� s	“. V
káz	dé�m př	í�pádé	  jé to zájí�mávé�  vypřá�vé	ní�  o dobřodřuz	ství�čh mládé�ho Jéz	 í�s	é, ktéřé�  záč	álo,
kdyz	  mu bylo pé	t lét. 21)

9. Přoti jiny�m pádé	 lku! m. Jédní�m z néjmé�né	  studovány�čh fénomé�nu!  řáné	  kř	ésťánsky�čh
pádé	 lku!  jé  vy�řobá  pádé	 lány�čh  téxtu! ,  jéjičhz	  čí�lém jé  vyvřá� tit  pozičé  zástá�váné�  v  jiny�čh
pádé	 lčí�čh.  Ná  poč	á� tku  č	tvřté�ho  stolétí�  byl  podlé  čí�řkévní�ho  otčé  Eusébiá  vytvoř	én
přotikř	ésťánsky�  pohánsky�  pádé	 lék názvány�  Skutky Pilá� tá.  Ténto př	í�bé	h  zř	éjmé	  vypřá�vé	 l
př	í�bé	h Jéz	 í�s	ová soudu á popřávy z ř	í�mské�ho hlédiská, áby uká� zál, z	é Jéz	 í�s	  si plné	  záslouz	 í� to,
čo dostál. Jédnálo sé o s	 iřočé č	tény�  dokumént: ř	í�msky�  čí�sář	  Máximin Dáiá vydál dékřét, z	é
jéj májí� č	í�st s	kolá� či, ktéř	í� sé uč	í� jéjičh dopisy (Eusébius, Cí�řkévní� histořié 9.5). Břzy poté�  sé
vs	ák objévil kř	ésťánsky�  dokumént, ktéřy�  byl táké�  zná�my�  jáko Pilá� tovy skutky. 22)Ždá�  sé z	é
kř	ésťánská�  véřzé  bylá  nápsá�ná,  áby zvřá� tilá  pohánskou véřzi.  Ždá�  sé,  z	é  ténto fénomé�n
kř	ésťánské�ho pádé	 lá�ní�  byl pomé	řné	  řozs	 í�ř	ény�. Vé č	tvřté�m stolétí�  byl nápsá�n téxt názvány�
Apos	tolské�  konstitučé. Tvřdí�, z	é byl nápsá�n dváná� čti ápos	toly po Jéz	 í�s	ové	  smřti, př	éstoz	é v
dobé	 , kdy byl nápsá�n, byli ápos	tolové�  mřtví� jiz	  tř	i stá lét. Mézi mnohá pozořuhodny�mi řysy
té� to  knihy  jé  jéjí�  nálé�há�ní�,  áby  kř	ésťáné�  néč	étli  knihy,  ktéřé�  fálés	né	  přohlás	ují�,  z	é  jsou
nápsá�ny ápos	toly (Apos	tolské�  konstitučé 6.16). I v Nové�m zá�koné	  éxistujé né	čo podobné�ho:
áutoř knihy 2 Tésáloničénsky�m vářujé své�  č	téná� ř	é, áby nébyli řozřus	éni dopisém u� dájné	  od
Pávlá (tj. Dopisém zfáls	ovány�m v Pávlové	  jmé�nu; 2 Tésáloničky�m 2: 2). Alé ják uvidí�mé zá
čhví�li,  éxistují�  dobřé�  du! vody  domní�vát  sé,  z	é  2  Tésáloničénsky�m jé  sámá  o  sobé	
pséudépigřáfičkou knihou, u� dájné	  od Pávlá, álé vé skutéč	nosti ji nénápsál.

10. Žájistit áutořitu přo své�  vlástní� ná�zořy. Toto jé motiváčé, ktéřá�  jé podlé mé	  zdáléká
néjbé	z	né	 js	 í�  v  podvřhéčh  řáné�ho  kř	ésťánství�.  V  přvní�čh  stolétí�čh  čí�řkvé  bylá  spoustá
kř	ésťánu! , ktéř	í� si ná� řokováli ř	ádu hlédisék, z ničhz	  vé	 ts	 iná záč	álá by� t oznáč	ová�ná zá héřézé.
Př	ésto vs	 ičhni tito kř	ésťáné�  tvřdili,  z	é  př	édstávují�  ná�zořy od Jéz	 í�s	é  á jého uč	édní�ku! .  Ják
bysté  mohli  přoká� zát,  z	é  vás	é  ná� zořy  byly  ápos	tolské� ,  ábysté,  ř	ékné	mé,  př	ésvé	dč	ili
poténčiá� lní� konvéřtity? Néjjédnodus	s	 í� bylo nápsát knihu, á tvřdit, z	é ji nápsál ápos	tol, á dá� t
ji do obé	hu. Káz	dá�  skupiná přvní�čh kř	ésťánu!  mé	 lá př	í�stup ké spisu! m u� dájné	  nápsány�m od
ápos	tolu! . Vé	 ts	 iná z té	čhto spisu!  byly pádé	 lky.



Raně křesťanské padělky

       Nikdo nému! z	é řozumné	  počhybovát o tom, z	é bylá vytvoř	éná spoustá řáné	  kř	ésťánské�
litéřátuřy. Mimo Novy�  zá�kon má�mé nápř	í�klád čélou ř	ádu dáls	 í�čh évángélií�, ktéřá�  u� dájné	  (álé
né vé  skutéč	nosti)  nápsáli  řání�  kř	ésťáns	tí�  vu! dči:  Pétř,  Filip,  Tomá�s	 ,  Jéz	 í�s	 ,  břátř  Jéz	 í�s	é,  á
Nikodé�m; má�mé ř	ádu ápos	tolsky�čh Skutku! , jáko jsou Skutky Jáná á Pávlá á Théčly; má�mé
épis	toly,  jáko  jé  dopis  Láodičénsky�m,  3.  Kořintsky�m,  dopisy  mézi  Pávlém  á  ř	í�msky�m
filozofém Sénékou á dopis u� dájné	  nápsány�  Pétřém Jákubovi, áby sé postávil přoti Pávlovi; á
má�mé ř	ádu ápokályps, nápř	í�klád ápokálypsu Pétřá (ktéřá�  sé té�mé	ř	  dostálá do ká�nonu) á
ápokálypsu Pávlá. Přozkoumá�mé né	ktéřé�  z té	čhto dáls	 í�čh spisu!  v kápitolé 6.
 

Ráné	  kř	ésťáns	tí�  spisovátélé�  byli zánépřá� zdné	ni á jédnou z jéjičh spoléč	ny�čh č	inností�
bylo pádé	 lá�ní�  dokuméntu!  vé jmé�nu ápos	tolu! .  To ná� s nyní�  védé k vélké�  otá� zčé: Dostál sé
né	ktéřy�  z té	čhto pádé	 lku!  do Nové�ho zá�koná?

Ž histořičké�ho hlédiská néní�  du! vod počhybovát o tom, z	é  né	ktéřé�  pádé	 lky sé vélmi
dobř	é mohly dostát do ká�nonu. Mimo Novy�  zá�kon má�mé č	étné�  pádé	 lky. Přoč	 by né uvnitř	?
Némyslí�m si, z	é lzé tvřdit, z	é čí�řkévní�  otčové� ,  poč	í�nájé končém dřuhé�ho stolétí�,  skutéč	né	
vé	dé	 li, ktéřé�  knihy nápsáli ápos	tolové�  á ktéřé�  nikoli. Ják by to vé	dé	 li? Nébo, ják to mu! z	émé
sámi vé	dé	 t?

Mu! z	é to zní�t třočhu divné	 ,  álé dnés jé přo ná� s snázs	 í�  odhálit stářové	ké�  pádé	 lky, néz	
tomu  bylo  u  lidí�  vé  stářové	ké�m své	 té	 .  Métody,  ktéřé�  pouz	 í�vá�mé,  jsou stéjné�  jáko  jéjičh
métody. Stéjné	  jáko Gálén uváz	ujémé o stylu psání� dopisu. Jé to stéjny�  styl psání�, ktéřy�  áutoř
pouz	 í�vá�  jindé? Pokud sé lis	 í�, ják odlis	ny�  jé? Mí�řné	  odlis	ny�  nébo éxtřé�mné	  odlis	ny�? Jé moz	né� ,
z	é áutoř psál řu! zny�mi styly? Nébo éxistují�  né	ktéřé�  řysy stylu, ktéřé�  jsou zčélá odlis	né�  od
toho,  čo  áutoř  pouz	 í�vá�  jindé,  zéjmé�ná  v  té	čh  áspéktéčh  stylu,  ná  ktéřé�  př	i  psání�  moč
némyslí�mé  (jáké�  spojky  pouz	 í�vá� ,  ják  konstřuujé  sloz	 ité�  vé	 ty,  ják  pouz	 í�vá�  př	í�č	ástí�  á
infinitivy)? Žváz	ujémé táké�  volbu slová: éxistujé né	 jáká�  slovní� zá� sobá, ktéřou áutoř pouz	 í�vá�
á ktéřé�  v tomto spisé čhybí�? Nébo néjsou né	ktéřá�  slová pouz	 itá�  v tom spisé doloz	éná áz	  v
pozdé	 js	 í�čh  období�čh  stářoř	éč	tiny?  Néjdu! léz	 ité	 js	 í�  jsou  téologičké�  mys	lénky,  pohlédy  á
péřspéktivy knihy. Jsou v té� to knizé stéjné�  jáko v jiny�čh spiséčh áutořá, nébo jsou áléspon	
zhřubá podobné�? Nébo sé ná�pádné	  lis	 í�?

Du! vodém, přoč	  jsmé nyní�  lé�pé vybávéni néz	  v dá�vné�  dobé	 ,  ábyčhom mohli posoudit
tyto  hlédiská,  jé  to,  z	é  jsmé  lé�pé  vybávéni!  Stářové	čí�  křitiči,  ktéř	í�  sé  pokous	éli  odhálit
pádé	 lky, zjévné	  némé	 li dátové�  bánky, systé�my přo vyhlédá�vá�ní�  dát á poč	í�táč	é,  áby mohli
podřobné	  vyhodnotit  slovní�  zá� sobu á styl.  Muséli sé hodné	  spolé�hát ná zdřávy�  řozum á
intuiči. To má�mé, plus návřčh spoustu dát.

I  v  př	í�pádé	  nás	 ičh  vyléps	ény�čh  téčhnologií�  vs	ák  v  mnohá  př	í�pádéčh  stá� lé  éxistujé
přostoř přo počhybnosti.  Némá�m zdé přostoř přo podřobnou diskusi o káz	dé�m odstávči
novozá�konní�čh spisu! , o ktéřy�  sé zdé jédná� . Mí�sto toho vysvé	tlí�m néjpř	ésvé	dč	ivé	 js	 í� du! vody,
přoč	 sé domní�vát, z	é Pávél nébyl áutořém s	ésti kánoničky�čh dopisu! , ktéřé�  jsou sépsá�ny pod
jého jmé�ném. Vé	ř	 í�m, z	é vs	éčhny tyto knihy byly pádé	 láné� . Jéjičh áutoř	i moz	ná�  mé	 li dobř	é
mí�né	né�  motivy. Moz	ná�  si mysléli, z	é dé	 lájí� spřá�vnou vé	č. Moz	ná�  sé čí�tili k tomu by� t nápřosto
opřá�vné	ni. Alé v káz	dé�m př	í�pádé	  tvřdili, z	é jsou né	ky�m jiny�m, néz	  ky�m byli, přávdé	podobné	
přoto, áby byli vysléčhnuty jéjičh ná� zořy.



Pseudepigrafické (padělané) Pavlovy dopisy

        V z	á� dné�m z př	í�pádu! , ktéřy�  zdé popisuji, nébudu sčhopén poskytnout podřobny�  vy�č	ét
vs	éčh ářguméntu!  ty�kájí�čí�čh  sé áutořství�  té	čhto  dopisu! .  23) Přo mé�  u� č	ély  stáč	í�  vysvé	 tlit
né	ktéřé�  z  hlávní�čh du! vodu! ,  přoč	  sé  vé	dči  jiz	  dlouho domní�vájí�,  z	é  tyto dopisy nénápsál
Pávél, př	éstoz	é jsou u� dájné	  jého.

Jélikoz	  jsém jiz	  zmí�nil 2 Tésáloničénsky�m, záč	nu u né	 j - v káz	dé�m př	í�pádé	  jé to dobřé�
mí�sto  přo  záč	á� ték,  přotoz	é  jé  to  néjz	hávé	 js	 í�  zé  s	ésti  dopisu!  Pávlá,  jéjičhz	  áutořství�  jé
zpočhybn	 ová�no.  Ná  obou  střáná� čh  débáty  jé  spoustá  dobřy�čh  vé	dču!  (ná  řozdí�l  od
Pástořá� lní�čh listu!  nébo 2. Pétřovy, kdé si vélká�  vé	 ts	 iná křitičky�čh vé	dču!  myslí�, z	é listy jsou
pséudonymní�). Existují� vs	ák pá�dné�  du! vody k domné	nčé, z	é Pávél ténto dopis nénápsál.

2 Tesalonicenským

       Jédní�m z du! vodu! , přoč	 sé o áutořství� 2 Tésáloničénsky�m hodné	  diskutujé, jé to, z	é pokud
jdé o styl psání� á slovní� zá� sobu, zní�  hodné	  jáko dopis 1 Tésálonič	ánu! m, ktéřy�  Pávél té�mé	ř	
jisté	  nápsál.   Vé skutéč	nosti  jé jáko 1 Tésáloničénsky�m, álé  né	ktéř	í�  vé	dči  tvřdili,  z	é  jéjí�
pséudonymní� áutoř pouz	 il 1 Tésáloničénsky�m jáko modél přo konstřukči dopisu, álé poté�
př	idál svu! j vlástní�  obsáh, ktéřy�  sé vy�řázné	  lis	 í�  od obsáhu jého př	édlohy. Podobnost obou
dopisu!  odhálujé jédén z přoblé�mu! , ktéřé�  májí� vé	dči př	i zjis	ťová�ní�, zdá jé č	i néní� stářové	ky�
dokumént pádé	 lá�n. Káz	dy�, kdo jé zřuč	ny�  v pádé	 lá�ní�,  př	iřozéné	  udé	 lá�  vs	é přo to, áby jého
přá� čé zné	 lá jáko přá� čé osoby, ktéřou nápodobujé. Né	ktéř	í� pádé	 látélé�  v tom budou léps	í� néz	
jiní�. Alé pokud jé né	kdo obzvlá� s	 té	  dobřy�, jé té	z	ké�  odhálit, čo udé	 lál,
 

Přoč	  by álé né	kdo nápodobovál Pávlu! v styl, př	éstoz	é záujál téologičky�  postoj, ktéřy�  sé
lis	 í� od jého? Lzé uváz	ovát o mnohá moz	ny�čh př	í�č	iná� čh: moz	ná�  sé situáčé v čí�řkví�čh zmé	nilá
á áutoř čhté	 l ř	és	 it nové�  přoblé�my ták, z	é Pávlá tákř	ká  povolál zpé	 t z hřobu; moz	ná�  áutoř
plné	  néřozumé	l Pávlovi á splétl si né	ktéřé�  z jého klí�č	ovy�čh bodu!  (Pávél sá�m náznáč	ujé, z	é sé
to stálo zá jého vlástní�ho z	 ivotá,  nápř	í�klád v jého dopisé R4 í�mánu! m; viz R4 í�mánu! m 3: 8);
moz	ná�  si áutoř upř	í�mné	  myslél, z	é jého č	téná� ř	 i népočhopili Pávlovo skutéč	né�  posélství�  á
čhté	 li nápřávit toto jéjičh nédořozumé	ní�, ániz	  by vé	dé	 l, z	é č	téná� ř	 i to čhá�páli po čélou dobu
spřá�vné	 .

Mojé métodičká�  pozná�mká jé táto: dálo by sé oč	éká�vát, z	é dobřy�  imitá� toř Pávlá budé
zní�t jáko Pávél. Alé č	lové	k by néč	ékál, z	é Pávél nézní� jáko Pávél. Klí�č	ém k tomu, ábyčhom
vidé	 li 2 Tésáloničénsky�m jáko néPávlu! v, jé to, z	é sé zdá� , z	é jého hlávní� tézé jsou v řozpořu s
tí�m, čo sá�m Pávél ř	ékl v 1. Tésáloničénsky�m.

2  Tésáloničénsky�m jé  nápsá�ná,  áby  vyvřá� tilá  ná�zoř,  přávdé	podobné	  záloz	ény�  ná
dř	í�vé	 js	 í�m nyní� jiz	  ztřáčéné�m dopisé zfáls	ováné�m vé jmé�nu Pávlá, z	é „dén Pá�né	  jé jiz	  tády“
(2: 2). Ždá�  sé, z	é oslovéní� kř	ésťáné�  si myslí�, z	é konéč vé	ku - Jéz	 í�s	u! v ná�vřát vé slá�vé	  - jé hnéd
zá řohém. Ténto áutoř pí�s	é, áby tuto néspřá�vnou intéřpřétáči opřávil. A ták áutoř v kápitolé
2, ktéřé�  jé já�dřém dopisu, náznáč	ujé, z	é éxistujé sléd udá� lostí�,  ktéřé�  sé musí� néjpřvé stá� t,
néz	  př	ijdé konéč. Néjpřvé dojdé k jáké�si obéčné�  vzpouř	é přoti Bohu, á pák sé objéví� postává
přoti Křistu, ktéřá�  sé posádí� do z	 idovské�ho čhřá�mu á přohlá� sí� sé zá Bohá. Ténto bézpřá�ví�k
udé	 lá�  vs	éčhny dřuhy podvodny�čh zá�zřáku!  á  divu! , áby svédl lidi z čésty (2: 1–12). Tépřvé



poté� , čo sé tyto vé	či stánou, konéč	né	  př	ijdé konéč. Konéč tédy  jés	té	  néní� á népř	í�jdé hnéd;
budou mu př	édčhá�zét jásné�  á zjévné�  znáky, áby kř	ésťáné� , ktéř	í� o tom vé	dí�, nébyli čhyčéni v
névé	domosti.

Toto jé silná�  á zájí�mává�  zpřá�vá. Přoblé�m jé v tom, z	é sé to néshodujé s tí�m, čo sá�m Pávél
ř	ékl v 1. Tésáloničénsky�m

Ténto dopis byl táké�  nápsá�n jáko odpové	ď ná otá� zku, čo sé stáné ná konči, kdyz	  sé Jéz	 í�s	
vřá� tí�  z nébé vé slá�vé	  (1. Tésáloničénsky�m 4: 13–18). Pávél nápsál dopis přoto, áby č	lény
Tésáloničénské�ho sbořu  náuč	il, z	é konéč sé blí�z	 í�. Byli zmáténi á řozřus	éni, přotoz	é né	ktéř	í�
č	lénové�  jéjičh čí�řkvé jiz	  zémř	éli, néz	  sé Jéz	 í�s	  vřá� til. Žtřátili tí�m odmé	nu, ktéřou mé	 li dostát
od Jéz	 í�s	é př	i jého dřuhé�m př	í�čhodu? Pávél pí�s	é, áby ujistil ty, ktéř	í� byli jés	té	  náz	 ivu, z	é mřtví�
budou přvní�mi, ktéř	í� budou vzkř	í�s	éni př	i Jéz	 í�s	ové	  dřuhé�m př	í�čhodu, á z	é i oni jisté	  obdřz	 í�
poz	éhná�ní�, ktéřá�  jim ná� léz	élá.

Pávél dá� lé opákujé, čo jim ř	ékl, kdyz	  byl mézi nimi (1 Tésáloničky�m 5: 1–2), z	é Jéz	 í�s	u! v
př	í�čhod budé ná�hly�  á néč	ékány�,  „jáko zlodé	 j  v noči“ (1. Tésálonič	ánu! m 5: 2) . Př	inésé to
„ná�hlé�  znič	éní�“ (1. Tésálonič	ánu! m 5: 3), á ták Tésálonič	áné�  musí�  by� t néustá� lé př	ipřávéni,
áby jé néoč	éká�váné	  népř	ékvápil.

Kdyby mé	 l Pávél ná mysli to, čo ř	ékl v 1. Tésáloničénsky�m, z	é Jéz	 í�s	u! v ná�vřát budé ná�hly�
á néoč	éká�vány�,  jé té	z	ké�  uvé	ř	 it,  z	é by mohl nápsát to, čo ř	í�ká�  vé 2. Tésáloničénsky�m - z	é
konéč népř	í�jdé hnéd á z	é budé jásné�  známéní�, ktéřé�  náznáč	ují�, z	é sé blí�z	 í�  konéč, známéní�,
ktéřá�  sé dosud néobjévilá. Autoř 2 Tésáloničénsky�m pí�s	é: „R4 í�kál jsém vá�m tyto vé	či, kdyz	
jsém byl jés	té	  s vá�mi.“ (2: 5). Pokud by to bylá přávdá, přoč	  by byli Tésálonič	tí� řozřus	éní�,
kdyz	  zémř	éli  né	ktéř	í�  č	lénové�  jéjičh komunity (1.  Tésáloničénsky�m)?  Vé	dé	 li  by,  z	é  konéč
népř	ičhá�zí� hnéd, álé mé	 lá by ho př	édčhá� zét přotikřistová postává á dáls	 í� známéní�.
 

Vypádá�  to, z	é Pávél nénápsál obá dopisy. Jé moz	né� , z	é vzépjátá�  oč	éká�vá�ní� kř	ésťánu!  ná
konči přvní�ho stolétí�  védlá né	 jáké�ho nézná�mé�ho áutořá v Pávlovy�čh čí�řkví�čh k nápsá�ní� 2
Tésáloničénsky�m, áby jé třočhu uklidnil, áby vé	dé	 li, z	é áno, konéč tépřvé př	ijdé, álé népř	í�jdé
hnéd. Né	ktéřé�  vé	či sé néjpřvé muséjí� stá� t.

Kolosenským a Efezským

       Ařguménty přoti tomu, z	é Pávél nápsál Kolosénsky�m á Efézsky�m, jsou podobné� . Tyto
dvá á 2 Tésáloničénsky�m jsou vé	dči názy�vá�ni „déutéřo-pávlovsky�mi“ épis	tolámi, přotoz	é sé
př	édpoklá�dá� ,  z	é  nébyli nápsá�ni  Pávlém, tákz	é  jéjičh postávéní�  v  kořpusu Pávlovsky�čh jé
dřuhoř	ádé�  - hlávní� vy�znám má�  slovo „déutéřo“.

Podlé u� sudku vé	 ts	 iny vé	dču!  jé ářgumént přo pséudonymitu Kolosénsky�m á zéjmé�ná
Efézsky�čh jés	té	  silné	 js	 í� néz	  v př	í�pádé	  2 Tésáloničénsky�m. Žá přvé� , styl psání� obou dopisu!  jé
přo Pávlá nétypičky�.  Toto jé dřuh ářguméntu, ktéřy�  nélzé přoká� zát, ániz	  byčhom zás	li do
podřobností� o zpu! sobu, jáky�m jsou ř	éčké�  vé	 ty konstřuová�ny. Žá�kládní� mys	lénkou vs	ák jé, z	é
áutoř	i Kolosénsky�m i Efézsky�m májí� téndénči psá� t dlouhé�  á sloz	 ité�  vé	 ty, zátí�mčo Pávél né.
Kolosénsky�m 1: 3–8 jé v ř	éč	tiné	  čélá�  jédná vé	 tá; jé to néhořá�zné�  á řozdí�lné�  od dřuhu vé	 t,
ktéřé�  Pávél obvyklé psál. Efézsky�m 1: 3–14 jé jés	té	  déls	 í�, dváná� čt véřs	u!  - vu! béč to néní� jáko
od Pávlá. Té�mé	ř	  10 přočént vé	 t v Efézsky�m má�  dé� lku př	és pádésá� t slov; to jé přo Pávlovy



néspořné�  dopisy nétypičké� . Filipénsky�m, ktéřá�  jé př	ibliz	né	  stéjné	  dlouhá� , má�  pouzé jédnu
vé	 tu ták dlouhou; Gálátsky�m jé mnohém déls	 í� á má�  táké�  jén jédnu vé	tu. 24)
 

V  Kolosénsky�m  (nápř	í�klád  Kolosénsky�m  1:  15–20)  á  Efézsky�m jé  táké�  spoustá
mátéřiá� lu,  ktéřy�  zní�  téologičky  pokřoč	iléji  á  řozvinuté	 ji  néz	  to,  čo  nájdété  v  Pávlovy�čh
dopiséčh. Du! léz	 ité	 js	 í� néz	  to jé vs	ák skutéč	nost, z	é éxistují� dvá konkřé� tní� body, v ničhz	  si tito
dvá áutoř	i,- zá př	édpokládu, z	é jsou odlis	ny�mi áutořy, á zdá�  sé, z	é áno - s Pávlém nésouhlásí�.
Obá tito áutoř	i á Pávél čhté	 jí� mluvit o tom, ják sé zmé	nily vé	či přo vé	ř	 í�čí� v Jéz	 í�s	é, ktéř	í� byli
pokř	té	ni. Alé to, čo ř	í�kájí� o té� to zá� léz	 itosti, sé vy�řázné	  lis	 í�.

V  řáné�  čí�řkvi  nébyl  přová�dé	n  kř	ést  kojénču! ,  álé  pouzé dospé	 ly�čh  poté� ,  čo  uvé	ř	 ili  v
Křistá. Přo Pávlá byl kř	ést du! léz	 itou slávnostní� udá� lostí�, néjén symboličky�m áktém. Kdyz	  byl
č	lové	k pokř	té	n, né	čo sé skutéč	né	  stálo. Osobá bylá po smřti mystičky sjédnočéná s Křistém.

Pávél tuto mys	lénku péč	livé	  zpřáčová�vá�  vé své�m dopisé R4 í�mánu! m. Žá�kládní� mys	lénká
jé ápokályptičká� . Vé své	té	  éxistují� sí�ly zlá, ktéřé�  zotřoč	ily lidi á odčizily jé od Bohá, vč	étné	
moči hř	í�čhu. Hř	í�čh jé dé�moničká�  sí�lá, néjén né	čo, čo dé	 lá� té s	pátné	 . Káz	dy�  jé zotřoč	én touto
silou, čoz	  známéná� , z	é káz	dy�  jé béznádé	 jné	  odčizén Bohu. Jédiny�m zpu! sobém, ják uniknout
sí�lé hř	í�čhu, jé zémř	í�t. Přoto Křistus zémř	él, áby osvobodil lidi od té� to moči hř	í�čhu. K u� niku z
moči  hř	í�čhu jé tédy zápotř	ébí�,  áby č	lové	k  zémř	él  s  Křistém. To sé stáné,  kdyz	  jé  č	lové	k
pokř	té	n.  Umí�sté	ní�m  pod  vodu (v  Pávlové	  čí�řkvi  sé  plné	  ponoř	ily)  jé  vé	ř	 í�čí�  sjédnočén s
Křistém v jého smřti,  přotoz	é  byl uloz	én do hřobu, á ták táké�  zémř	él  močnostém, ktéřé�
ovlá�dájí� ténto své	 t.

Pávél  vs	ák  dočélá  nálé�hál,  z	é  i  kdyz	  lidé�  zémř	éli  s  Křistém,  jés	té	  nébyli  „s  ní�m
vzkř	í�s	éni“. Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či budou vzkř	í�s	éni s Křistém, áz	  kdyz	  sé Křistus vřá� tí� z nébé
vé slá�vé	 . Pák dojdé k fyzičké�mu vzkř	í�s	éní�. Ti, ktéř	í� jiz	  zémř	éli v Křistu, budou vzkř	í�s	éni á ti,
ktéř	í�  by v té�  dobé	  jés	té	  z	 ili,  záz	 ijí�  slávnou přomé	nu svy�čh té	 l,  př	i  ktéřé�  sé táto smřtélná�
skoř	á�pká stáné nésmřtélnou, á népodlé�há�  jiz	  boléstém z	 ivotá áni moz	nosti smřti.
 

Kdykoli  Pávél  hovoř	il  o  tom,  z	é  byl  vzkř	í�s	én  s  Křistém,  vz	dy  to  bylo  jáko  budoučí�
udá� lost (viz nápř	í�klád R4 í�mánu! m 6 á 1 Kořintsky�m 15). V Pávlovy�čh čí�řkví�čh mé	 li né	ktéř	í�
jého obřá�čéní�  álé  jiny�  ná�zoř,  přotoz	é  si  mysléli,  z	é  jiz	  záz	 ili  jáké�si  dučhovní�  vzkř	í�s	éní�  s
Křistém á jiz	  „vlá�dnou“ s Křistém v nébi. To jé ná�zoř,  přoti né	muz	   sé Pávél čélkém hlásité	
stáví� vé své�m přvní�m dopisé Kořintsky�m, jéhoz	  klí�č	  á vyvřčholéní� př	ičhá� zí� ná konči dopisu,
kdé Pávél zdu! řázn	 ujé, z	é vzkř	í�s	éní� néní� né	čo, čo jsmé jiz	  přoz	 ili, álé né	čo, čo tépřvé př	ijdé,
skutéč	né�  ,  v  budoučnosti,  fyzičké�  vzkř	í�s	éní�  té	 lá,  nikoli  minulé�  dučhovní�  vzkř	í�s	éní�  (1
Kořintsky�m 15). Pávél jé v R4 í�mánu! m 6: 5 á 8 vélmi du! řázny�  v tom, z	é ti, ktéř	í� byli pokř	té	ni,
zémř	éli s Křistém,

Néboť  pokud  jsmé  s  ní�m  byli  sjédnočéni  smřtí�,  jáko  jé  on,  jisté	  s  ní�m  budémé
sjédnočéni vé vzkř	í�s	éní�, jáko jé jého; ... Pokud jsmé zémř	éli s Křistém, vé	ř	 í�mé, z	é s ní�m
budémé táké�  vzkř	í�s	éni. 

Kolosáné� , zéjmé�ná Efézáné� , nésouhlásí�. Autoř Kolosénsky�m ř	í�ká�  o stéjné�m bodé	 :
Kdyz	  jsté s ní�m byli pohř	béni př	i kř	tu, byli jsté s ní�m táké�  vzkř	í�s	éni skřzé ví�řu v moč
Boz	 í�, ktéřy�  ho vzkř	í�sil z mřtvy�čh. (Kolosánu! m 2:13)



Př	í�léz	 itostní� č	téná� ř	 i moz	ná�  nézjistí� vélky�  řozdí�l mézi té	mito pozičémi - konéčkonču! , v
obou př	í�pádéčh áutoř mluví� o umí�řá�ní� á vstá�vá�ní� s Křistém. Alé přéčiznost bylá přo Pávlá
vélmi du! léz	 itá� .  Smřt s Křistém bylá minulost, álé vzkř	í�s	éní�  ábsolutné	  nébylo v minulosti.
Bylá  to  budoučnost.  Pávél  vé	novál  vélkou č	á� st  1  Kořintsky�m ářguméntáči  tohoto  bodu,
přá�vé	  přoto,  z	é  to  né	ktéř	í�  jého  konvéřtité�  čhá�páli s	pátné	  á  on  z  toho  byl  nésmí�řné	
řozřus	ény�. Kolosáné�  vs	ák záují�májí� př	ésné	  tén postoj, přoti ktéřé�mu Pávél nápsál svu! j dopis
1. Kořintsky�m.

Efézsky�m  jé  jés	té	  du! řázné	 js	 í�  néz	  Kolosénsky�m.  V  řozpřávé	  o  minulé�m  dučhovní�m
vzkř	í�s	éní� áutoř ř	í�ká� , ná řozdí�l od Pávlá: „Bu! h ... ná� s obz	 ivil spoléč	né	  s Křistém ... á vzkř	í�sil
ná� s s ní�m á posádil ná� s s ní�m ná nébéská�  mí�stá v Křistu Jéz	 í�s	 i“ (2: 5) –6). To vs	é sé jiz	  stálo.
Vé	ř	 í�čí�  jiz	  vlá�dnou s Křistém. To  bylá čhybá né	ktéřy�čh konvéřtitu!  Pávlá v Kořintu á áutořu!
Kolosénsky�m á Efézsky�m - táké�  č	lénu!  Pávlovy�čh čí�řkví�.

Existují� dáls	 í� klí�č	ové�  body, vé ktéřy�čh sé Kolosénsky�m á Efézsky�m lis	 í� od histořičké�ho
Pávlá, vč	étné	  řozdí�lu!  vé slovní�  zá� sobé	  á řozdí�lu!  v tom, ják sé v té	čhto dopiséčh pouz	 í�vájí�
uřč	ité�  téřmí�ny spoléč	né�  Pávlovi. Alé my�m zá�mé	řém jé poskytnout áléspon	  př	édstávu, přoč	
křitič	tí�  vé	dči  počhybují�  o  tom,  z	é  Pávél  nápsál  né	ktéřou z  té	čhto  knih.  Stéjné	  jáko  u  2
Tésáloničénsky�m sé zdá� , z	é byly nápsá�ny po Pávlové	  smřti - moz	ná�  o dését nébo dváčét  lét
pozdé	 ji,  áutořy  v  Pávlovy�čh  čí�řkví�čh,  ktéř	í�  sé  čhté	 li  vé	novát  kř	ésťánské�  komunité	  á
přoblé�mu! m,  ktéřé�  v  ní�  vyvstály po Pávlové	  smřti.  Uč	inili  to ták,  z	é  přohlás	ováli,  z	é  jsou
sámotny�m ápos	tolém, áby oklámáli č	téná� ř	é.

Pastorální listy

        Pokud jdé o pástořá� lní� listy 1. á 2. Timotéovi á Titovi, védou sé tu jés	té	  mé�né	  odbořné�
débáty  néz	  v  př	í�pádé	  Kolosénsky�m  á  Efézsky�m.  Mézi  křitičky�mi  uč	énči  vyuč	ují�čí�mi  v
Sévéřní� Améřičé, Vélké�  Břitá�nii i zá�pádní� Evřopé	  - v hlávní�čh oblástéčh bibličké�ho vy�zkumu
- jiz	  mnoho lét pánujé konsénzus, z	é Pávél tyto knihy nénápsál.

Knihy sé názy�vájí� Pástořá� lní� listy, přotoz	é v ničh „Pávél“ řádí� Timotéovi á Titovi, u� dájné	
pástořu! m  v  Efézu  á  ná  ostřové	  Křé� tá,  ják  májí�  vé  svy�čh  čí�řkví�čh  plnit  své�  pástořáč	ní�
povinnosti.  Knihy  jsou  plné�  pástořáč	ní�čh  řád  o  tákovy�čh  té�mátéčh,  ják  by  tito  Pávlovi
ná� slédovní�či mé	 li ř	 í�dit pévné	  čí�řkév, dostát fálés	né�  uč	itélé pod kontřolu á vybřát vhodné�
védoučí� čí�řkvé.
 

Mohl  Pávél  nápsát  tyto  dopisy?  Sámozř	éjmé	  jé  téořétičky  moz	né� ,  z	é  to  udé	 lál,  álé
ářguménty přoti tomu sé vé	 ts	 iné	  vé	dču!  zdájí� by� t nápřosto př	ésvé	dč	ivé� .

Pánujé vs	éobéčná�  shodá, z	é vs	éčhny tř	i listy počhá�zéjí� od stéjné�  osoby. Kdyz	  si př	éč	tété
1. Timotéovi á Titovi, budé to čélkém jásné� : pojédná�vájí� o mnohá stéjny�čh té�mátéčh, č	ásto
pouz	 í�vájí�  stéjny�  nébo podobny�  jázyk. Knihá 2 Timotéovi jé v mnohá ohlédéčh odlis	ná� , álé
pokud pořovná� té u� vodní� ř	á� dky s u� vodém 1 Timotéovi, vypádá�  té�mé	ř	  stéjné	 .

Ž4 é ténto áutoř nébyl Pávél, jé né	ktéřy�m vé	dču! m jásné�  ná zá�kládé	  slovní� zá� soby á stylu
psání�  v dopiséčh. V té	čhto dopiséčh sé pouz	 í�vá�  848 řu! zny�čh ř	éčky�čh slov, z ničhz	  306 sé
névyskytujé nikdé jindé v dopiséčh u� dájné	  nápsány�čh Pávlém v Nové�m zá�koné	  (dokončé
áni vč	étné	  2 Tésáloničénsky�m, Efézsky�m á Kolosénsky�m). To známéná� , z	é ví�čé néz	  tř	étiná
slov  néní�  Pávlová.  Asi  dvé	  tř	étiny  té	čhto  néPávlovy�čh slov  jsou  slová  pouz	 í�váná�



kř	ésťánsky�mi spisovátéli v dřuhé�m stolétí�. To známéná� , z	é slovní�k té	čhto pí�sém sé zdá�  by� t
řozvinuté	 js	 í� á čhářáktéřistič	té	 js	 í� přo kř	ésťánství�, ják sé řozvinulo v pozdé	 js	 í�čh dobá� čh.

Né	ktéřá�  vy�známná�  slová, ktéřá�  ténto áutoř pouz	 í�vá� ,  jsou stéjná�  jáko slová Pávlá, álé
pouz	 í�vá�  jé  vélmi  odlis	ny�mi  zpu! soby.  Vézmé	té  slovo  „ví�řá“.  Přo  Pávlá  známénálá  ví�řá
du! vé	řyhodné�  př	ijétí� Křistovy smřti, áby sé dostál do dobřé�ho postávéní� u Bohá. Jé to řéláč	ní�
téřmí�n, čoz	  známéná�  né	čo jáko „du! vé	řá“. V pástořáč	ní�čh listéčh toto slovo známéná�  né	čo
jiné�ho: souboř ví�řy á idéjí�, ktéřé�  tvoř	í� kř	ésťánské�  ná�boz	énství� (Titovi 1:13). Néní� to řéláč	ní�
téřmí�n, álé téřmí�n, ktéřy�  spéčifikujé souboř kř	ésťánsky�čh uč	éní�, obsáh toho, č	ému jé tř	ébá
vé	ř	 it  -  čoz	  jé zpu! sob,  ják sé ténto téřmí�n pouz	 í�vá�  v pozdé	 js	 í�čh kř	ésťánsky�čh kontéxtéčh.
Toto  jé  tédy  př	í�klád  toho,  ják  sé  zdá� ,  z	é  pástořá� lní�  listy  počhá� zéjí�  z  pozdé	 js	 í�ho  né-
pávlovské�ho přostř	édí�.
 

Ařguméntovát slovní�kém jé notořičky sloz	 ité� , kdyz	  sé č	lové	k snáz	 í� zjistit, zdá konkřé� tní�
áutoř nápsál konkřé� tní� knihu: lidé�  totiz	  pouz	 í�vájí� řu! zné�  slovní�ky zá řu! zny�čh okolností�. Alé v
tomto  př	í�pádé	  sé  řozdí�ly  zdájí�  dočélá  ostřé� .  Jés	té	  zá�váz	né	 js	 í�m  ářguméntém  jé  vs	ák
skutéč	nost,  z	é  sé zdá� ,  z	é  sé čélá�  situáčé čí�řkvé  popisováné�  v pástořáč	ní�čh listéčh lis	 í�  od
toho, čo ví�mé o čí�řkvi zá Pávlovy�čh dob.

O  tom,  jáké�  byly  Pávlovy  kostély,  má�mé  dobřou  př	édstávu  z  dopisu!  jáko  1.  á  2.
Kořintsky�m, kdé pojédná�vá�  o vnitř	ní�m fungová�ní� jého sbořu! , o tom, ják byly ořgánizová�ny á
střuktuřová�ny á ják fungovály. V dobé	 , kdy sé dostá�vá�mé k pástořáč	ní�m listu! m, sé situáčé
dřástičky zmé	nilá.

Pávlovy čí�řkvé nébyly hiéřářčhičky střuktuřová�ny. Nébyl tám odpové	dny�  z	á�dny�  vu! dčé
áni skupiná vu! dču! .  Bylá to spoléč	énství�  vé	ř	 í�čí�čh,  ktéřá�  bylá védéná podlé Dučhá Boz	 í�ho,
ktéřy�  pu! sobí� skřzé káz	dé�ho č	léná.

Jé du! léz	 ité�  mí�t ná pámé	ti, z	é Pávél byl vé svy�čh ná� zořéčh du! kládné	  ápokályptičky�. Vé	ř	 il,
z	é Jéz	 í�s	ovo vzkř	í�s	éní� náznáč	ujé, z	é sé blí�z	 í� konéč vé	ku. Dořázit to mé	 lo káz	dy�  dén s tí�m, z	é
sé  Jéz	 í�s	  znovu  objéví�  z  nébé;  mřtví�  budou  vzkř	í�s	éni  á  z	 iví�  vé	ř	 í�čí�  budou  přomé	né	ni  v
nésmřtélná�  té	 lá, á ták budou z	 í�t návz	dy v budoučí�m křá� lovství�.

Co sé mézití�m mé	 lo  dí�t,  zátí�mčo vé	ř	 í�čí�  oč	éká�váli  ná př	í�čhod Pá�né	?  Mé	 li  sé sétká�vát
spoléč	né	  v komunitá� čh zá u� č	élém učtí�vá�ní�,  vy�čhovy, vzdé	 lá�vá�ní�  á  vzá� jémné�  podpořy.  Ják
mé	 ly  by� t  tyto  komunity  ořgánizová�ny?  Pávél  si  myslél,  z	é  jé  ořgánizujé  sá�m Bu! h  skřzé
Dučhá  sváté�ho;  toto  jé  vysvé	tléno  v  1.  Kořinťánu! m  12–14.  Kdyz	  byli  lidé�  pokř	té	ni  do
kř	ésťánské�  čí�řkvé,  néjén  „zémř	éli  s  Křistém“,  álé  táké�  dostáli  dář  Dučhá  sváté�ho,  Boz	 í�
př	í�tomnosti zdé ná zémi, néz	  nástáné konéč. Káz	dy�  v té�  čhví�li dostál né	 jáky�  „dučhovní� dář“,
ktéřy�  mohl pouz	 í�t ná pomoč ostátní�m v komunité	 . Né	ktéř	í� lidé�  dostáli dář pozná�ní�, jiní� uč	ili,
jiní�  dá�váli,  jiní�  mluvili  přořočtví�  od  Bohá,  jiní�  dá�vájí�  zjévéní�  v  čizí�čh  nébo  ándé	 lsky�čh
jázyčí�čh, ktéřy�m sé obéčné	  néřozumé	 lo („mluvéní� v jázyčí�čh“), jiní� intéřpřétují� táto zjévéní�
(„vy�klád jázyku! “). Tyto dářy byly uřč	ény přo spoléč	né�  dobřo, áby komunitá vé	ř	 í�čí�čh mohlá v
té	čhto poslédní�čh dnéčh př	éd končém fungovát pokojné	  á hářmoničky.
 

Pomé	řné	  č	ásto sé to álé nédář	ilo, nápř	í�klád v kostélé v Kořintu. Byl to, přávdá, skutéč	ny�
népoř	á�dék. Ru! zní� dučhovní� „vu! dči“ tvřdili, z	é jsou dučhovné	  nádáné	 js	 í�  néz	  ostátní�, á mé	 li
své�  vlástní� skupiny ná� slédovní�ku! , čoz	  védlo k řozkolu! m v čí�řkvi. Tyto spořy sé u� plné	  vymkly
z řuky: né	ktéř	í� č	lénové�  čí�řkvé stávé	 li jiné�  př	éd soud á z	álováli jé. Bylá tu nékontřolovátélná�
némořá� lnost:  né	ktéř	í�  muz	 i  v kostélé návs	té	vováli přostitutky á čhlubili  sé tí�m v kostélé;



jédén muz	  spolubydlil sé svou névlástní� mátkou. Cí�řkévní� bohosluz	by byly č	isty�m čháosém,
přotoz	é „dučhovné	 js	 í�“ mézi Kořinťány sé řozhodlo, z	é skutéč	ny�m známéní�m dučhovnosti jé
sčhopnost mluvit v jázyčí�čh, á ták př	i bohosluz	bé	  mézi sébou soupéř	ili o to, kdo to mu! z	é
dé	 lát hlásité	 ji á ví�čé néz	  ostátní�. U ty�dénní�ho př	ijí�máné�ho jí�dlá - skutéč	né�ho jí�dlá, néjédnálo
sé o to jí�st oplátku á loknout si  ví�ná - né	ktéř	í� č	lénové�  čí�řkvé př	ičhá� zéli břzy á hodováli  á
opí�jéli  sé,  á  jiní�  muséli  př	ijí�t  pozdé	  (moz	ná�  z  niz	s	 í�  tř	 í�dy)  á  otřoči,  ktéř	í�  přávdé	podobné	
muséli  přáčovát  dé� lé)  jiz	  némé	 li  čo  jí�st  áni  pí�t.  Né	ktéř	í�  č	lénové�  sbořu  byli  nátolik
př	ésvé	dč	éni o své�  dučhovní� nádř	ázénosti, z	é tvřdili, z	é jiz	  byli vzkř	í�s	éni s Křistém á vlá�dnou
s ní�m ná nébésky�čh mí�stéčh (podobné	  jáko to tvřdil mnohém pozdé	 ji áutoř Efézsky�m). 

Pávél sé záby�vá�  přoblé�my v čí�řkvi tí�m, z	é sé obřáčí� ná čí�řkév obéčné	  á přosí� vs	éčhny
č	lény, áby zmé	nili své�  zpu! soby. Přoč	 néoslovujé biskupá čí�řkvé nébo hlávní�ho pástořá? Přoč	
nénápí�s	é dopis védoučí�mu čí�řkvé, áby mu ř	ékl, z	é má�  postávit své�  č	lény do láté	? Přotoz	é tu
nébyl  z	á� dny�  hlávní�  vu! dčé  čí�řkvé.  Nébyli  tám  z	á�dní�  biskupové�  áni  védoučí�  pástoř	i.  V
Pávlovy�čh  čí�řkví�čh  bylá  v  té� to  křá� tké�  dobé	  mézi  vzkř	í�s	éní�m  Jéz	 í�s	é  á  vzkř	í�s	éní�m  vs	éčh
vé	ř	 í�čí�čh komunitá ř	í�zéná Boz	 í�m Dučhém, ktéřy�  přáčovál skřzé káz	dé�ho č	léná. 25)

Co sé stáné, kdyz	  nééxistujé z	á�dná�  ofičiá� lní�  hiéřářčhié, z	á�dní� jménování� vu! dči, nikdo,
kdo by sé ujál védéní�? Obvyklé sé stáné to, čo sé stálo v Kořintu. Hodné	  čháosu. Ják lzé
tákovy�  čháos  dostát  pod  kontřolu?  Né	kdo  sé  o  to  musí�  postářát.  Postupém  č	ásu  sé  to
nákonéč stálo v Pávlovy�čh kostéléčh. Poté� , čo opustil sčé�nu, jého kostély zí�skály tvář, jáky�
bysté př	édpoklá�dáli, kdé byl né	kdo náhoř	é, né	kdo, kdo vydá�vál řozkázy, né	kdo, kdo mé	 l pod
sébou  dáls	 í�  vu! dčé,  ktéř	í�  byli  jménová�ni,  áby  dřz	éli  vs	éčhny  zá  sébou,  zájistil,  áby  bylo
př	édá�vá�no pouzé spřá�vné�  uč	éní�, uká� zn	 ovát ty, ktéř	í� sé néčhováli spřá�vné	 .

V  Pávlovy�čh  dnéčh  tákovy�  dřuh  čí�řkévní�  střuktuřy  nénájdété.  Nájdété  ho  v
pástořáč	ní�čh listéčh. Jédná�  sé o dopisy zásláné�  hlávní�m pástořu! m čí�řkví� vé dvou Pávlovy�čh
komunitá� čh. Tyto listy dá�vájí�  pokyny k uvédéní� fálés	ny�čh uč	itélu!  do souládu; pokyny přo
jménová�ní� biskupu! , ktéř	í� mé	 li zjévné	  ná stářosti dučhovní� dohléd nád čí�řkví�, á já�hny, ktéř	í�
mé	 li ná stářosti álmuz	ny á pé�č	i o fyzičké�  potř	éby komunity; á nápoménutí� o tom, ják sé lidé�
v řu! zny�čh sočiá� lní�čh podmí�nká� čh (mánz	élé� , řodič	é á dé	ti, pá�ni á otřoči) mé	 li čhovát ták, áby
čí�řkév mohlá př	éz	 í�t v bé	hu ná dlouhé�  třáti.

Náopák přo Pávlá to nébylá dlouhá�  třáť. Myslél si, z	é konéč  př	í�jdé  vélmi břzy. Konéč
vs	ák nénástál á jého čí�řkvé sé musély řéořgánizovát, áby př	éz	 ily. Uspoř	á�dáli sé á pástořá� lní�
épis	toly byly sépsá�ny v kontéxtu té� to nové�  situáčé, přávdé	podobné	  dvé	  nébo ví�čé désétilétí�
poté� , čo Pávél opustil sčé�nu. V nové�  situáči áutoř nápsál tř	i dopisy á tvřdil, z	é jé Pávél, áby
zá jého posélství�m bylá jého áutořitá. Jého zpřá�vá vs	ák nébylá Pávlová. Pávél z	 il v jiny�čh
dnéčh á v jiné�m vé	ku.
 

KDO NAPSAL DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZÁKONA?

 
        Mnoho z toho, čo jiz	  bylo ř	éč	éno, lzé ř	í�či táké�  o zby�vájí�čí�čh knihá� čh Nové�ho zá�koná.
Né	ktéřé�  z ničh jsou ánonymní�, konkřé�tné	  dopis Ž4 idu! m á knihy s ná� zvém 1, 2 á 3 Jánová. Ják
si uvé	domilo mnoho áutořu!  jiz	  v řáné�  čí�řkvi, néní� du! vod si myslét, z	é Pávél psál Ž4 idu! m, álé
nákonéč spis do ká�nonu záhřnuli čí�řkévní� otčové� , ktéř	í� tvřdili, z	é byl od Pávlá. Styl psání� jé



vé  skutéč	nosti  u� plné	  jiny�  néz	  Pávlu! v;  hlávní�  té�mátá  tohoto  dopisu  čhybí�  v  ostátní�čh
Pávlovy�čh dopiséčh á zpu! sob ářguméntáčé sé mu vu! béč népodobá� . A přoč	 by si mé	 l né	kdo
myslét, z	é to nápsál Pávél? Ná řozdí�l od jého vlástní�čh spisu!  jé táto knihá ánonymní�.

Tákzváné�  épis	toly Jáná táké�  nétvřdí�, z	é byly nápsá�ny Jáném; épis	toly 2 á 3 počhá�zéjí� od
né	koho,  kdo si  ř	í�ká�  „stářs	 í�“,  á  áutoř 1.  Jáná o sobé	  néř	í�ká�  nič.  Autořém mohl by� t  té�mé	ř	
jáky�koli vu! dčé čí�řkvé ná konči přvní�ho stolétí�.

Ostátní�  knihy jsou stéjnojménné� .  Autoř Jákubá nétvřdí�,  z	é  jé konkřé� tní�  Jákub, nátoz	
Jákub, o ktéřé�m jé z jiny�čh třádič zná�mo, z	é byl Jéz	 í�s	ovy�m břátřém. Knihá Judy tvřdí�, z	é ji
nápsál Judá, ktéřy�  jé „břátř Jákubá“, tákz	é to lzé intéřpřétovát jáko tvřzéní�, z	é jé Jéz	 í�s	ovy�m
břátřém, přotoz	é podlé Mářková évángéliá sé dvá z jého břátřu!  jménováli Jákub á Judá. Alé
jé zvlá� s	 tní�, z	é pokud čhté	 l by� t pováz	ová�n zá Jéz	 í�s	ová vlástní�ho břátřá, névystoupil á néř	ékl
to, áby svou knihu zvéř	éjnil s jés	té	  vé	 ts	 í�  áutořitou. Obá Judá á Jákub bylá bé	z	ná�  jmé�ná v
z	 idovské�m stářové	ku á v kř	ésťánské�  čí�řkvi. Pozdé	 ji kř	ésťáné� , ktéř	í� záklá�dáli ká�non, tvřdili,
z	é tito dvá byli Jéz	 í�s	ovi př	í�buzní�, álé oni sámi to nikdy néř	ékli.

Jé  táké�  té	z	ké�  uvé	ř	 it,  z	é  tyto  dopisy  mohly  by� t  nápsá�ny  dvé	má  niz	s	 í�mi  ářáméjsky
mluví�čí�mi řolní�ky z Gáliléjé (o jéjičhz	  slávné	 js	 í�m břátřovi néní�  zná�mo, z	é by byl sčhopén
psá� t, nátoz	  nápsát sloz	 ité�  pojédná�ní�  v ř	éč	tiné	 ).  Ařgumént jé zdé stéjny�,  jáky�  byl jiz	  dř	í�vé
uvédén přo Jánovo évángélium: jé téořétičky moz	né� , z	é Jéz	 í�s	ovi břátř	i - vyčhování� v lésí�čh
vénkovské�  Gáliléjé, přáčují�čí� řukámá, áby sé uz	 ivili, nikdy némé	li č	ás áni péní�zé ná vzdé	 lá�ní�
—  sé  pozdé	 ji  v  z	 ivoté	  řozhodli,  zí�skát  ř	éčké�  vzdé	 lá�ní�  á  ábsolvováli  kuřzy  litéřá� řní�
kompozičé, áby mohli psá� t tyto vélmi řé� tořičké�  á řélátivné	  sofistikováné�  knihy. Alé zdá�  sé to
třočhu népřávdé	podobné� .

Stéjné�  mys	lénky  plátí�  i  přo  dopisy  1.  á  2.  Pétřová.  Alé  tyto  knihy,  stéjné	  jáko
déutéřopávlovské�  épis	toly  (2  Tésáloničénsky�m,  Kolosénsky�m  á  Efézsky�m)  á  pástořá� lní�
épis	toly,  vé  skutéč	nosti  tvřdí�,  z	é  jé  nápsál  né	kdo,  kdo jé  nénápsál.  Jsou pséudonymní�  v
silné�m slová smyslu: vypádá�  to, z	é jsou to pádé	 lky.

Jisté�  jé,  z	é  tén kdo nápsál  2.  Pétřovu,  nénápsál  táké�  1.  Pétřovu:  styl  psání�  jé  vélmi
odlis	ny�.  Jiz	  v  řáné�  čí�řkvi  éxistováli  kř	ésťáns	tí�  uč	énči,  ktéř	í�  tvřdili,  z	é  Pétř  nénápsál  2.
Pétřovu. Dnés sé o té� to zá� léz	 itosti débátujé jés	té	  mé�né	  néz	  o pástořá� lní�čh listéčh. Knihu
názvánou 2 Pétřová nápsál  dlouho po Pétřové	  smřti  né	kdo,  kdo byl  znépokojén tí�m,  z	é
né	ktéř	í� lidé�  popí�řáli, z	é sé břzy blí�z	 í� konéč (lzé počhopit, přoč	 mohlo by� t zá ty řoky mnoho
počhybováč	u! ); ténto áutoř čhté	 l tyto lidi zbávit jéjičh fálés	ny�čh př	édstáv, á uč	inil ták tí�m, z	é
přohlá� sil, z	é néní� nikdo jiny�  néz	  S4 imon Pétř, Jéz	 í�s	ová přává�  řuká.

Knihá  s  ná� zvém  1  Pétřová  jé  mézi  vé	dči  z	 ivé	 js	 í�  néz	  2  Pétřová.  Ják  jé  vs	ák
přávdé	podobné� ,  z	é  by jédnodučhy�  řybá� ř	  z  vénkovské�  Gáliléjé  ná�hlé  zí�skál  dovédnosti  v
ř	éčké�  litéřá� řní�  kompoziči?  Né	kdy sé  tvřdí�,  z	é  Pétř  néčhál  dopis  nápsát  né	komu jiné�mu,
nápř	í�klád Silvánovi, ktéřy�  jé v dopisé uvédén (5:12). Sámotny�  dopis to álé néř	í�ká� . A pokud
dopis nápsál  né	kdo jiny�,  nébyl  by skutéč	ny�m áutořém on,  spí�s	é  néz	  Pétř? Sofistikováné�
pouz	 ití� Stářé�ho zá�koná v té� to knizé náznáč	ujé, z	é kdokoli jéj nápsál, byl ná řozdí�l od S4 imoná
Pétřá vysočé vzdé	 lány�  á vélmi dobř	é vys	kolény�. A jé tř	ébá zdu! řáznit, z	é má�mé mimoř	á�dné�
mnoz	ství� knih z řáné�ho kř	ésťánství�, ktéřé�  tvřdí�, z	é jsou psá�ny Pétřém, ktéřé�  nébyly nápsá�ny
jí�m - nápř	í�klád Pétřovo évángélium, Pétřu! v dopis Jákubovi, né	kolik Pétřovy�čh „Skutku! “ á tř	i
řu! zné�  Pétřovy  ápokálypsy.  Pádé	 lá�ní�  knih  vé  jmé�nu  Pétřá  bylo  viřtuá� lní�m  domá�čí�m
přu! myslém.
 



ZÁVĚR: KDO NAPSAL BIBLI?

        Vřáčí�m sé nyní� k mé�  pu! vodní� otá� zčé: Kdo nápsál Bibli? Ž dváčéti sédmi knih Nové�ho
zá�koná  bylo  té�mé	ř	  jisté	  nápsá�no  konkřé� tní�m  áutořém  pouzé  osm,  jimz	  jsou  třádič	né	
př	ipisová�ny:  sédm  néspořny�čh  dopisu!  Pávlá  á  Žjévéní�  Jáná,  ktéřé�  lzé  oznáč	it  jáko
stéjnojménné� ,  přotoz	é  nétvřdí�  z	é  bylo  nápsá�no  jáky�mkoli  konkřé� tní�m  Jáném;  toto  bylo
uzná�no dokončé i né	ktéřy�mi áutořy v řáné�  čí�řkvi.

Mojé ná� zořy ná áutořy Nové�ho zá�koná néjsou v řá�mči studiá řádiká� lní�.  Vé	dči o té� to
knizé  jisté	  védou mnohé�  débáty.  Né	ktéř	í�  vélmi  dobř	í�  uč	énči  si  myslí�,  z	é  Pávél  nápsál  2
Tésáloničénsky�m, nébo z	é Jéz	 í�s	u! v břátř Jákub nápsál Jákubá, nébo z	é Pétř nápsál 1 Pétřovu.
Vé	ts	 iná křitičky�čh vé	dču!  vs	ák o té	čhto spiséčh dlouho počhyboválá á o né	ktéřy�čh knihá� čh
Nové�ho zá�koná, jáko jé 1. Timotéovi á 2. Pétřovi, sé jiz	  té�mé	ř	  vu! béč nédiskutujé. Tyto knihy
nébyly nápsá�ny jéjičh domné	 ly�mi áutořy.

V řáné�  čí�řkvi byly vznésény počhybnosti o áutořství� spisu! , ktéřé�  sé dostály do ká�nonu,
álé v modéřní� dobé	 , poč	í�nájé déváténá� čty�m stolétí�m, vé	dči př	is	 li s př	ésvé	dč	ivy�mi u� váhámi á
ářguménty.  I  dnés  mnoho  uč	énču!  néřádo  názy�vá�  pádé	 láné�  dokuménty  novozá�konní�mi
pádé	 lky - jé to konéčkonču!  Biblé, o ktéřé�  mluví�mé. Réálitá jé vs	ák táková� , z	é podlé jáké�koli
définičé tohoto pojmu to ták jé. Vélké�  mnoz	ství� knih v řáné�  čí�řkvi bylo nápsá�no áutořy, ktéř	í�
fálés	né	  přohlás	ováli, z	é jsou ápos	toly, áby oklámáli své�  č	téná� ř	é,  áby př	ijáli jéjičh knihy á
ná� zořy, ktéřé�  řépřézéntováli.

Ténto ná� zoř, z	é Novy�  zá�kon obsáhujé knihy nápsáné�  pod fálés	ny�mi jmé�ny, sé vyuč	ujé
přáktičky  vé  vs	éčh  hlávní�čh  institučí�čh  vysokos	kolské�ho  vzdé	 lá�vá�ní�,  s  vy� jimkou  silné	
évángéliká� lní�čh s	kol v čélé�m zá�pádní�m své	té	 .  Jé to pohléd vyuč	ovány�  vé vs	éčh hlávní�čh
uč	ébná� čh  Nové�ho  zá�koná  pouz	 í�vány�čh  v  té	čhto  institučí�čh.  Jé  to  pohléd  vyuč	ovány�  ná
séminá� ř	 í�čh á ná ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh. To sé uč	í� pástoř	i,  kdyz	  sé př	ipřávují� ná sluz	bu.
 

A přoč	 to néní� s	 iřočé zná�mé�? C4 í�m to jé, z	é osobá v čí�řkévní� láviči - némluvé	  o osobé	  ná
uliči - o tom nič néví�? Tvu! j odhád jé stéjné	  dobřy�, jáko mu! j.
 
 



KAPITOLA PĚT

Lhář, šílenec nebo Pán? Nalezení historického Ježíše

       Př	éd pá� ř léty jsém záč	ál dostá�vát vélmi zvlá� s	 tní� é-máilové�  zpřá�vy zé S4vé�dská. Nikdy
jsém nébyl vé S4vé�dsku á tyto byli od lidí�, ktéřé�  jsém nikdy népotkál. Vs	 ičhni čhté	 li vé	dé	 t,
jéstli jé přávdá, z	é si myslí�m, z	é Jéz	 í�s	  nikdy nééxistovál. Myslí�m, z	é to bylá zvlá� s	 tní� otá� zká.
Př	éd né	koliká léty jsém nápsál knihu o histořičké�m Jéz	 í�s	 i, kdé jsém náznáč	il, jáké�  stářové	ké�
zdřojé ná�m poskytují�  infořmáčé o jého z	 ivoté	 ,  á nástí�nil,  čo si myslí�m, z	é mu! z	émé ř	í�či o
vé	čéčh, ktéřé�  ř	ékl á udé	 lál. Néjén, z	é jsém si myslél, z	é éxistovál  histořičky�  Jéz	 í�s	 , álé táké�
jsém si myslél, z	é o né	m mu! z	émé uč	init histořičky vé	řohodná�  přohlá� s	éní�. Přoč	  sé mé	  tédy
ptáli, jéstli jé přávdá, z	é si myslí�m, z	é nikdy nééxistovál?

Tyto é-máily nébyly ágřésivní�mi pokusy př	ésvé	dč	it mé	 , z	é éxistujé. Přá�vé	  náopák: tito
lidé�  névé	ř	 ili,  z	é  éxistujé,  á  slys	éli,  z	é  jsém jim jáko novozá�konní�  uč	énéč  potvřdil   jéjičh
pohléd.  Ténto pohléd sé mu! z	é  zdá� t  divny�  áméřičké�mu publiku,  kdé si  vé	 ts	 iná lidí�  myslí�
néjén to, z	é Jéz	 í�s	  éxistovál, álé z	é byl á jé Boz	 í�m Syném. Alé v né	ktéřy�čh č	á� stéčh Skándiná�vié
si vé	ts	 iná lidí� myslí�, z	é Jéz	 í�s	  jé zčélá vymys	léná�  postává, z	é vé skutéč	nosti nikdy nééxistovál,
álé byl vynálézén skupinou lidí�, ktéřá�  mé	 lá v u� myslu vytvoř	it nové�  ná�boz	énství�.
 

Poté� , čo jsém si né	kolik ty�dnu!  lá�mál hlávu nád tí�m, přoč	 by mé	  né	kdo zář	ádil do tohoto
tá�bořá,  jsém si  uvé	domil,  z  č	ého přáménil  tén zmáték:  bylá  jí�m  néspřá�vná�  intéřpřétáčé
č	lá�nku, ktéřy�  o mné	  byl nápsá�n vé Wáshington Post v bř	éznu 2006.

Thé Post sé řozhodl udé	 lát přofil o mné	 ,  mé�  přá� či á mé�m obřátu k ágnostičismu vé
své	 tlé  mé�  nédá�vno  vydáné�  knihy  Misquoting  Jésus.  Noviny  poslály  ostřé�ho  á  př	í�mé�ho
řépořté�řá Néély Tučkéřá dolu!  do Chápél Hill, áby mé	  ná pá� ř dní� slédovál. Postávili jsmé sé v
mé�  kánčélá� ř	 i  á  poví�dáli  si,  on sé př	is	él  podí�vát ná mé�  studium domá, spoléč	né	  jsmé sé
nájédli  á  př	is	él  ná  jédén z  my�čh vysokos	kolsky�čh kuřzu! .  Ná  zá�kládé	  nás	ého  sézná�méní�



nápsál á publikovál přofil, ktéřy�  mé	 l ná� zév jáko „Knihá o Bářtovi“. Př	éč	étl jsém to dí�lo, kdyz	
vys	 lo, př	ipádálo mi to mí�řné	  zá�bávné�  á pák jsém ná to ví�čémé�né	  zápomné	 l.

Alé  v  č	lá�nku Néély  byl  odstávéč,  ktéřy�  mohl  by� t  snádno népočhopén,  á  to  védlo  k
přoblé�mu! m vé S4vé�dsku.  V dén,  kdy jsém ná�hodou mluvilá  o Jánové	  évángéliu,  př	is	él  zá
mnou Néély á slys	él př	édná� s	ku př	éd moji vélkou vysokos	kolskou tř	í�dou o Nové�m zá�koné	 .
Tén dén vé tř	í�dé	  jsém pouká�zál - ják jsém jiz	  né	kolikřá� t uvédl v př	édčhozí�čh kápitolá� čh - ná
to, z	é Ján jé jédiny�m évángéliém, vé ktéřé�m jé Jéz	 í�s	  vy�slovné	  oznáč	én zá boz	ské�ho. Vé vs	éčh
ostátní�čh évángélií�čh jé názy�vá�n Boz	 í�m Syném. Alé přo stářové	ké�  Ž4 idy to, z	é byl „Boz	 í�m
syném“, néudé	 lálo z č	lové	ká Bohá; to z č	lové	ká udé	 lálo lidskou bytost v blí�zké�m vztáhu s
Bohém, skřzé né	hoz	  Bu! h plní� svou vu! li ná zémi. Jánovo évángélium jdé nád řá�méč toho. V
Jánovi jé Jéz	 í�s	  jiz	  éxistují�čí�m Boz	 í�m slovém, skřzé ktéřé�  byl stvoř	én vésmí�ř,  ktéřy�  sé stál
č	lové	kém (1: 1–14); jé si řovny�  s Bohém (10:30); mu! z	é  si ná� řokovát vlástní�  Boz	 í�  jmé�no
(8:58); on jé sá�m Bu! h (1: 1; 20:28). Jánovo évángélium jé jédiné� , ktéřé�  má�  ténto vznés	ény�
pohléd ná Křistá.

Kdyz	  jsém to vysvé	 tlovál vé své�  tř	í�dé	  ták Néély sédé	 l v zádní�  ř	ádé	  hlédis	té	 , né	čo mé	
téhdy nápádlo z dob, kdy jsém byl évángéličky�m kř	ésťáném. V Moody Biblé Instituté jsém
ábsolvovál kuřz kř	ésťánské�  ápologétiky, intéléktuá� lní� obřány (ř	éčky ápologiá) ví�řy. V tomto
kuřzu  jsmé  studováli  slávné�ho  ángličké�ho  obhá� jčé  á  uč	énčé  CS  Léwisé,  zéjmé�ná  jého
ářguménty, z	é Jéz	 í�s	  musél by� t  boz	sky�.  Léwis fořmulovál tvřzéní�,  z	é kdyz	  Jéz	 í�s	  ř	 í�kál,  z	é jé
Bu! h, éxistovály jén tř	i logičké�  moz	nosti: buď byl lhá� ř	, s	 í�lénéč, nébo Pá�n. Léwis si myslél, z	é
pokud sé Jéz	 í�s	  my�lil vé své�m tvřzéní� - pokud nébyl Bohém - buď to vé	dé	 l, nébo to névé	dé	 l.
Pokud vé	dé	 l, z	é néní� Bohém, álé tvřdil, z	é jé, byl lhá� ř	. Pokud nébyl Bohém, álé skutéč	né	  si
myslél,  z	é jé,  pák byl blá� zén, s	 í�lénéč. Jédinou dáls	 í�  volbou bylo, z	é mé	 l  přávdu v tom, čo
tvřdil, á v tom př	í�pádé	  byl vé skutéč	nosti Pá�n.

Léwis dá� lé tvřdí�, z	é éxistujé čélá�  ř	ádá du! vodu!  k domné	nčé, z	é Jéz	 í�s	  nébyl áni lhá� ř	, áni
blá� zén. Névyhnutélny�m zá�vé	řém podlé né	 j bylo, z	é musél by� t tí�m, zá koho sé vydá�vál. Jéz	 í�s	
byl Pá�n Bu! h.

Kdyz	  jsém  byl  v  Moody  ták  jsém  shlédá�vál  tuto  ářguméntáči  jáko  nápřosto
př	ésvé	dč	ivou á řoky jsém ji sá�m pouz	 í�vál, ábyčh př	ésvé	dč	il ostátní� o Jéz	 í�s	ové	  boz	ství�. Alé to
bylo př	éd mnohá léty á mojé mys	léní� sé od té�  doby dřámátičky zmé	nilo. (To vs	é - Moody
Biblé Instituté, kř	ésťánská�  ápologétiká, CS Léwis, Jéz	 í�s	ová idéntitá, mojé zmé	ná mys	léní� - to
vs	é  mi  bléskové	  přolé� tlo myslí�,  kdyz	  jsém př	édná� s	él  o  Jánovi  v  Chápél  Hill.)Pojďmé  sé
podí�vát, z	é sámotná�  přémisá Léwisová ářguméntu bylá čhybná� . Ařgumént  ukázují�čí� Jéz	 í�s	é
jáko lhá� ř	é, s	 í�lénčé nébo Pá�ná vyčhá� zél z př	édpokládu, z	é sé Jéz	 í�s	  názy�vál Bohém. Uz	  dá�vno
jsém vé	ř	 il, z	é sé ták nénázy�vál. Pouzé v néjnové	 js	 í�m z nás	 ičh évángélií�,  Jánové	  évángéliu,
ktéřé�  vykázujé podstátné	  vé	 ts	 í� téologičkou přopřáčovánost néz	  ostátní�, Jéz	 í�s	  náznáč	ujé, z	é
jé boz	sky�. Uvé	domil jsém si, z	é z	á�dná�  z nás	 ičh néjřáné	 js	 í�čh třádič nénáznáč	ujé, z	é Jéz	 í�s	  o
sobé	  né	čo tákové�ho ř	ékl. A jisté	 , kdyby Jéz	 í�s	  skutéč	né	  střá�vil své�  dny v Gáliléji á poté� , kdyz	
by sé v Jéřuzálé�mé	  názvál Bohém, vs	éčhny nás	é zdřojé by ná�m to dyčhtivé	  ozná�mily. Jiny�mi
slovy, pokud Jéz	 í�s	  tvřdil, z	é jé boz	sky�, zdá�  sé mi opřávdu vélmi podivné� , z	é Mátous	 , Mářék á
Luká� s	  ná�m o tom nič néř	ékli. Žápomné	 li tuto č	á� st zmí�nit?
 

Uvé	domil  jsém si,  z	é  Jéz	 í�s	ovo  boz	ství�  bylo  souč	á� stí�  Jánovy téologié,  nikoli  souč	á� stí�
Jéz	 í�s	ová vlástní�ho uč	éní�.



 
Kdyz	  mi to ná př	édná�s	čé přoblésklo hlávou, řozhodl jsém sé ná mí�sté	 ,  ábyčh to vs	é

př	édloz	 il svy�m studéntu! m (néní� to souč	á� st mé�  bé	z	né�  př	édná� s	ky o Jánovi), zéjmé�ná přoto,
z	é jsém vé	dé	 l, z	é jé vé tř	í�dé	  vélké�  mnoz	ství� lidí� ktéř	í� jsou zápojéní� do kř	ésťánsky�čh skupin
ná ákádémičké�  pu! dé	  á slys	éli jiz	  ténto ářgumént o tom, z	é Jéz	 í�s	  nutné	  musí� by� t buď lhá� ř	,
s	 í�lénéč, nébo Pá�n. Myslél jsém, z	é by přo né	  mohlo by� t uz	 itéč	né�  uslys	ét, čo o tom mohou
ř	í�kát histořič	tí� uč	énči, ná řozdí�l od kř	ésťánsky�čh obhá� jču! . A ták jsém př	éd posloučhájí�čí�m
Néélym vysvé	 tlil stándářdní� ápologétičkou linii od CS Léwisé á poté�  pouká� zál ná histořičky�
přoblé�m:  Jéz	 í�s	  sé  přávdé	podobné	  nikdy  sá�m  nénázy�vál  Bohém.  A  návřhl  jsém,  z	é  vé
skutéč	nosti nébyly jén tř	i moz	nosti, álé č	tyř	i: lhá� ř	, s	 í�lénéč, Pá�n nébo légéndá. Sámozř	éjmé	
sá�m jsém si vybřál č	tvřté�  slovo, ábyčh udřz	él álitéřáči. Némé	 l jsém álé ná mysli to, z	é sá�m
Jéz	 í�s	  byl légéndou. Sámozř	éjmé	  z	é né! Uřč	ité	  vé	ř	 í�m, z	é éxistovál á z	é o né	m mu! z	émé né	čo
ř	í�čt. Chté	 l jsém tí�m ř	í�čt, z	é mys	lénká, z	é si ř	í�kál Bu! h, bylá légéndá, čoz	  podlé mé	  bylá. To
známéná� , z	é némusí� by� t áni lhá� ř	, s	 í�lénéč, áni Pá�n. Mohl by to by� t páléstinsky�  Ž4 id z přvní�ho
stolétí�, ktéřy�  v posélství� hlá� sál né	čo jiné�ho néz	  své�  vlástní� boz	ství�.

Néély  tuto  č	á� st  mé�  př	édná� s	ky  uvédl  ná  u� plné	  přvní�  střá�nčé  své�ho  č	lá�nku  vé
Wáshington Post á tuto zpřá�vu lzé snádno s	pátné	  intéřpřétovát; dálo by sé to č	í�st ták, z	é si
myslí�m, z	é sá�m Jéz	 í�s	  byl légéndá. Nič nému! z	é by� t álé dá� lé od přávdy.

Ják álé mohu já�  nébo ktéřy�koli jiny�  novozá�konní� uč	énéč nébo histořik vé	dé	 t, čo Jéz	 í�s	
vlástné	  ř	ékl sá�m o sobé	  nébo o né	č	ém jiné�m? To jé zjévné	  souč	á� stí� mnohém vé	 ts	 í� otá� zky,
kdo Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti byl, čo skutéč	né	  uč	il,  čo skutéč	né	  dé	 lál á čo skutéč	né	  záz	 il.  To jé
př	édmé	tém mnohá, mnohá knih, z ničhz	  né	ktéřé�  jsou éxtřé�mné	  éřudováné�  - á vélmi dlouhé� .
V té� to kápitolé némohu pokřy� t  čélou tuto fřontu, álé doká� z	u sé záby�vát néjdu! léz	 ité	 js	 í�mi
otá�zkámi, ják jsou diskutová�ny histořiky řáné�ho kř	ésťánství�, á mohu vá�m dá� t očhutnát, čo si
myslí�m, z	é mu! z	émé vé	dé	 t o muz	 i Jéz	 í�s	 i, néjén to, ják jé zobřázén v tom č	i onom évángéliu,
álé táké�  to, č	í�m vé skutéč	nosti byl on sá�m, v histořii – jáky�  byl histořičky�  Jéz	 í�s	 .

NAŠE ČASNÉ ZDROJE INFORMACÍ O JEŽÍŠI

        Vé	ts	 iná lidí�, ktéř	í� néznájí� bibličké�  vé	dy, si přávdé	podobné	  myslí�, z	é poznát histořičké�ho
Jéz	 í�s	é  jé  řélátivné	  jédnodučhá�  zá� léz	 itost.  V  Nové�m zá�koné	  má�mé  př	éčé  č	tyř	i  évángéliá.
Abyčhom vé	dé	 li, čo Jéz	 í�s	  ř	ékl á udé	 lál, mé	 li byčhom si př	éč	í�st évángéliá. R4 í�kájí� ná�m, čo ř	ékl á
udé	 lál. Ták čo jé zá přoblé�m?

Přoblé�m jé č	á� stéč	né	  v tom, z	é évángéliá jsou plná�  nésřovnálostí� á bylá nápsá�ná mnoho
désétilétí�  po  Jéz	 í�s	ové	  sluz	bé	  á  smřti  áutořy,  ktéř	í�  sámi  nébyli  své	dky  z	á�dné�  z  udá� lostí�
Jéz	 í�s	ová z	 ivotá.

Abyčhom ténto přoblé�m uvédli ná přávou mí�řu,  mohlo by by� t  uz	 itéč	né�  př	émy�s	 lét  o
tom, jáké�  zdřojé májí� vé	dči řá�di k dispoziči, pokud pí�s	 í� histořičky�  popis postávy z minulosti,
jáko jé Julius Cáésář, Vilé�m Dobyvátél nébo Shákéspéářé . Jédiny�m zpu! sobém, ják vé	dé	 t o
ktéřé�koli z té	čhto postáv jé, pokud má�mé né	 jáké�  zdřojé infořmáčí�.  Nému! z	émé jédnodus	é
tus	 it,  jáky�  byl  Julius  Cáésář  nébo  Jéz	 í�s	 .  Jáké�  zdřojé  tédy  vé	dči  potř	ébují�,  áby  mohli
řékonstřuovát z	 ivot du! léz	 ité�  histořičké�  osobnosti?

Pokud uč	énči  májí�  né	 jáké�  př	á�ní�,  ták to áby mé	 li  spoustu zdřoju! ;  č	í�m ví�čé,  tí�m lé�pé,
přotoz	é né	ktéřé�  nébo vs	éčhny z ničh by mohly poskytovát zkřéslény�  obřáz. Tyto zdřojé by



mé	 ly by� t čo néjbiz	s	 í�  udá� lostém, ktéřé�  popisují�, né ná zá�kládé	  pozdé	 js	 í�ho dosléčhu. Mé	 ly by
obsáhovát zpřá�vy od nézáintéřésovány�čh lidí�, nikoli pouzé néobjéktivní� zpřá�vy.  Ždřojé jsou
néjléps	í�,  pokud jsou ná sobé	  nézá�vislé� ,  tákz	é ví�té,  z	é jéjičh áutoř	i  př	i  vymy�s	léní�  př	í�bé	hu
néspolupřáčováli.  A př	ésto by mé	 li  by� t  du! slédní�  á  potvřdit,  čo ř	í�kájí�  ostátní�,  poskytovát
potvřzéní� béz spolupřá� čé.

Jáké�  zdřojé má�mé o Jéz	 í�s	 i? V évángélií�čh Nové�ho zá�koná má�mé né	kolik zdřoju! . Tá č	á� st
jé dobřá� .  Alé néjsou nápsá�ny oč	ity�mi své	dky, ktéř	í�  by byli souč	ásní�ky udá� lostí�,  o ktéřy�čh
vypřá�vé	 jí�. Byly nápsá�ny tř	ičét pé	 t áz	  s	édésá� t pé	 t lét po Jéz	 í�s	ové	  smřti lidmi, ktéř	í� ho néználi,
névidé	 li nič, z toho čo dé	 lál, áni néslys	éli nič, čo uč	il, lidí�, ktéř	í� mluvili jiny�m jázykém néz	  byl
jého á z	 ili  v jiné�  zémi dáléko od né	ho.  Spisy,  ktéřé�  vytvoř	ili,  néjsou nézájí�mávé� ;  jsou to
př	í�bé	hy  vytvoř	éné�  kř	ésťány,  ktéř	í�  skutéč	né	  vé	ř	 ili  v  Jéz	 í�s	é,  á  přoto  nébyli  imunní�  vu! č	i
u� přává�m př	í�bé	hu!  vé  své	tlé  jéjičh  př	édsudku! .  Néjsou zčélá  nézá�vislá� ,  přotoz	é  Mářék byl
pouz	 it jáko zdřoj přo Mátous	é á Luká� s	é. A mí�sto toho, áby byli návzá� jém plné	  v souládu,
jsou znáč	né	  nékonzisténtní�, jéjičh střá�nky zápln	 ují�  nésřovnálosti, ják řozpořy v détáiléčh,
ták řozsá�hlá�  řozdí�lná�  čhá�pá�ní� toho, kdo byl Jéz	 í�s	 .
 

Ják lzé tákové�  zdřojé pouz	 í�t k řékonstřukči z	 ivotá histořičké�ho Jéz	 í�s	é? Néní� to snádné� ,
álé éxistují� zpu! soby.

Přvní�m křokém jé léps	í�  počhopéní� toho, ják sé spisovátélé�  évángélií�  dostáli ké svy�m
př	í�bé	hu! m. Pokud z	 ili tř	i áz	  s	ést désétilétí� po udá� lostéčh, o ktéřy�čh vypřá�vé	 jí�, jáké�  byly jéjičh
zdřojé infořmáčí�? Odpové	ď jé křá� tká� ,  pisátélé�  évángéliá dostáli vé	 ts	 inu svy�čh infořmáčí�  z
u� stní� třádičé, z př	í�bé	hu! , ktéřé�  sé o Jéz	 í�s	 i s	 í�ř	 ily u� stné	  od čhví�lé, kdy zémř	él, áz	  do doby, kdy jé
pisátélé�  évángéliá  zápsáli.  Abyčhom  zjistili,  ják  mohou  by� t  zdřojé  tohoto  dřuhu  -
řozpořuplné�  zpřá�vy nápsáné�  o désétilétí�  pozdé	 ji ná zá�kládé	  u� stní�čh své	déčtví�  - histořiky
pouz	 ity k uřč	éní� toho, čo sé skutéč	né	  stálo s uřč	itou přávdé	podobností�, musí�mé sé dozvé	dé	t
ví�čé o u� stní�čh třádičí�čh o Jéz	 í�s	 i.

Ústní tradice

         I kdyz	  jé vélmi té	z	ké�  s př	ésností� dátovát évángéliá, vé	ts	 iná uč	énču!  sé z řu! zny�čh du! vodu!
shodujé ná zá�kládní�m řozsáhu dát. Aniz	  byčh záčhá� zél do vs	éčh podřobností�, mohu ř	í�či, z	é
ví�mé s řélátivní� jistotou - z jého vlástní�čh dopisu!  á zé Skutku!  -, ktéřé�  Pávél nápsál bé	hém
pádésá� ty�čh lét bé	z	né�  é�řy. V kř	ésťánsky�čh křuzí�čh byl dobř	é ořiéntová�n á vé svy�čh vlástní�čh
spiséčh néuvá�dí� ábsolutné	  z	á�dné�  du! kázy o tom, z	é by o éxisténči évángélií� vé své�  dobé	  vé	dé	 l
nébo o ničh kdy slys	él. Ž toho lzé odvodit, z	é évángéliá bylá přávdé	podobné	  nápsá�ná áz	  po
Pávlové	  dobé	 . Ukázujé sé táké� , z	é áutoř	i évángéliá vé	dí� o uřč	ity�čh pozdé	 js	 í�čh histořičky�čh
udá� lostéčh,  jáko jé  znič	éní�  Jéřuzálé�má v řočé 70 n.  L.  (Moz	ná�  Mářék,  13:  1;  té�mé	ř	  jisté	
Luká� s	 , 21: 20–22). To známéná� , z	é táto évángéliá bylá přávdé	podobné	  nápsá�ná po řočé 70.

Existují�  du! vody, přoč	  si myslét, z	é Mářék byl nápsá�n jáko přvní�,  tákz	é moz	ná�  psál v
dobé	  vá� lky s R4 í�mém, 70 CE. Pokud Mátous	  i Luká� s	  obá pouz	 ili Mářká jáko zdřoj, musély by� t
sépsá�ny áz	  poté� , čo Mářkovo évángélium obí�hálo né	 jáky�  č	ás mimo jého vlástní� komunitu -
ř	ékné	mé o dését nébo pátná� čt lét pozdé	 ji, v létéčh 80 áz	  85 n. L.  Ján sé jéví� jáko téologičky
néjřozvinuté	 js	 í�  évángélium, á přoto bylo přávdé	podobné	  nápsá�no jés	té	  pozdé	 ji,  ná konči



přvní�ho stolétí�, kolém 90 áz	  95 n. L. Jédná�  sé o hřubé�  odhády, álé vé	 ts	 iná vé	dču!  sé ná ničh
shodujé.

To známéná� , z	é nás	é néjdř	í�vé dočhováné�  pí�sémné�  zpřá�vy o Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	  počhá�zéjí� z
doby tř	ičéti pé	ti áz	  s	édésá� ti pé	ti lét po jého smřti.

Co sé dé	 lo bé	hém vs	éčh té	čh uplynuly�čh lét? Jé zčélá jásné� , čo sé dé	 lo s kř	ésťánství�m:
s	 í�ř	 ilo sé po hlávní�čh mé	stsky�čh oblástéčh stř	édomoř	ské�ho řégionu. Pokud májí� évángéliá á
Skutky přávdu,  byl  bézpřostř	édné	  po Jéz	 í�s	ové	  vzkř	í�s	éní�  poč	ét  jého ná� slédovní�ku!  moz	ná�
pátná� čt  nébo dváčét  muz	u!  á  z	én,  ktéř	í�  s  ní�m  byli  dř	í�vé  v  Gáliléji  á  ktéř	í�  uvé	ř	 ili,  z	é  byl
vzkř	í�s	én z mřtvy�čh. Ná konči přvní�ho stolétí� - dí�ky misijní�m snáhá�m ápos	tolu!  á obřá� čény�čh
jáko Pávél  -  bylo  toto  ná�boz	énství�  moz	no nálé�zt  vé  vésničí�čh  á  mé	stéčh Judéjé,  Sámář	í�,
Gáliléjé á Sy�řié; př	ésunulo sé ná sévéř á ná zá�pád do Ciličié á po čélé�  Málé�  Asii (modéřní�m
Tuřéčku) á Mákédonii á Ačháii (modéřní� R4 éčko); nás	 lo si čéstu áz	  do R4 í�má, hlávní�ho mé	stá
ř	í�s	é,  á  moz	ná�  áz	  ná  zá�pád jáko do S4páné	 lská.  Táké�  čéstoválo ná jih,  přávdé	podobné	  do
sévéřní� Afřiky á přávdé	podobné	  do č	á� stí� Egyptá.

Néní� to ták, z	é by tisí�čé á tisí�čé lidí� konvéřtovály př	és noč. Alé v přu! bé	hu lét vé vélky�čh
mé	stsky�čh  oblástéčh  konvéřtovály  désí�tky  á  désí�tky  lidí�  -  přávdé	podobné	  stovky.  Ják
kř	ésťáné�  obřá� tili lidi od jéjičh (hlávné	) pohánské�ho ná�boz	énství�, áby vé	ř	 ili v jédiné�ho Bohá,
Bohá Ž4 idu! , á v Jéz	 í�s	é, jého syná, ktéřy�  zémř	él, áby sn	 ál hř	í�čhy své	tá? Jédiny�m zpu! sobém, ják
obřá� tit tyto lidi, bylo vypřá�vé	 t jim př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i: o tom, čo ř	ékl á udé	 lál, ják zémř	él á vstál
z mřtvy�čh.
 

Jákmilé né	kdo př	éstoupil ná nové�  ná�boz	énství� á stál sé č	léném kř	ésťánské�  čí�řkvé, táké�
vypřá�vé	 l př	í�bé	hy. A lidé� , ktéřé�  konvéřtováli, pák vypřá�vé	 li táké�  př	í�bé	hy, stéjné	  jáko ti, ktéř	í�
tyto lidi konvéřtováli. A ták to s	lo dá� lé, ná�boz	énství� sé s	 í�ř	 í�  vy�hřádné	  u� stní�m podá�ní�m, vé
své	 té	  béz hřomádny�čh sdé	 lováčí�čh přostř	édku! .

Alé  kdo vypřá�vé	 l  tyto př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i?  Té�mé	ř	  v  káz	dé�m př	í�pádé	  to byl  né	kdo,  kdo
néznál  Jéz	 í�s	é,  áni  nikoho jiné�ho,  kdo by osobné	  znál  Jéz	 í�s	é.  Dovolté  mi to ilustřovát ná
hypotétičké�m př	í�kládu. Jsém mé	ďář	, ktéřy�  z	 ijé v Efézu v Málé�  Asii. Do mé	stá př	ijdé čizinéč á
záč	né  ká� zát  o  zá�zřáč	né�m  z	 ivoté	  á  smřti  Jéz	 í�s	é.  Slys	él  jsém  vs	éčhny  př	í�bé	hy,  ktéřé�  mi
vypřá�vé	 l, á řozhodl jsém sé vzdá� t sé své�  oddánosti mí�stní�mu pohánské�mu boz	ství�, Athé�né	 , á
stá� t  sé stoupénčém z	 idovské�ho Bohá á Jéz	 í�s	é,  jého syná.  Poté�  konvéřtujé i  má�   z	éná ná
zá�kládé	  př	í�bé	hu! , ktéřé�  jí� opákuji. R4 ékné to sousédčé á oná sé obřá� tí�. Táto sousédká vypřá�ví�
př	í�bé	hy své�mu mánz	élovi, občhodní�kovi, á tén sé táké�  obřá� tí�. Vydá�  sé ná sluz	ébní� čéstu do
mé	stá Smyřná á vypřá�ví�  př	í�bé	hy své�mu občhodní�mu spolupřáčovní�kovi.  On sé obřá� tí�   á
poté�  to ř	ékné své�  z	éné	 , ktéřá�  sé táké�  obřá� tí�.

Táto poslédní� z	éná, ktéřá�  nyní� konvéřtoválá, slys	élá néjřu! zné	 js	 í�  př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i. A od
koho? Od jédnoho z ápos	tolu! ? Né, od své�ho mánz	élá. Od koho jé slys	él on? Od jého sousédá,
občhodní�ká z Efézu. Kdé jé slys	él on? Od jého z	ény. A oná? Od své�  sousédky. A oná? Odé mé	 .
A odkud jsém jé slys	él já� ? Od oč	ité�ho své	dká? Né, slys	él jsém jé od čizinčé, ktéřy�  př	is	él do
mé	stá.

Tákto sé s	 í�ř	 ilo kř	ésťánství� řok zá řokém, désétilétí� zá désétilétí�m, áz	  nákonéč př	í�bé	hy
né	kdo  zápsál.  Co  si  myslí�té,  z	é  sé  stálo  s  př	í�bé	hy  zá  tá  lé� tá,  ják  byly  vypřá�vé	ny  á
př	évypřá�vé	ny,  né  jáko  nézájí�mávé�  novinové�  zpřá�vy  hlá� s	éné�  oč	ity�mi  své	dky,  álé  jáko
přopágándá, ktéřá�  mé	 lá př	évé�st lidi k ví�ř	é, vypřá�vé	ná�  lidmi, ktéř	í� jé sámi slys	éli z pá� té�  nébo
s	ésté�  nébo z déváténá� čté�  řuky? Hřá� li jsté né	kdy vy nébo vás	é dé	 ti hřu Tičhá�  pos	tá ná oslávé	



nářozénin? Dé	ti sédí� v křuhu á jédno dí�té	  pos	éptá�  př	í�bé	h dí�včé sédí�čí� védlé ní�, ktéřá�  ténto
př	í�bé	h pos	éptá�  dáls	 í�  dí�včé, ktéřá�  ho s	éptá�  dáls	 í�,  á ták dá� lé, dokud sé névřá� tí�  k tomu, kdo
jáko přvní� ř	ékl ténto př	í�bé	h. A ná konči jé to jiz	  jiny�  př	í�bé	h. (Pokud by to nébyl jiny�  př	í�bé	h,
bylá by táto hřá zbytéč	ná� . ) Př	édstávté si, z	é hřájété tičhou pos	tu mimo tuto skupinu dé	 tí� zé
stéjné�  sočioékonomičké�  tř	í�dy zé stéjné�ho sousédství�  á stéjné�  s	koly á stéjné�ho vé	ku, ktéř	í�
mluví�  stéjny�m jázykém, álé př	édstávté si,  z	é  ji  budété hřá� t  č	tyř	ičét  á  ví�čé  lét  v řu! zny�čh
zémí�čh, v řu! zny�čh kontéxtéčh v řu! zny�čh jázyčí�čh. Co sé stáné s tí�mto př	í�bé	hém? Žmé	ní� sé.

Néní�  pák divu,  z	é évángéliá jsou ták plná�  nésřovnálostí�?  Ján slys	él  jiné�  př	í�bé	hy néz	
Mářék,  á  i  kdyz	  slys	él  stéjné�  př	í�bé	hy,  slys	él  jé jinák.  Sámotní�  áutoř	i  évángéliá évidéntné	
zmé	nili př	í�bé	hy podlé svy�čh zdřoju!  (pámátujté, ják Luká� s	  zmé	nil Mářkovu zpřá�vu o Jéz	 í�s	ové	
smřti). Pokud sé vé	či mohly tolik zmé	nit jén od jédnoho spisovátélé k dřuhé�mu, př	édstávté
si, ják moč sé mohly zmé	nit v u� stní� třádiči.

C4 lové	k by mohl by� t v pokus	éní� zoufát si nád stánovéní�m č	éhokoli histořičké�ho o Jéz	 í�s	 i,
vzhlédém k čháotičké�mu stávu vé	čí�. Ják mu! z	émé s tákovy�mi přámény vu! béč né	čo vé	dé	 t o
histořičké�m Jéz	 í�s	 i?

Žoufálství�  mu! z	é  by� t  v  té� to  fá� zi  třočhu  př	édč	ásné� .  Mohou  éxistovát  zpu! soby,  ják
pouz	 ití�m  př	í�sné	  ánálytičky�čh  métod  dojí�t  áz	   ké  zdřoju! m,  áby  sé  obés	 ly  vs	éčhny  tyto
přoblé�my, ktéřé�  př	édstávují�. Jédní�m z př	í�stupu!  jé zjistit, zdá éxistují� jiné�  zdřojé infořmáčí� o
Jéz	 í�s	 i mimo évángéliá, ktéřé�  lzé vloz	 it do mixu. Ják sé uká� zálo, éxistují� né	ktéřé�  zdřojé - álé
néjsou př	í�lis	  uz	 itéč	né� .
 

Další zdroje pro rekonstrukci Ježíšova života

 
        Pokud jsté slédováli dost hollywoodsky�čh filmu!  o Jéz	 í�s	 i, moz	ná�  si myslí�té, z	é Jéz	 í�s	  byl
jédnou  z  néjví�čé  zná�my�čh postáv  v  R4 í�mské�  ř	 í�s	 i.  Vz	dyť  byl  Syn  Boz	 í�,  ktéřy�  uzdřávovál
némočné� , vyhá�né	 l dé�mony á vstál z mřtvy�čh, to sé nédé	 jé káz	dy�  dén. A oč	ividné	  sé ř	í�mské�
áutořity bá� ly dost jého moči, přoto s ní�m čhté	 ly skončovát, přotoz	é sé bá� ly tohoto bohá v
jéjičh stř	édu. Moz	ná� , z	é př	í�kázy skutéč	né	  př	is	 ly z hořá, zé sámotné�ho R4 í�má.

Bohuz	él jé to č	istá�  fántázié. To, čo sé čhystá�m ř	í�čt, sé vé	 ts	 iné	  z ná� s zdá�  dočélá podivné� ,
přotoz	é Jéz	 í�s	  jé konéčkonču!  néjvy�známné	 js	 í� osobou v histořii zá�pádní� čivilizáčé. Nébyl vs	ák
néjvy�známné	 js	 í� osobou vé své�  dobé	 . Náopák sé zdá� , z	é byl té�mé	ř	  u� plnou nézná�mou.

Co ř	í�kájí� ř	éčké�  á ř	í�mské�  zdřojé o Jéz	 í�s	 i? Nébo áby otá� zká bylá ví�čé zdu! řázné	ná: pokud
Jéz	 í�s	  z	 il  á zémř	él v přvní�m stolétí�  (smřt kolém řoku 30 n. L.),  Co mohou ř	éčké�  á ř	í�mské�
zdřojé od jého nářozéní�  do končé stolétí�  (ř	ékné	mé řoku 100): ř	í�kát o né	m? Odpové	ď jé
déčhbéřoučí�. Néř	í�kájí� ná�m o né	m ábsolutné	  nič. V z	á�dné�m dočhováné�m  pohánské�m zdřoji
z tohoto období�  o né	m néní�  nikdé diskutová�no, néní�  nápádá�n,  néní�  s ní�m  mánipulová�no
nébo o né	m jákkoliv mluvéno. Nééxistují�  z	á� dné�  zá� známy o jého nářozéní�,  zpřá�vy o jého
soudu á smřti, u� váhy o jého vy�známu nébo spořy o jého uč	éní�. Vé skutéč	nosti jého jmé�no
néní�  nikdy zmí�né	no  áni  v  jédnom z	á�dné�m pohánské�m zdřoji.  A  z  tohoto období�  má�mé
mnoho  ř	éčky�čh  á  ř	í�msky�čh  zdřoju! :  ná�boz	éns	tí�  uč	énči,  histořiči,  filozofové� ,  bá� sní�či,
př	í�řodové	dči;  má�mé tisí�čé  soukřomy�čh  dopisu! ;  má�mé  ná�pisy  umí�sté	né�  ná  budová� čh ná



véř	éjny�čh mí�stéčh. V z	á�dné�m ř	éčké�m nébo ř	í�mské�m (pohánské�m) zdřoji z přvní�ho stolétí�
néní� zmí�né	n Jéz	 í�s	 .

Vé	dči si nikdy nébyli jistí�, čo si o tom myslét. Néjjédnodus	s	 í� jé př	édpoklá�dát, z	é Jéz	 í�s	  vé
své�  dobé	  nébyl ták du! léz	 ity�.  Alé áť uz	  jé to spřá�vné	 ,  nébo né, řéálitá jé táková� ,  z	é pokud
čhčémé vé	dé	 t, čo Jéz	 í�s	  ř	ékl á udé	 lál, nému! z	émé sé spolé�hát ná to, čo ř	í�káli jého népř	á� télé�  v
ř	í�s	 i. Pokud álé ví�mé, ták nič néř	í�káli.

Popřvé�  jé Jéz	 í�s	  zmí�né	n v pohánské�m zdřoji v řočé 112 n. L. Autoř, Plinius mláds	í�, byl
guvéřné�řém ř	í�mské�  přovinčié.  V dopisé,  ktéřy�  nápsál čí�sář	i  Třájánovi,  náznáč	ujé,  z	é  zdé
éxistoválá skupiná lidí� zvány�čh kř	ésťáné� , ktéř	í� sé sčhá� zéli nélégá� lné	 ; čhčé vé	dé	 t, ják situáči
ř	és	 it. R4 í�ká�  čí�sář	i, z	é tito lidé�  „učtí�vájí� Křistá jáko Bohá“. To jé vs	é, čo ř	í�ká�  o Jéz	 í�s	 i. Néní� toho
moč k pokřáč	ová�ní�, pokud čhčété vé	dé	 t né	čo ví�čé o histořičké�m Jéz	 í�s	 i.

Třočhu ví�čé infořmáčí�  poskytujé Pliniu! v př	í�tél, ř	 í�msky�  histořik Táčitus. Př	i  psání�  své�
histořié R4 í�má v řočé 115 Táčitus zmin	 ujé ohén	 , ktéřy�  záloz	 il Néřo á ktéřy�  vypukl v R4 í�mé	  v
řočé 64 á zé ktéřé�ho čí�sář	  vinil „kř	ésťány“. Táčitus vysvé	tlujé, z	é kř	ésťáné�  májí�  své�  jmé�no
podlé „Chřistá ... ktéřy�  byl popřávén řukou přokuřá� tořá Pontské�ho Pilá� tá zá vlá�dy Tibéřiá“
(Annáls  15.44).  Dá� lé  ř	í�ká� ,  z	é  „pové	řá“  kř	ésťánství�  sé  popřvé�  objévilá  v  Judéji,  néz	  sé
řozs	 í�ř	 ilá do R4 í�má. Ždé jé př	inéjméns	í�m uřč	ité�  potvřzéní� toho, čo jsmé jiz	  vé	dé	 li z évángélií� o
Jéz	 í�s	ové	  smřti z řukou Pilá� tá. Alé Táčitus, stéjné	  jáko Plinius, ná�m néř	í�ká�  nič, č	í�m byčhom sé
mohly záby�vát, pokud čhčémé vé	dé	 t, čo Jéz	 í�s	  doopřávdy ř	ékl á udé	 lál.

Pokud řoztá�hnémé nás	i sí�ť ná vs	éčhny dočhováné�  ř	éčké�  á ř	í�mské�  (pohánské�) zdřojé z
přvní�čh sto lét po Jéz	 í�s	ové	  smřti (30–130 n. L.), Jsou tyto dvé	  střuč	né�  zmí�nky tí�m jédiny�m,
čo nájdémé. 1)

Křomé	  pohánsky�čh zdřoju!  z  přvní�ho stolétí�  má�mé i  nékř	ésťánské�  z	 idovské�  zdřojé,  i
kdyz	  jičh zdáléká néní�  tolik. Existujé vs	ák jén jédén á jédiny�,  ktéřy�  zmin	 ujé Jéz	 í�s	é.  Pí�s	é o
né	m slávny�  z	 idovsky�  histořik  Flávius   Joséphus,  ktéřy�  kolém  řoku  90  nl  nápsál
dváčétidí�lnou histořii z	 idovské�ho lidu od doby Adámá á Evy áz	  do jého vlástní� doby. V té� to
zdlouhávé�  knizé  némluví�  o  Jéz	 í�s	 i  př	í�lis	  dlouho,  álé  odkázujé  ná  né	 j  dvákřá� t.  V  jédnom
odkázu jédnodus	é  idéntifikujé  muz	é  jmé�ném Jákub jáko  „břátřá  Jéz	 í�s	é,  ktéřy�  sé  názy�vá�
mésiá� s	“ (Stářoz	 itnosti Ž4 idu! , 20.9.1).
 

Dřuhy�  odkáz jé obsá�hléjs	 í�,  álé jé táké�  ví�čé přoblémátičky�.  Ždá�  sé, z	é v né	m Joséphus
př	izná�vá� ,  z	é on sá�m jé kř	ésťáném, álé z jého dáls	 í�čh spisu!  ví�mé, z	é jí�m nébyl (mimo jiné�
nápsál áutobiogřáfii).  Vé	dči jiz	  dlouho vé	dé	 li,  z	é  Joséphusovy spisy Ž4 idé�  nékopí�řováli po
čély�  stř	édové	k, přotoz	é byl (přávdé	podobné	  opřá�vné	né	 ) pováz	ová�n zá zřá�dčé z	 idovské�  vé	či
v kátástřofá� lní� vá� lčé s R4 í�mém, v ní�z	  byl Jéřuzálé�m znič	én v řočé 70 n. L. Jého spisy mí�sto
toho kopí�řováli kř	ésťáné� . A v okámz	 iku, kdy Joséphus hovoř	í� o Jéz	 í�s	 i, sé zdá� , z	é kř	ésťánsky�
pí�sář	  zdé přovédl né	kolik  libovolny�čh vloz	éní�,  áby objásnil,  kdo Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti  byl.
C4á� sti, ktéřé�  zř	éjmé	  vloz	 il pí�sář	, jsém umí�stil do zá�vořék:

V té�  dobé	  z	 il Jéz	 í�s	 ,  moudřy�  muz	 , (lzé-li jéj názy�vát muz	ém.) Vykoná�vál totiz	  podivuhodné�
skutky, byl uč	itélém lidí�, ktéř	í� řádostné	  př	ijí�máli přávdu, á zí�skál ná svou střánu mnoho Ž4 idu!
i mnohé�  z R4 éku! . (On byl mésiá� s	 .)  A áč	koli ná udá�ní� nás	 ičh př	édní�čh muz	u!  jéj Pilá� t odsoudil
k ukř	iz	ová�ní�, ti, ktéř	í� si jéj dř	í�vé zámilováli, od toho néupustili. (Opé	 t z	 ivy�  sé jim totiz	  uká� zál
tř	étí�ho dné, kdyz	  boz	s	tí� přořoči o né	m toto i mnoho jiny�čh vé	čí� př	édpové	dé	 li.) A áni dnés
jés	té	  nézmizélo pokoléní� kř	ésťánu! , ktéř	í� sé ták po né	m názváli.“



(Stářoz	 itnosti 18.3.3) 2)

Uřč	ité	  stojí�  zá to vé	dé	 t,  z	é  néjvy�známné	 js	 í�  z	 idovsky�  histořik přvní�ho stolétí�  vé	dé	 l  o
Jéz	 í�s	 i áléspon	  né	čo - konkřé� tné	  z	é to byl uč	itél, ktéřy�  u� dájné	  č	inil u� z	ásné�  skutky,  zí�skál si
vélkou pozořnost á byl odsouzén k ukř	iz	ová�ní�  Pontsky�m Pilá� tém. Táto zpřá�vá potvřzujé
né	ktéřé�  z néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh áspéktu!  Jéz	 í�s	ová z	 ivotá á smřti, ják jsou popsá�ny v évángélií�čh.
Néví�mé vs	ák př	ésné	 , čo udé	 lál nébo ř	ékl, áni jáké�  okolnosti védly k jého obviné	ní� á smřti, i
kdyz	  ákčéptujémé koméntá� ř	é v zá�vořká� čh.
 

Nééxistují� z	á�dné�  jiné�  nékř	ésťánské�  zdřojé - z	 idovské�  áni pohánské�  - z přvní�čh sto lét po
jého smřti, ktéřé�  by zmin	 ovály Jéz	 í�s	é.

Existují� sámozř	éjmé	  pozdé	 js	 í� kř	ésťánské�  zdřojé - nápř	í�klád spoustá dáls	 í�čh évángélií� -
z dřuhé�ho á tř	étí�ho stolétí�  á pozdé	 js	 í�.  Ná tyto zdřojé sé podí�vá�mé v ná� slédují�čí�  kápitolé.
Tám uvidí�mé, z	é tyto dáls	 í�  spisy jsou éxtřé�mné	  zájí�mávé�  á stojí�  zá př	éč	téní�. Alé zpřávidlá
ná�m  néposkytují�  spoléhlivé�  histořičké�  infořmáčé.  Vs	éčhná  jsou  pozdé	 js	 í�  néz	  évángéliá
Nové�ho zá�koná á jsou náplné	ná légéndá� řní�mi, i kdyz	  zájí�mávy�mi př	í�bé	hy o Boz	 í�m Synu.

Jédén by si mohl myslét, z	é dáls	 í� knihy Nové�ho zá�koná by ná�m mohly poskytnout dáls	 í�
infořmáčé o Jéz	 í�s	 i,  álé opé	t  zdé přosté	  néní�  do č	ého pí�čhnout.   Nápř	í�klád ápos	tol  Pávél
hodné	  mluví� o Jéz	 í�s	ové	  smřti á vzkř	í�s	éní�, álé o Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	  ř	 í�ká�  jén vélmi má� lo - to, čo
ř	ékl á udé	 lál př	éd smřtí�. Ná né	koliká mí�stéčh poskytujé potvřzéní� toho, čo hlá� sájí� évángéliá:
z	é  Jéz	 í�s	  byl  Ž4 id,  ktéřy�  slouz	 il  Ž4 idu! m;  z	é  mé	 l  břátřy,  z  ničhz	  jédén sé jménovál  Jákub,  á
dváná� čt uč	édní�ku! .  Žmí�nil Jéz	 í�s	ová slová př	i  Poslédní�  véč	éř	i  á dáls	 í�  dvé	  Jéz	 í�s	ová slová: z	é
jého ná� slédovní�či by sé némé	 li řozvá�dé	 t á z	é by mé	 li plátit svy�m kázátélu! m. 3) Křomé	  toho
ná�m Pávél toho moč néř	ékné. Ostátní� áutoř	i Nové�ho zá�koná ná�m toho ř	í�kájí� jés	té	  mé�né	 .

Vy�slédky tohoto řyčhlé�ho přu! zkumu by mé	 ly by� t jásné� : pokud čhčémé vé	dé	t o z	 ivoté	
histořičké�ho Jéz	 í�s	é, omézujémé sé ví�čémé�né	  ná pouz	 í�vá�ní�  č	tyř	  évángélií�  Mátous	é, Mářká,
Luká� s	é  á Jáná.  Néjédná�  sé vs	ák o nézáujáté�  spisy oč	ity�čh své	dku! .  Jsou to knihy nápsáné�
désí�tky lét po udá� lostéčh  áutořy, ktéř	í� slys	éli př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i z u� stní� třádičé, př	í�bé	hy, ktéřé�
byly  v  přu! bé	hu  č	ásu  pozmé	né	ny  á  dokončé  i  vymys	lény.  V  té	čhto  př	í�bé	zí�čh  jé  mnoho
nésřovnálostí�  á  sámotní�  áutoř	i  évángéliá  jé  mé	ní�,  ják  uznájí�   zá  vhodné� .  Ják  jé  moz	né�
pomočí� té	čhto zdřoju!  zjistit, čo sé skutéč	né	  histořičky stálo? Vé skutéč	nosti éxistují� né	ktéřé�
zpu! soby.  Vé	dči  vymysléli  né	kolik  métodičky�čh  zá� sád,  ktéřé� ,  jsou-li  péč	livé	  á  du! slédné	
dodřz	ová�ny, ná�m mohou poskytnout uřč	ité�  ná�znáky toho, kdo Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti byl.
 

Kritéria pro stanovení pravdivosti historického materiálu

 
         Ná té	čhto přinčipéčh néní�  nič př	í�lis	  komplikováné�ho - dá�vájí�  smysl,  vzhlédém ké
vs	ému, čo jsmé dosud vidé	 li o évángélijní� třádiči. Přvní� sé zdá�  jásny� :

1. C4 í�m dř	í�vé, tí�m lé�pé. Jélikoz	  sé třádičé o Jéz	 í�s	 i v přu! bé	hu č	ásu mé	nilá, ják byly př	í�bé	hy
znovu á znovu  vypřá�vé	ny á  jélikoz	  byly pí�sémné�  přámény pozmé	n	 ová�ny,  př	épisová�ny á
upřávová�ny, dá�vá�  smysl, z	é dř	í�vé	 js	 í� zdřojé budou du! vé	řyhodné	 js	 í� néz	  ty pozdé	 js	 í�. Evángéliá



z  osmé�ho  stolétí�  nébudou  zpřávidlá  ták  histořičky  spoléhlivá�  jáko  évángéliá  z  přvní�ho
stolétí� (i kdyz	  jéjičh č	téní� mu! z	é by� t střás	né	  zá�bávné�).

Ján jé néjmláds	í�  zé č	tyř	  novozá�konní�čh évángélií�  á má�  téndénči by� t histořičky mé�né	
spoléhlivy�  néz	  ostátní�. Př	édstávujé ná�zořy o Jéz	 í�s	 i, ktéřé�  př	édstávují� pozdé	 js	 í� vy�voj v třádiči
- nápř	í�klád, z	é byl obé	tní� béřá�nék, ktéřy�  zémř	él v dén, kdy byl hod béřá�nká, nébo z	é tvřdil,
z	é jé řovny�  Bohu. To néznáméná� , z	é mu! z	émé u� plné	  zápoménout ná vs	éčhno, čo nájdémé v
Jánovi; náopák, ná jého spis musí�mé pouz	 í�t i dáls	 í�  křité�řiá. Alé obéčné	  ř	éč	éno, dř	í�vé	 js	 í�  jé
léps	í�.

Nás	é néjdř	í�vé sépsáné�  évángélium jé Mářék á mu! z	é obsáhovát spoléhlivé	 js	 í� infořmáčé
néz	  Ján.  Mářék  vs	ák  nébyl  jédiny�m  zdřojém  přo  pozdé	 js	 í�  évángéliá.  Přávdé	podobné	
éxistovál  dáls	 í�  zdřoj  évángéliá,  ktéřy�  mohl  by� t  vytvoř	én jiz	  př	éd  Mářkém á  ktéřy�  sé  jiz	
nédočhovál.  V dř	í�vé	 js	 í�  kápitolé jsém pouká�zál  ná to,  z	é  Mátous	  á  Luká�s	  př	évzáli  mnoho
svy�čh př	í�bé	hu!  od Mářká, ktéřé�ho pouz	 ili jáko zdřoj.  U Mátous	é i Luká� s	é éxistujé o Jéz	 í�s	 i
ř	ádá dáls	 í�čh třádič, ktéřé�  u Mářká nélzé nájí�t.  Vé	ts	 iná, álé né vs	éčhny, té	čhto třádič jsou
vy�řoky Jéz	 í�s	é, nápř	í�klád modlitbá Pá�né	  á bláhoslávénství� (nálézéná�  u Mátous	é á Luká� s	é, álé
né u Mářká). Jélikoz	  pozdé	 js	 í� évángéliá némohli tyto třádičé zí�skát od Mářká, odkud jé tédy
vzáli? Existují�  dobřé�  du! vody k domné	nčé, z	é jé Mátous	  nézí�skál od Luká� s	é áni  Luká�s	  od
Mátous	é.  A  ták,  od déváténá� čté�ho  stolétí�  vé	dči  tvřdili,  z	é  jé  obá zí�skáli  z  jiné�ho  zdřojé.
Né	méč	tí� vé	dči, ktéř	í� př	is	 li s tí�mto ná� zořém, názváli ténto dáls	 í� zdřoj Quéllé, né	méčké�  slovo
přo „zdřoj“. Ténto nézná�my�  dáls	 í� „zdřoj“ sé tédy názy�vá�  jédnodus	é Q. 4)

Q jé tédy zdřojém mátéřiá� lu nálézéné�ho u Mátous	é á Luká�s	é, álé nénáčhá�zéjí�čí�ho sé u
Mářká. Ždá�  sé, z	é ténto mátéřiá� l počhá�zí� zé ztřáčéné�ho évángéliá ké ktéřé�mu mé	 li př	í�stup
dvá pozdé	 js	 í�  áutoř	i  évángélií�.  Nézná�mé vs	éčhno,  čo  bylo  v  Q (nébo čo nébylo  v  Q),  álé
kdykoli  sé Mátous	  á  Luká� s	  doslovné	  shodnou ná př	í�bé	hu,  ktéřy�  nébyl nálézén u Mářká,
př	édpoklá�dá�  sé, z	é počhá� zí�  od Q. Tákz	é Mářk á Q jsou nás	é dvá néjřáné	 js	 í�  zdřojé. Mátous	
pouz	 il dá� lé přo své�  évángélium jédén nébo ví�čé dáls	 í�čh pí�sémny�čh nébo u� stní�čh přáménu! ,
ktéřy�m  ř	í�ká�mé  Mátous	ovy přámény,  néboli  M.  Ždřojé  zvlá� s	tní�ho  mátéřiá� lu  přo  Luká� s	é
názy�vá�mé L. Tákz	é př	éd Mátous	ovy�m á Luká� s	ovy�m évángéliém byly k dispoziči č	tyř	i zdřojé:
Mářk, Q, M á L (obá M á L jsou moz	ná�  ví�čé zdřoju! ). Toto jsou nás	é néjřáné	 js	 í� mátéřiá� ly přo
řékonstřukči Jéz	 í�s	ová z	 ivotá. 5)

2. C4 í�m ví�čé, tí�m lé�pé. Př	édpoklá�déjmé, z	é jé př	í�bé	h o Jéz	 í�s	 i  nálézén pouzé v jédnom
zdřoji; jé moz	né� , z	é si áutoř tohoto zdřojé vymyslél tuto třádiči sá�m. Alé čo kdyz	  jé př	í�bé	h
nálézén sámostátné	  vé ví�čé néz	  jédnom zdřoji? Tén př	í�bé	h némohl vymyslét z	á� dny�  zdřoj,
přotoz	é  jsou  nézá�vislé� ;  musí�  jé  obá  př	édčhá�zét.  Př	í�bé	hy  nálézéné�  vé  ví�čé  nézá�visly�čh
zdřojí�čh  přoto  májí�  vé	 ts	 í�  přávdé	podobnost,  z	é  budou  stářs	 í�  á  moz	ná�  áuténtičké� .
(Pozná�mká: pokud jé stéjny�  př	í�bé	h nálézén u Mátous	é,  Mářká á Luká� s	é,  néjédná�  sé o tř	i
zdřojé př	í�bé	hu, álé o jédén zdřoj: Mátous	  i Luká� s	  ho obá dostáli od Mářká.)

Nápř	í�klád Mátous	  i  Luká�s	  nézá�vislé náznáč	ují�,  z	é Jéz	 í�s	  byl  vyčhová�n v Názářétu, álé
jéjičh př	í�bé	hy o tom, ják sé tám dostál, sé lis	 í�, tákz	é jédén počhá� zí� od M. á dřuhy�  od L. Mářék
náznáč	ujé  toté�z	 .  Stéjné	  ták  Ján,  ktéřy�  népouz	 il  z	á� dné�ho  zé  Synoptiku!  áni  jéjičh  zdřojé.
Žá�vé	ř? Nézá�vislé jé doloz	éno: Jéz	 í�s	  přávdé	podobné	  počhá�zél z Názářétá. Dáls	 í� př	í�klád: Jéz	 í�s	
jé spojová�n s Jáném Kř	titélém ná záč	á� tku Mářká, ná záč	á� tku Q (Mátous	 i Luká� s	  záčhová�vájí�
č	á� sti  Jánová  ká� zá�ní�,  ktéřé�  sé  u  Mářká  néobjévují�),  á  ná  poč	á� tku  Jáná.  Žá�vé	ř?  Jéz	 í�s	  sé
přávdé	podobné	  spojil s Jáném Kř	titélém ná záč	á� tku své�  sluz	by.
 



3.  Jé  léps	í�  jí�t  áz	  k  já�dřu.  Jédná  vé	č,  ktéřou  jsmé  opákováné	  vidé	 li,  jé,  z	é  v  nás	 ičh
př	í�bé	zí�čh o Jéz	 í�s	 i  jsou vytvoř	ény nésřovnálosti,  přotoz	é  řu! zní�  vypřávé	č	i  á áutoř	i  zmé	nili
třádiči,  áby bylá ví�čé př	izpu! sobéná jéjičh vlástní�m ná�zořu! m.  Ják byčhom mohli  vysvé	tlit
Jéz	 í�s	ovy  třádičé,  ktéřé�  zjévné	  néodpoví�dájí�  „kř	ésťánské�“  ágéndé	 ,  to  známéná� ,  z	é
népodpořují�  ná� zořy  á  péřspéktivy  lidí�,  ktéř	í�  př	í�bé	hy  vypřá�vé	 jí�?  Tákovou  třádiči  by
kř	ésťáns	tí�  vypřávé	č	i  névymysléli,  á  jé  tédy  dočélá  přávdé	podobné� ,  z	é  budé  histořičky
př	ésná� .  Toto  sé  né	kdy  názy�vá�  „křité�řiém  odlis	nosti“.  Jáká�koli  Jéz	 í�s	ová  třádičé,  ktéřá�  jé
odlis	ná�  od toho, čo by o né	m přvní� kř	ésťáné�  přávdé	podobné	  čhté	 li ř	 í�či, jé přávdé	podobné	
áuténtičká� . Vézmé	té si dvá př	édčhozí� př	í�klády. Vidí�té, přoč	 by kř	ésťáné�  mohli čhtí�t ř	 í�kát, z	é
Jéz	 í�s	  př	is	él z Bétlé�má: přotoz	é odtud mé	 l počhá� zét syn Dávidu! v (Mičhéá� s	  5: 2). Alé kdo by
vymyslél  př	í�bé	h,  z	é   Spásitél  počhá� zél  z Názářétu,  málé�ho mé	stéč	ká s  jédní�m koné	m,  o
ktéřé�m nikdo  nikdy néslys	él?  Tuto  třádiči  népotř	éboválá  z	á�dná�   kř	ésťánská�  skupiná.  Jé
třočhu iřoničké� , z	é jé tédy přávdé	podobné	  histořičky př	ésná� . Nébo si vézmé	té Jáná Kř	titélé.
V Mářkovi, nás	 í� přvní� zpřá�vé	 , Ján kř	tí� Jéz	 í�s	é. Vymysléli by to kř	ésťáné�? Pámátujté, z	é v řáné	
kř	ésťánské�  třádiči sé vé	ř	 ilo, z	é tén, kdo jé dučhovné	  nádř	ázény�, kř	til toho, kdo byl dučhovné	
niz	s	 í�. Vymyslél by  kř	ésťán mys	lénku, z	é Jéz	 í�s	  byl pokř	té	n né	ky�m jiny�m, á přoto jé niz	s	 í� néz	
né	kdo jiny�? Ján náví�č kř	til  „ná odpus	té	ní�  hř	í�čhu! “  (Mářék 1: 4). Chté	 l  by né	kdo tvřdit,  z	é
Jéz	 í�s	 i bylo tř	ébá odpustit né	 jáké�  jého hř	í�čhy? Ždá�  sé to vélmi népřávdé	podobné� . Žá�vé	ř? Jéz	 í�s	
sé  ná  poč	á� tku  své�  sluz	by  přávdé	podobné	  skutéč	né	  sty�kál  s  Jáném  Kř	titélém  á
přávdé	podobné	  byl od né	 j pokř	té	n.

4. Musí� odpoví�dát kontéxtu. Vzhlédém k tomu, z	é Jéz	 í�s	  byl Ž4 id, ktéřy�  z	 il v Páléstiné	  v
přvní�m stolétí�,  musí�  jáká�koliv třádičé o né	m zápádát do jého histořičké�ho kontéxtu, áby
bylá vé	řohodná� .  Spoustá nás	 ičh pozdé	 js	 í�čh évángélií�  - nápsány�čh vé tř	étí�m nébo č	tvřté�m
stolétí� v jiny�čh č	á� stéčh své	tá - ř	í�ká�  vé	či o Jéz	 í�s	 i, ktéřé�  v jého kontéxtu nédá�vájí� smysl. Tyto
vé	či  lzé  éliminovát  jáko  histořičky  népřávdé	podobné� .  I  v  nás	 ičh  č	tyř	éčh  kánoničky�čh
évángélií�čh  vs	ák  éxistují�  népřávdé	podobnosti.  V  Jánové	  évángéliu,  kápitolé  3,  má�  Jéz	 í�s	
slávny�  řozhovoř  s  Nikodé�mém,  vé  ktéřé�m  ř	í�ká� :  „Musí�té  sé  znovu  nářodit.“  R4 éčké�  slovo
př	éloz	éné�  „znovu“ má�  vé skutéč	nosti dvá vy�známy: mu! z	é známénát néjén „podřuhé�“, álé
táké�  „shořá“. Kdykoli jé pouz	 ito jindé v Jánovi, známéná�  to „shořá“ (Ján 19:11, 23). To byl
vy�znám, ktéřy�  Jéz	 í�s	  myslél v Jánovi 3, kdyz	  mluvil s Nikodé�mém: č	lové	k sé musí�  nářodit
shořá, áby mé	 l vé	č	ny�  z	 ivot v nébi náhoř	é. Nikodé�m tomu vs	ák néřozumí� spřá�vné	  á myslí� si,
z	é Jéz	 í�s	  zámy�s	 lí� jiny�  vy�znám slová, z	é sé musí� nářodit podřuhé� . "Ják mu! z	u véjí�t zpé	 t do lu! ná
své�  mátky?" zéptá�  sé fřustřová�n. Jéz	 í�s	  ho opřávujé: némluví� o dřuhé�m fyzičké�m nářozéní�,
álé o nébéské�m nářozéní� shořá.

Ténto řozhovoř s Nikodé�mém jé záloz	én ná okolnosti,  z	é  uřč	ité�  ř	éčké�  slovo má�  dvá
vy�známy (dvojity�  énténdéř).  Némá� -li  vs	ák dvojí�  vy�znám, konvéřzáčé  nébudé mí�t   smysl.
Přoblé�m  jé  v  tomto:  Jéz	 í�s	  á  ténto  z	 idovsky�  vu! dčé  v  Jéřuzálé�mé	  by  némluvili  ř	éčky,  álé
ářáméjsky.  Ařáméjské�  slovo přo „shořá“ vs	ák néznáméná�  táké�  „podřuhé�“.  Toto jé  dvojity�
vy�znám u tohoto ř	éčké�ho slová, ktéřy�  fungujé pouzé v ř	éč	tiné	 . Vypádá�  to tédy, jáko by sé
táto konvéřzáčé némohlá uskutéč	nit - áléspon	  né ták, ják jé popsá�ná v Jánové	  évángéliu.

Toto jsou pák né	ktéřá�  z křité�řií�, ktéřá�  vé	dči pouz	 í�vájí� ké zkoumá�ní� řu! zny�čh Jéz	 í�s	ovy�čh
třádič, zéjmé�ná té	čh, ktéřá�  jsou uvédéná v novozá�konní�čh évángélií�čh. Péč	livé�  á du! slédné�
uplátn	 ová�ní�  té	čhto  křité�řií�  mu! z	é  vé�st  k  pozitivní�m  vy�slédku! m.  Přávdé	podobné	  sé  ták
mu! z	émé né	čo  dozvé	dé	 t o histořičké�m Jéz	 í�s	 i. Co tédy mu! z	émé vé	dé	t?



 

JEŽÍŠ APOKALYPTICKÝ PROROK

 
        Jiz	  ví�čé néz	  stolétí�, od mézní�kové�ho vydá�ní� mistřovské�ho dí�lá Albéřtá Sčhwéitzéřá, Thé
Quést of thé Histořičál Jésus, 6) vé	 ts	 iná vé	dču!  v Evřopé	  á Sévéřní� Améřičé čhá�pé Jéz	 í�s	é jáko
z	 idovské�ho  ápokályptičké�ho  přořoká.  7) Hodné	  přá� čé  ná  tomto  té�mátu  bylo  odvédéno
sámozř	éjmé	  od  Sčhwéitzéřá,  ktéřy�  álé  př	í�sné	  néuplátn	 ovál  řu! zná�  křité�řiá,  ktéřá�  jsém
zmí�nil(bylá totiz	  stánovéná áz	  po jého dnéčh). Alé zdá�  sé, z	é jého instinkt byl spřá�vny�.

Učení Ježíše

        Stéjné	  jáko ostátní� ápokályptiči své�  doby, i Jéz	 í�s	  vidé	 l své	t duálističky, náplné	ny�  silámi
dobřá á zlá. Souč	ásny�  vé	k byl ovlá�dá�n silámi zlá - ďá�blém, dé�mony, némočémi, kátástřofámi
á smřtí�; álé Bu! h mé	 l břzy zásá�hnout v tomto nič	émné�m vé	ku, áby svřhl sí�ly zlá á př	ivédl své�
dobřé�  křá� lovství�, Boz	 í� křá� lovství�, vé ktéřé�m uz	  nébudé bolést, utřpéní� áni třá�péní�. Jéz	 í�s	ovi
ná� slédovní�či mohli oč	éká�vát, z	é toto křá� lovství� př	ijdé břzy - vé skutéč	nosti zá jéjičh z	 ivotu! .
Př	inésl by ho kosmičky�  soudčé Žémé	 ,  ktéřé�ho Jéz	 í�s	  názvál Syném č	lové	ká (v nářá� z	čé ná
pásá� z	  v Ž4 idovsky�čh pí�sméčh, Dániél 7: 13–14). Kdyz	  dořází�  Syn č	lové	ká, budé  soud nád
zémí�,  vé  ktéřé�m  budou  nič	émní�  znič	éni,  álé  spřávédliví�  odmé	né	ni.  Ti,  ktéř	í�  nyní�  třpé	 li
boléstí� á u� tlákém, budou téhdy povy�s	éni; ti, kdo sé postávili ná střánu zlá á dí�ky tomu nyní�
přospéřováli,  by byli  téhdy poní�z	éni.  Lidé�  potř	ébováli  č	init  poká�ní�  zé svy�čh zly�čh čést á
př	ipřávit sé ná př	í�čhod Syná č	lové	ká á Boz	 í�ho křá� lovství�, ktéřé�  sé objéví� po né	m, přotoz	é k
tomu mé	 lo dojí�t vélmi břzy.

V nédé	 lní� s	kolé nébo z kázátélny ténto pohléd ná Jéz	 í�s	é př	í�lis	  č	ásto néuslys	 í�té. Alé jé to
ná� zoř, ktéřy�  sé mnoho lét vyuč	ujé ná př	édní�čh séminá� ř	 í�čh á ná ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh po
čélé�  zémi.  Existují�  silné�  á  př	ésvé	dč	ivé�  ářguménty  přo  uváz	ová�ní� o  Jéz	 í�s	 i  v  té	čhto
ápokályptičky�čh  téřmí�néčh.  Néjdu! léz	 ité	 js	 í�  jé,  z	é  třádičé,  ktéřé�  př	édstávují�  Jéz	 í�s	é  tí�mto
zpu! sobém,  jsou vs	éčhny z  novozá�konní�čh évángélií�,  jsou to  ty,  ktéřé�  spln	 ují�  nás	é  řu! zná�
křité�řiá áuténtičity.

Uz	  jsmé vidé	 li né	ktéřé�  du! kázy, z	é toto jé néjstářs	 í�  pohléd nálézény�  v évángélií�čh. Ják
jsém zdu! řáznil v př	édčhozí� kápitolé, Jéz	 í�s	  ká� z	é o př	í�čhodu Boz	 í�ho křá� lovství� v synoptičky�čh
évángélií�čh. Toto Boz	 í� křá� lovství� néní� „nébé“ - mí�sto, kám sé dostánété, kdyz	  zémř	été (jáko
v pozdé	 js	 í� kř	ésťánské�  třádiči; dá� lé o tom pojédná�m v kápitolé 7). Jé to skutéč	né�  křá� lovství�,
zdé ná zémi, ktéřé�  budé ovlá�dát Bu! h přostř	édničtví�m své�ho Mésiá� s	é, utopičké�  křá� lovství�,
kdé přvní� budou poslédní� á poslédní� budou přvní�. Tépřvé v poslédní�m évángéliu, Jáná, uz	
Jéz	 í�s	  néká� z	é,  z	é toto křá� lovství�  břzy př	ijdé. A přoč	  toto uč	éní�  néní�  v poslédní�m z nás	 ičh
évángélií�? Néní� počhyb o tom, z	é křá� lovství� nikdy népř	is	 lo, á pozdé	 js	 í� pisátél évángéliá byl
nučén řéintéřpřétovát Jéz	 í�s	ovo posélství� přo svou vlástní� dobu. Néjstářs	 í� třádičé évángéliá
vs	ák zobřázují� Jéz	 í�s	ovo posélství� jáko o nádčhá� zéjí�čí�m křá� lovství�.

Vé skutéč	nosti néjénz	é sé táto zpřá�vá obéčné	  náčhá� zí� v nás	 ičh dř	í�vé	 js	 í�čh zdřojí�čh, jé to
táké�  hlávní� zpřá�vá nás	 ičh néjřáné	 js	 í�čh zdřoju! , Mářká á Q. V Mářkovi Jéz	 í�s	  ř	 í�ká� :



Kdokoli sé stydí� zá mé	  á zá mojé slová v tomto čizoloz	né�m á hř	í�s	né�m pokoléní�, zá toho
sé  budé  stydé	 t  Syn  č	lové	ká,  kdyz	  př	ijdé  vé  slá�vé	  své�ho  Otčé  sé  sváty�mi  ándé	 ly…
Opřávdu vá�m ř	í�ká�m,  z	é  tu stojí�  né	ktéř	í�,  ktéř	í�  néokusí�  smřt,  dokud néuvidí�,  z	é  Boz	 í�
křá� lovství� př	is	 lo v moči. (Mářék 8: 38–9: 1)
A v té	čh dnéčh, po tomto souz	éní�, slunčé ztmávné á mé	sí�č nébudé dá�vát své�  své	 tlo, á
hvé	zdy budou pádát z nébé á sí�ly ná nébi budou otř	ésény; á pák uvidí�  Syná č	lové	ká
př	ičhá� zét ná obláčí�čh s vélkou močí� á slá�vou. A potom vys	 lé své�  ándé	 ly á shřomá�z	dí� své�
vyvoléné�  zé č	tyř	  vé	 třu! , od končé Žémé	  do končé nébé ... Opřávdu vá�m ř	í�ká�m, z	é táto
généřáčé nézémř	é dř	í�vé, néz	  sé vs	éčhny tyto vé	či stánou. (Mářék 13: 24–27, 30)

 
Syn  č	lové	ká  př	ičhá�zí�,  budé  soudit  své	 t,  ti,  kdo  sé  postáví�  ná  střánu  Jéz	 í�s	é,  budou

odmé	né	ni,  ostátní�  budou  potřéstá�ni  á  stáné  sé  to  v  Jéz	 í�s	ové	  vlástní�  généřáči.  Táto
ápokályptičká�  zpřá�vá sé náčhá�zí� v nás	 ičh přvní�čh zpřá�vá� čh o Jéz	 í�s	ové	  zvé	sti.
 

Žváz	 té, čo sé ř	í�ká�  u Luká� s	é á Mátous	é - né u Mářká, tédy v Q:
Přotoz	é stéjné	  jáko blikájí�čí� blésk řozzá� ř	 í� zémi z jédné�  č	á� sti oblohy ná dřuhou, budé i
Syn č	lové	ká  vé  své�  dobé	….  A jáko to bylo  zá  dnu!  Noého,  ták to  budé zá  dnu!  Syná
č	lové	ká. Jédli, pili, vdá�váli sé á řozdá�váli sé v mánz	élství�, áz	  do dné, kdy Noé vstoupil do
ářčhy á př	is	 lá potopá, ktéřá�  jé vs	éčhny znič	ilá. Ták to budé i v dén, kdy budé zjévén Syn
č	lové	ká. (Luká�s	  17:24; 26–27, 30; sřov. Mátous	  24:27, 37–39)
A vy buďté př	ipřávéni, přotoz	é nézná� té hodinu, kdy př	ijdé Syn č	lové	ká. (Luká� s	  12:39;
Mátous	  24:44)
Jéz	 í�s	  ká� z	é podobné�  posélství� v mátéřiá� lu, ktéřy�  Mátous	 č	éřpál zé svy�čh zdřoju!  M:
Stéjné	  jáko sé plévél shřomáz	ďujé á spálujé ohné	m, budé to táké�  ná vyvřčholéní� vé	ku.
Syn č	lové	ká vys	 lé své�  ándé	 ly á ti shřomá�z	dí� z jého křá� lovství� káz	dou př	í�č	inu hř	í�čhu á
vs	éčhny, kdo dé	 lájí�  zlo, á hodí� jé do ohnivé�  péčé. Ná tom mí�sté	  budé plákát á skř	í�pát
zuby. Potom spřávédliví�  budou zá� ř	 it jáko slunčé v křá� lovství�  své�ho otčé. (Mátous	  13:
40–43)
Pokud  jé  jédní�m  z  nás	 ičh  křité�řií�  to,  z	é  hlédá�mé  nézá�vislé�  osvé	dč	éní�  o  Jéz	 í�s	ovy�čh

třádičí�čh z řu! zny�čh zdřoju! ,  ná mys	lénku, z	é Jéz	 í�s	  ká� zál  o bézpřostř	édní�m př	í�čhodu Syná
č	lové	ká k soudu nád zémí�, ná�m sví�tí�  zéléná�  bářvá.
 

Stéjné	  du! léz	 ité�  jé,  z	é  né	ktéřé�  z  té	čhto  nézá�vislé  ové	ř	ény�čh  vy�řoku!  zř	éjmé	  spln	 ují�  i
křité�řium odlis	nosti. Uváz	ujmé nápř	í�klád o vy�řoku čitováné�m v Mářkovi 8:38: „Kdokoli sé
stydí� zá mé	  á zá mojé slová v té� to čizoloz	né�  á hř	í�s	né�  généřáči, zá toho sé budé stydé	 t Syn
č	lové	ká, kdyz	  př	ijdé vé slá�vé	  své�ho Otčé sé sváty�mi ándé	 ly. “ Néní� z	á�dny�m tájémství�m, z	é si
přvní� kř	ésťáné�  mysléli, z	é sá�m Jéz	 í�s	  jé budoučí�m kosmičky�m soudčém Žémé	 , ják jsmé vidé	 li
u Pávlá. A ták př	iřozéné	 , kdyz	  kř	ésťáné�  č	tou ténto véřs	  od Mářká, myslí� si, z	é Jéz	 í�s	  mluví� o
sobé	 . Alé podí�véjmé sé ná to zblí�zká. Jéz	 í�s	  sé néidéntifikujé jáko Syn č	lové	ká. Pokud bysté sé
ná to podí�váli  lé�pé (á přo ténto dřuh ářguméntu musí�té  odstřánit své�  př	édsudky), mysléli
bysté si, z	é vé skutéč	nosti řozlis	ujé mézi sébou á Syném č	lové	ká.

Vytvoř	ili by pozdé	 ji kř	ésťáné� , ktéř	í�  vymy�s	léli Jéz	 í�s	ovy vy�řoky, jédén, vé ktéřé�m by sé
Jéz	 í�s	  odlis	ovál  od  Syná  č	lové	ká?  Ždá�  sé  to  népřávdé	podobné� .  Kdyby  si  kř	ésťáné�  dnés
vymysléli ténto véřs	 , nébyli by ho fořmulováli tákto; mí�sto toho by ř	ékli né	čo jáko: „Kdokoli



sé zá mé	  stydí�, zá Syná č	lové	ká, zá toho sé budu já� , Syn č	lové	ká…“ To známéná� , z	é toto řč	éní�
sé přávdé	podobné	  skutéč	né	  vřáčí� áz	  k Jéz	 í�s	 i.

Nébo si  vézmé	té  jiny�  př	í�klád.  Vé vy�řoku č	éřpáné�m z Q Jéz	 í�s	  ř	 í�ká�  svy�m uč	édní�ku! m:
„Opřávdu vá�m ř	í�ká�m, z	é př	i obnové	  vs	ého, áz	  budé Syn č	lové	ká sédé	 t ná třu! nu své�  slá�vy, vy,
ktéř	í�  jsté  mé	  ná� slédováli,  táké�  usédnété ná  dváná� čti  třu! néčh  á  budété  soudit  dváná� čt
izřáélsky�čh kménu!  “(Mátous	  19:28; viz táké�  Luká� s	  22: 28–30). Ténto vy�řok o budoučí�m
soudu á budoučí�m vlá�dnutí�  nád Boz	 í�m křá� lovství�m jé té�mé	ř	  jisté	  áuténtičky�,  čoz	  Jéz	 í�s	  vé
skutéč	nosti  ř	ékl.  Přoč	?  Vs	 imné	té  si,  koho zdé oslovujé.  Dváná� čt  uč	édní�ku! .  To záhřnujé i
Jidá� s	é Is	kářiotské�ho. Břzy po udá� lostéčh Jéz	 í�s	ovy smřti tu nébyli z	á�dní� kř	ésťáné� , ktéř	í�  by
byli  očhotni ř	í�či,  z	é  Jidá� s	  Is	kářiotsky�  budé jédní�m z dváná� čti  vlá�dču!  v  Boz	 í�m křá� lovství�.
Jiny�mi slovy, z	á� dny�  kř	ésťán by toto tvřzéní� pozdé	 ji névymyslél. To známéná� , z	é sé vřáčí� zpé	 t
k Jéz	 í�s	 i.
 

Poslédní� př	í�pád népodobnosti sé ty�ká�  poslédní�ho soudu, kdy Syn č	lové	ká sédí� ná své�m
vélké�m  třu! nu  á  oddé	 lujé  ovčé  od  koz  (toto  jé  mátéřiá� l  M,  od  Mátous	é  25).  „Ovčí�m“  jé
dovoléno vstoupit do jéjičh nébéské�  á vé	č	né�  odmé	ny kvu! li vs	ém dobřy�m skutku! m, ktéřé�
udé	 láli:  křméní�  hládovy�čh,  obléč	éní�  náhy�čh,  pé�č	é  o  némočné� ;  „kozy“  jsou  poslá�ny  k
vé	č	né�mu třéstu, přotoz	é nékonály dobřé�  skutky. Vytvoř	il by pozdé	 js	 í� kř	ésťán tuto konkřé� tní�
třádiči? Poté� , čo Jéz	 í�s	  zémř	él, jého ná� slédovní�či tvřdili, z	é č	lové	k byl spásén u Bohá á vé	č	nou
odmé	nu zí�ská�  ví�řou v  Jéz	 í�s	ovu smřt  á  vzkř	í�s	éní�,  nikoli  koná�ní�m  dobřy�čh skutku! .  Ténto
př	í�bé	h tédy křá� č	í� přoti podstáté	  tohoto uč	éní� tí�m, z	é náznáč	ujé, z	é č	lové	k budé odmé	n	 ovát
zá koná�ní� dobřy�čh skutku! . Přoto sé skutéč	né	  vřáčí� zpé	t k Jéz	 í�s	 i.

Střuč	né	  ř	éč	éno, Jéz	 í�s	  uč	il, z	é Syn č	lové	ká břzy př	ijdé z nébé ná soud á lidé�  ná to musí�
by� t  př	ipřávéni tí�m,  z	é  upřáví�  své�  čésty á budou z	 í�t  ták,  ják to Bu! h čhté	 l.  To záhřnoválo
sébéobé	tová�ní� lá� sky kvu! li dřuhy�m. Jéz	 í�s	  tédy u� dájné	  čitovál z Pí�smá: „Miluj své�ho bliz	ní�ho
jáko sá�m sébé“ (Mátous	  22:39;  čitujé  Lévitičus 19:18).  Jého fořmuláčé tohoto ná�zořu jé
Žláté�  přávidlo:  „Dé	 léj  dřuhy�m,  ják  čhčés	 ,  áby  oni  dé	 láli  tobé	“  (Mátous	  7:12).  Jé  té	z	ké�
střuč	né	 ji vyjá�dř	it étičké�  poz	ádávky Boz	 í�ho zá�koná. Ti, kdo sé ř	í�dili diktá� tém Pí�smá, budou
odmé	né	ni  v  nádčhá� zéjí�čí�m soudu;  kdo né,  budé potřéstá�n.  A  kdy př	ijdé  ténto soud? Žá
z	 ivotá  uč	édní�ku! :  „Né	ktéř	í�  z  vá� s,  ktéř	í�  zdé  stojí�té,  néokusí�  smřt,  dokud  néuvidí�,  z	é  Boz	 í�
křá� lovství�  př	is	 lo v  moči“  (Mářék 9:  1);  „Toto  pokoléní�  népominé,  dokud  sé  to  vs	éčhno
néstáné“ (Mářék 13:30).

Ž4 é ténto pohléd zápádá�  do kontéxtu přvní�ho stolétí� v  páléstiné	 , jé káz	dé�mu histořikovi
o  dáné�m  období�  jásné� .  Jéz	 í�s	  nébyl  sá�m,  kdo  hlá� sál  konéč  tohoto  vé	ku  á  bézpřostř	édní�
zjévéní� Syná č	lové	ká. Ostátní� z	 idovs	tí� přořoči mé	 li podobné�  ápokályptičké�  zpřá�vy - i kdyz	  sé
v podřobnostéčh lis	 ily jédén přořok od dřuhé�mu - vč	étné	  Ž4 idu!  zhřubá zá Jéz	 í�s	é, ktéř	í� ná�m
zánéčháli svitky od Mřtvé�ho moř	é, ktéřé�  jsou plné�  z	 idovské�ho ápokályptičké�ho mys	léní�.

Jés	té	  du! léz	 ité	 js	 í�  jé skutéč	nost, z	é to bylo táké�  posélství�  Jáná Kř	titélé př	éd Jéz	 í�s	ém. V
Luká� s	ovi 3: 9 (zé zdřojé Q) jé Ján záznáméná�n jáko ř	í�ká� : „I nyní� léz	 í� sékéřá u koř	éné střomu! ;
přoto káz	dy�  střom, ktéřy�  nénésé dobřé�  ovočé,  budé poká� čén á hozén do ohné	 .  “  Toto jé
ápokályptičky�  obřáz soudu. Lidé�  jsou př	iřovná�vá�ni ké střomu! m, ktéřé�  jsou ká� čény á pá� lény,
pokud nédé	 lájí� to, k č	ému byly uřč	éni: k néséní� dobřé�ho ovočé. A kdy záč	né táto déstřukčé?
Jé to ná spádnutí�: sékéřá jé př	ipřávéná záhá� jit svou přá� či; „léz	 í� u koř	éné střomu! “. Lidé�  musí�
záč	í�t  „př	iná� s	ét  dobřé�  ovočé“ -  to známéná� ,  dé	 lát  to,  čo jim Bu! h př	ikázujé -  jinák budou
znič	éni.



Přoto jé du! léz	 ité�  vé	dé	 t  - ná zá�kládé	  mnohoná�sobné�ho osvé	dč	ová�ní�  á odlis	nosti -, z	é
Jéz	 í�s	  záhá� jil svou sluz	bu spojéní�m s Jáném. Jéz	 í�s	  byl od záč	á� tku své�  sluz	by ápokályptikém.
To, z	é zu! stál ápokályptikém, jé z nás	 ičh zdřoju!  zčélá jásné� . Nás	é néjřáné	 js	 í� třádičé jsou plné�
ápokályptičky�čh vy�řoku!  á  vářová�ní�.  Jés	té	  du! léz	 ité	 js	 í�  jé,  z	é  po Jéz	 í�s	ové	  smřti  zu! stáli  jého
ná� slédovní�či ápokályptičky ořiéntování�. Přoto si mysléli, z	é sé v jéjičh dobé	  blí�z	 í� konéč, z	é 
sá�m Jéz	 í�s	  sé  břzy vřá� tí�  z  nébé,  áby sédé	 l  ná zémi  á  soudil.  To jé  obsáz	éno v Pávlovy�čh
spiséčh, přvní�čh kř	ésťánsky�čh dokuméntéčh, ktéřé�  má�mé. Přvní� kř	ésťáné� , stéjné	  jáko Jéz	 í�s	
př	éd  nimi,  á  Ján  Kř	titél  př	éd  ní�m,  byli  ápokályptičky  smy�s	 léjí�čí�  Ž4 idé� ,  ktéř	í�  oč	éká�váli
bézpřostř	édní� konéč vé	ku.

Jéz	 í�s	ovo étičké�  uč	éní�  jé tř	ébá zásázovát do tohoto ápokályptičké�ho kontéxtu. Mnoho
lidí� čhá�pé Jéz	 í�s	é jáko vélké�ho mořá� lní�ho uč	itélé, á sámozř	éjmé	  on jí�m byl. Jé vs	ák du! léz	 ité�  si
uvé	domit, přoč	  si myslél,  z	é by sé lidé�  mé	 li čhovát spřá�vné	 .  V dnés	ní�  dobé	  étiči obvyklé
ř	í�kájí�,  z	é lidé�  by sé mé	 li čhovát étičky, ábyčhom mohli vs	 ičhni putovát ná dlouhé�  třáti, vé
s	ťástnou á přospéřují�čí�  spoléč	nost.  Přo Jéz	 í�s	é  to álé nébylá dlouhá�  čéstá.  Konéč mé	 l  by� t
břzy, Syn č	lové	ká sé mé	 l objévit z nébé, bézpřostř	édné	 , k soudu nád zémí�, Boz	 í� křá� lovství�
bylo  hnéd zá řohém. Du! vodém, přoč	 mé	 li lidé�  zmé	nit své�  čhová�ní�, bylo áby zí�skáli vstup do
křá� lovství�,  áz	  př	í�jdé.  Nébylo  to  přoto,  áby  sé  spoléč	nost  stálá  v  dohlédné�  budoučnosti
s	ťástny�m mí�stém. Budoučnost bylá bézu� té	s	ná�  - lédáz	é bysté sé postávili ná střánu Jéz	 í�s	é á
udé	 láli,  to  k  č	ému  vybí�zél,v  tákové�m  př	í�pádé	  bysté  mohli  oč	éká�vát  odmé	nu,  kdyz	  Bu! h
zásá�hné do dé	 jin, áby svřhl sí�ly zlá á záloz	 il ná zémi své�  dobřé�  křá� lovství�, čoz	  sé stáné vélmi
břzy.
 

Skutky a činnosti Ježíše

       Počhopéní� Jéz	 í�s	é jáko ápokályptičké�ho přořoká, ktéřy�  ohlás	ujé soud nád tí�mto své	tém á
bézpřostř	édní� zjévéní� Boz	 í�ho křá� lovství�, ná�m pomá�há�  počhopit Jéz	 í�s	ovy skutky á č	innost,
ktéřé�  lzé ná zá�kládé	  nás	 ičh řu! zny�čh křité�řií� stánovit jáko histořičky přávdé	podobné� .

Křest

       Jé té�mé	ř	  jisté� , z	é Jéz	 í�s	  záhá� jil svou véř	éjnou sluz	bu tí�m, z	é byl pokř	té	n Jáném Kř	titélém.
O tom své	dč	í� né	kolik nézá�visly�čh zdřoju! , ják řány�čh, ták i pozdé	 js	 í�čh, á néjédná�  sé o tén typ
třádičé, ktéřou by si pozdé	 ji kř	ésťáné�  vytvoř	ily. Myslí�m si, z	é vy�znám kř	tu má�  smysl pouzé v
ápokályptičké�m kontéxtu. Jéz	 í�s	  mé	 l k dispoziči spoustu ná�boz	énsky�čh moz	ností�, stéjné	  jáko
ostátní� Ž4 idé�  své�  doby. Né	ktéř	í�  Ž4 idé�  sé př	ipojili k fářizéu! m, ktéř	í�  sé snáz	 ili dodřz	ovát Boz	 í�
zá� kon  čo  néjdu! kládné	 ji á  néjsvé	domité	 ji  (přoto  Bu! h  dál  zá�kon  -  áby  jéj  bylo  moz	né�
dodřz	ovát); jiní� sé př	ipojili ké klá� s	 téřní�m komunitá�m, jáko jsou éséjs	tí�, ktéř	í�  sépsáli svitky
od  Mřtvé�ho  moř	é,  á  čhté	 li  záčhovát  svou  vlástní�  č	istotu  oddé	 léní�m  od nič	ivy�čh  vlivu!
okolní�ho  své	 tá;  jiní�  sé  postávili  ná  střánu sádučéju! ,  ářistokřátičké�  močénské�  skupiny  v
Páléstiné	 ,  ktéř	í�  ovlá�dáli  čhřá�m á jého obé	tní�  přáktiky á ktéř	í�  slouz	 ili  jáko přostř	édní�k  s
vlá�dnoučí�mi  ř	í�msky�mi  u� ř	ády;  jiní�  byli  zvlá� s	ť  hořliví�  přo  Svátou  zémi  á  nálé�háli  ná



ná�boz	énskou á vojénskou vzpouřu přoti R4 í�mu, áby vytvoř	ili Izřáél jáko svřčhovány�  stá� t v
zémi, ktéřou jim Bu! h pu! vodné	  dál.

Jéz	 í�s	  sé  népř	ipojil  k  z	á� dné�  z  té	čhto skupin.  Mí�sto toho stá� l  ná  střáné	  Jáná Kř	titélé,
ápokályptičké�ho přořoká, ktéřy�  vybí�zél lidi, áby sé př	ipřávili ná soudny�  dén, ktéřy�  sé mé	 l
objévit vé vélmi blí�zké�  budoučnosti. Přoč	 sé Jéz	 í�s	  postávil ná střánu Jáná? Přotoz	é souhlásil
s  jého  posélství�m,  á  né�  sé  zpřá�vámi  vs	éčh  ostátní�čh.  Stéjné	  jáko  Ján  př	éd  ní�m  á  jého
ná� slédovní�či poté� , i Jéz	 í�s	  byl ápokályptik.

Dvanáct učedníků

        Nélzé počhybovát o tom, z	é si Jéz	 í�s	  vybřál dváná� čt ná� slédovní�ku! , áby byli kolém né	 j jáko
jáky�si vnitř	ní� křuh. O dváná� čti své	dč	í� v řu! zny�čh zdřojí�čh évángéliá i Pávél á Skutky. Křomé	
toho  jédén  vy�řok  o  dváná� čti  vlá�dnoučí�čh  nád  dváná�čti  izřáélsky�mi  kmény  v  křá� lovství�
přos	lo křité�řiém odlis	nosti. Přoč	 si álé Jéz	 í�s	  vybřál dváná� čt uč	édní�ku! ? Přoč	 né dévé	t? Nébo
č	třná�čt?

Nébylo to ták, z	é by mohl mí�t novy�  klub z	á� ku!  káz	dy�  mé	sí�č. Ždá�  sé, z	é to bylo zé střány
Jéz	 í�s	é  symboličké�  gésto.  V  hébřéjské�  Bibli  sé  pu! vodné	  Boz	 í�  lid  -  lid  Izřáélé  -  sklá�dál  z
dváná� čti  kménu! .  Podlé  Jéz	 í�s	é  by  té	čhto  dváná� čt  kménu!  bylo  řékonstřuová�no  v
nádčhá�zéjí�čí�m Boz	 í�m křá� lovství�, kdy přávé�mu Boz	 í�mu lidu budé vlá�dnout dváná� čt ápos	tolu! .
Tí�m,  z	é  si  vybřál  dváná� čt  blí�zky�čh  uč	édní�ku! ,  Jéz	 í�s	  náznáč	ovál,  z	é  ti,  ktéř	í�  ho  budou
ná� slédovát á jého uč	éní�,  budou ti,  kdo vstoupí�  do toho budoučí�ho Boz	 í�ho křá� lovství�.  Né
vs	ičhni Ž4 idé�  budou do toho křá� lovství� vpus	té	ni. Pouzé ti, kdo nápřávili své�  čésty á dřz	éli sé
Jéz	 í�s	ová uč	éní�,  př	éz	 ijí�   nádčhá� zéjí�čí�  soud.  Jiny�mi slovy,  volbá dváná� čti  bylá jáká� si  skřytá�
ápokályptičká�  zpřá�vá.

Ježíš jako léčitel a exorcista

        Dá� lé  v  té� to  kápitolé  sé  budu záby�vát  přoblé�mém,  zdá mohou histořiči  ř	í�či  né	čo
définitivní�ho o tom, zdá Jéz	 í�s	  skutéč	né	  č	inil zá� zřáky. Přozátí�m stáč	í�  pouká� zát ná to, z	é sé
vs	éobéčné	  vé	ř	 ilo, z	é  konál zá� zřáky - uzdřávil  némočné� ,  vyhnál dé�mony á vzkř	í�sil  mřtvé� .
Třádičé  Jéz	 í�s	ovy�čh  zá� zřáku!  sé  vyskytují�  v  mnohá  nézá�visly�čh  zdřojí�čh.  Tyto  třádičé
sámozř	éjmé	  némohou přojí�t křité�řiém odlis	nosti: vypřávé	č	i v řáné�  čí�řkvi př	iřozéné	  čhté	 li,
áby lidé� , ktéřé�  sé pokous	éli konvéřtovát, počhopili, z	é Jéz	 í�s	  nébyl pouhy�m smřtélní�kém, álé
byl zvlá� s	 té	  zmočné	n Bohém ké své�  véř	éjné�  sluz	bé	 . Néní�  počhyb o tom, z	é př	í�bé	hy o jého
vélky�čh zá�zřáčí�čh byly néustá� lé vymy�s	 lény, o č	émz	  své	dč	í�  pozdé	 js	 í�  évángéliá mimo Novy�
zá�kon, kdé jsou zá�zřáky, ktéřé�  on i jého ná� slédovní�či dé	 lájí�, jés	té	  u� z	ásné	 js	 í�. Alé i ná záč	á� tku
byly tyto př	í�bé	hy řozs	 í�ř	éné�  á přo mé�  u� č	ély jé v tuto čhví�li du! léz	 ité� , z	é v néjřáné	 js	 í�čh fá� zí�čh
třádičé byly tyto zá�zřáč	né�  př	í�bé	hy intéřpřétová�ny ápokályptičky.

V budoučí�m křá� lovství� nébudou z	á�dné�  sí�ly zlá. Jéz	 í�s	  nyní� př	émá�há�  zlo. Nébudou z	á�dní�
dé�moni;  Jéz	 í�s	  nyní�  vyházujé  dé�mony.  Nébudé  z	á�dná�  némoč;  Jéz	 í�s	  uzdřávujé  némočné� .
Nébudou z	á�dné�  př	í�řodní�  kátástřofy;  Jéz	 í�s	  nyní�  uklidn	 ujé  bouř	é.  Nébudé hlád;  Jéz	 í�s	  nyní�
křmí� hládové� . Nébudé z	á�dná�  smřt; Jéz	 í�s	  nyní� kř	í�sí� z mřtvy�čh.



Kdyz	  Ján Kř	titél poslál posly z vé	zéní�, kdé byl zádřz	ová�n, áby sé zéptáli Jéz	 í�s	é, zdá jé
přořokém,  ktéřy�  př	ijdé  ná  konči  vé	ku,  nébo  zdá  má�  č	ékát  jiné�ho,  Jéz	 í�s	  (podlé  Q)  dá�vá�
odpové	ď: „ Jdé	 té á ř	ékné	 té Jánovi, čo jsté vidé	 li á slys	éli: slépí� vidí�, čhřomí� čhodí�, málomoční�
jsou oč	is	té	ni, hlus	 í�  slys	 í�, mřtví� vstá�vájí�, čhudy�m sé zvé	stujé  dobřá�  zpřá�vá. A poz	éhnány�  jé
káz	dy�, kdo sé ná mé	  néuřá� z	 í� “(Luká� s	  7: 22–23). Břzy sé objéví� Boz	 í� křá� lovství� á jiz	  sé záč	í�ná�
v málé�m přojévovát v Jéz	 í�s	ovy�čh skutčí�čh. Jéz	 í�s	ová č	innost jé čhá�pá�ná ápokályptičky.
 

Cesta do Jeruzaléma

        Kdybysté sé kř	ésťánské�ho téologá zéptáli, přoč	  Jéz	 í�s	  v poslédní�  ty�dén své�ho z	 ivotá
čéstovál do Jéřuzálé�má, mohl by vá�m ř	í�či, z	é to bylo přoto, áby mohl by� t ukř	iz	ová�n zá hř	í�čhy
své	 tá. Alé z histořičké�ho hlédiská, jáká�  bylá jého motiváčé tám jí�t? Pokud né	kdo čhá�pé Jéz	 í�s	é
jáko ápokályptiká, dá�vá�  to dokonály�  smysl. Podlé nás	 ičh néjřáné	 js	 í�čh zdřoju! , Synoptičky�čh
évángélií�,  střá�vil  Jéz	 í�s	  vé	 ts	 inu  své�  sluz	by  ká�zá�ní�m  Ž4 idu! m  ná  vénkové	  v  Gáliléji.  Žjévné	
nétřá�vil mnoho č	ásu, pokud vu! béč, vé vélky�čh mé	stéčh, álé čhodil do mály�čh mé	st, vésnič á
vésnič	ék po čélé�m sévéřu.

Mé	 l  vs	ák nálé�hávé�  posélství�:  křá� lovství�  mé	 lo břzy př	ijí�t  s př	í�čhodém Syná č	lové	ká á
lidé�  sé muséli př	ipřávit.

Přoč	 tédy s	él do Jéřuzálé�má? Žř	éjmé	  přoto, áby jého posélství� bylo př	énéséno do sřdčé
judáismu, hlávní�ho mé	stá, domová čhřá�mu á vs	ém du! léz	 ity�m spoléč	énsky�m á političky�m
osobnostém  v  té� to  oblásti,  stéjné	  jáko  obyč	éjny�m  másá�m.  A  přoč	  s	él  bé	hém  Pésáčhu?
Přotoz	é  tám  byly  ty  néjvé	ts	 í�  dávy  lidí�.  Ják  jsmé  vidé	 li  v  př	édčhozí�  kápitolé,  Pésáčh  v
Jéřuzálé�mé	  byl vélkou udá� lostí�. Jédnálo sé o néjvé	 ts	 í� poutní� féstivál v z	 idovské�m řočé, kdy
sé poč	ét lidí� vé mé	sté	  řozs	 í�ř	 il nád jého nořmá� lní� kápáčitu.

Bylá to táké�  dobá, kdy Ž4 idé�  zpé	 tné	  uváz	ováli o vélky�čh udá� lostéčh Exodu pod Mojz	 í�s	ém
á př	ipomí�náli si, ják Bu! h zá né	  zásá�hl. Mnoho Ž4 idu!  to népočhybné	  dé	 lálo v oč	éká�vá�ní�,  z	é
Bu! h  znovu  zásá�hné  á  svřhné  vlá�dčé  souč	ásnosti  (R4 í�mány),  stéjné	  jáko  svřhl  vlá�dčé  v
minulosti (Egypťány). Né	ktéř	í� Ž4 idé�  si mysléli, z	é k tomu dojdé přostř	édničtví�m političké�ho á
vojénské�ho povstá�ní�.  Jiní�  si mysléli, z	é to budé nádpř	iřozéná�  kosmičká�  udá� lost, kdyz	  sá�m
Bu! h znič	í�  ty, kdo mu odpořují�.  Jéz	 í�s	  byl védén tou dřuhou mys	lénkovou čéstou. Př	is	él do
Jéřuzálé�má,  áby tuto zpřá�vu ohlás	ovál.  Křá� lovství�  Boz	 í�  bylo té�mé	ř	  tády:  lidé�  potř	ébováli
č	init poká�ní� á vé	ř	 it dobřé�  zpřá�vé	 .

Néní� z	á� dny�m př	ékvápéní�m, z	é v nás	 ičh přvní�čh zdřojí�čh - Mátous	i, Mářkovi á Luká�s	 i -
střá�vil  Jéz	 í�s	  poslédní�  ty�dén  v  Jéřuzálé�mé	  ká� zá�ní�m  silné	  ápokályptičké�ho  posélství�  (viz
nápř	í�klád  Mářék  13  á  Mátous	  24–25).  To  jé  histořičky  př	ésné� .  Tákto  Jéz	 í�s	  střá�vil  svu! j
poslédní� ty�dén. Alé př	édtí�m, néz	  ták uč	inil, udé	 lál po př	í�jézdu do mé	stá né	čo vy�známné�ho, 
symboličky�  č	in, ktéřy�  uvédl jého ápokályptičké�  posélství�.
 



Očištění chrámu

        Nézá�vislé ná sobé	  vypřá�vé	 jí�  Mářék á Ján př	í�bé	h Jéz	 í�s	é, ktéřy�  vstoupil do čhřá�mu á
zpu! sobil zmáték. U Mářká jé zpřá�vá sámozř	éjmé	  dř	í�vé á táto udá� lost sé vé	řohodné	 ji náčhá� zí�
spí�s	é ná konči Jéz	 í�s	ová z	 ivotá néz	  ná záč	á� tku. Přo Mářká jé vé skutéč	nosti udá� lost v čhřá�mu
tí�m, čo nákonéč védlo k Jéz	 í�s	ové	  ukř	iz	ová�ní�.

Chřá�m  byl  u� stř	édní�m  bodém  vés	kéřé�ho  z	 idovské�ho  učtí�vá�ní�,  ják  jé  stánovéno  v
z	 idovské�m  Pí�smu.  V  Jéz	 í�s	ové	  dobé	  př	ičhá� zéli  do  Jéřuzálé�má  Ž4 idé�  z  čélé�ho  své	 tá,  áby
vykonáli zví�ř	éčí�  obé	 ti př	édépsáné�  zá�koném, ktéřé�  sé musély konát v čhřá�mu, nikdé jindé.
Lidé�  př	ičhá� zéjí�čí� z vélky�čh vzdá� léností� by sámozř	éjmé	  némohli př	iné�st obé	 tní� zví�ř	átá; tyto
musély by� t  zákoupény ná mí�sté	 .  Nélzé jé  vs	ák koupit  zá bé	z	nou ř	í�mskou mé	nu:  ř	í�mské�
minčé  byly  opátř	ény  řází�tkém  čí�sář	é,  ktéřy�  byl  v  né	ktéřy�čh  č	á� stéčh  ř	í�s	é  pováz	ová�n  zá
boz	skou bytost. Přo Ž4 idy byl vs	ák jén jédén Bu! h, á přoto nébyli nákloné	ni př	iná� s	ét obřáz
Cáésářá do sváté�ho čhřá�mu. Žá�kon náví�č zákázovál pouz	 ití� jáky�čhkoli „řyty�čh obřázu! “, čoz	  jé
dáls	 í�  du! vod, přoč	  nébylo moz	né�  pouz	 í�vát ř	í�mské�  minčé. Musél přoto by� t  dá�n k dispoziči
né	 jáky�  jiny�  dřuh péné	z, á ták tám musélá éxistovát jáká� si smé	ná� řná, kdé bylo moz	né�  ř	 í�mské�
minčé vymé	nit  zá  čhřá�movou mé	nu,  ktéřá�  nénéslá  obřáz  Cáésářá.  Chřá�mová�  mé	ná  pák
mohlá by� t pouz	 itá k ná�kupu potř	ébny�čh zví�ř	át.

Tuto smé	nu tédy přová�dé	 ly smé	ná� řny. Kdyz	  Jéz	 í�s	  př	ijél do Jéřuzálé�má, vidé	 l vés	kéřou
smé	nu  péné	z  á  přodéj  zví�ř	át  á  zjévné	  to  pováz	ovál  zá  skándá� lní�:  př	évřá� til  přoto  stoly
né	ktéřy�čh smé	ná� řní�ku!  á vyhnál přodáváč	é zví�ř	át z čhřá�mu. Jé té	z	ké�  zjistit, ják du! kládny�  byl
př	i  tomto „č	is	té	ní�  čhřá�mu“. Jé té	z	ké�  uvé	ř	 it, z	é Jéz	 í�s	  zástávil čélou tuto opéřáči: čhřá�mové�
okřsky byly př	ibliz	né	  ták vélké�  jáko dváčét pé	 t fotbálovy�čh hř	is	ť, né z	á�dny�  mály�  uzávř	ény�
přostoř  á  évángéliá  néoznáč	ují�  ténto  č	in  jáko  zá� zřák.  Náví�č,  pokud  by  uskutéč	nil ták
obřovskou sčé�nu, jé té�mé	ř	  némoz	né�  vysvé	 tlit, přoč	  nébyl ná mí�sté	  zátč	én, álé áz	  o ty�dén
pozdé	 ji. Vypádá�  to, jáko by nás	é řáné�  zdřojé né	ktéřé�  podřobnosti př	éhnály.

Jé táké�  té	z	ké�  vé	dé	 t, přoti č	ému př	ésné	  Jéz	 í�s	  vystoupil. Boz	 í� zá�kon vyz	ádovál obé	ť; Ž4 idé�
muséli mí�t obé	 tní� zví�ř	átá; á řozhodné	  némohli přo smé	nu pouz	 í�t ř	 í�mskou mé	nu. Byl Jéz	 í�s	
jédnodus	é znéčhučén mys	lénkou, z	é né	ktéř	í�  lidé�  té	z	 í�  z učtí�vá�ní�  Bohá? Jé to př	inéjméns	í�m
moz	né� , á ták intéřpřétují� udá� lost sámi áutoř	i évángéliá.

Modéřní�  vykládáč	i  vs	ák  náznáč	ili,  z	é  sé  tu dé	 jé  táké�  né	čo  jiné�ho.  Jédní�m z  néjlé�pé
doloz	ény�čh Jéz	 í�s	ovy�čh vy�řoku!  nálézény�čh v ř	ádé	  nás	 ičh nézá�visly�čh zdřoju!  jé př	édpové	ď, z	é
př	i př	í�s	 tí�m u� toku, ná konči vé	ku, budé znič	én i sámotny�  čhřá�m (Mářék 13: 2; 14:58; 15: 29).
Chřá�m? Céntřum učtí�vá�ní� Bohá Izřáélé? Néní� to řouháč	ská�  mys	lénká?

Né	ktéř	í�  Ž4 idé�  si to évidéntné	  mysléli.  A to nákonéč dostálo Jéz	 í�s	é do přoblé�mu! .  Sá�m
Jéz	 í�s	  vs	ák ápélovál ná přořoká Hébřéjsky�čh pí�sém Jéřémiá� s	é, ktéřy�  si táké�  myslél, z	é čhřá�m
á č	innosti v né	m jsou zkáz	éné� . Stéjné	  jáko Jéz	 í�s	  sé i Jéřémiá� s	  postávil přoti čhřá�mu. Stéjné	
jáko on táké�  záplátil vysokou čénu (viz Jéřémiá� s	  7: 1–15; 20: 1–6).

Jéz	 í�s	  si  myslél,  z	é  př	i  soudu,  ktéřy�  mé	 l  břzy  př	ijí�t,  budé  čhřá�m  znič	én.  Přoč	  tédy
př	évřá� til stoly á zpu! sobil zmáték? Nyní� jé mézi křitičky�mi vé	dči stándářdní� ná� zoř, z	é Jéz	 í�s	
přovédl  symboličky�  ákt  -  jáké�si   podobénství�,  čhčété-li.  8) Svřz	éní�m  stolu!  Jéz	 í�s	  mály�m
zpu! sobém symbolizovál, čo sé břzy stáné vé vélké�m, kdyz	  Syn č	lové	ká dořází� k soudu. Boz	 í�
népř	á� télé�  budou  znič	éni. Stéjné	  jáko mnozí� z přořoku!  v hébřéjské�  Bibli si Jéz	 í�s	  myslél, z	é
mézi  Boz	 í�mi  népř	á� téli  jsou  i  sámotní�  z	 idovs	tí�  vu! dči  odpové	dní�  zá  čhřá�m,  ktéř	í�  sé  stáli
zkáz	ény�mi á močny�mi. Alé dén zu� č	tová�ní� byl jiz	  ná dosáh.



 

Zatčení Ježíše

         Néní� tédy z	á�dny�m př	ékvápéní�m, z	é přá�vé	  tyto áutořity pováz	ovály Jéz	 í�s	é zá hřozbu,
ktéřou  jé  tř	ébá  odstřánit  z  čésty.  Přoč	  nébyl  Jéz	 í�s	  zátč	én  ná  mí�sté	 ,  álé  tépřvé  o  ty�dén
pozdé	 ji? Tus	í�m, z	é épizodá v Chřá�mu bylá v té�  dobé	  málá�  á bézvy�známná� , álé ř	éč	  o tom čo
Jéz	 í�s	  udé	 lál sé nákonéč záč	álá s	 í�ř	 it á vu! dči sé řozhodli ho slédovát. To, čo vidé	 li á slys	éli,
př	í�lis	  nézléps	ilo jéjičh ná� zoř ná né	 j. Jéz	 í�s	  záč	ál shřomáz	ďovát kolém sébé stá� lé vé	 ts	 í�  dávy
lidí�,  ktéř	í�  sé zájí�máli  o jého ápokályptičké�  posélství�  o nádčhá�zéjí�čí�m soudu.  Nákonéč sé
vu! dči záč	áli  bá� t,  z	é  by sé to mohlo vymknout kontřolé.  Byl to př	éčé ná Pésáčh, kdyz	  sé
zá� stupy hřnuli do Jéřuzálé�má, mnoho z ničh hořlilo zá izřáélské�  třádičé á touz	 ilo po tom,
áby sé né	čo stálo, áby zmé	nili kátástřofá� lní�  řovinu, v ničhz	  sé očitli pod ř	í�mskou vlá�dou.
Ž4 idovs	tí� vu! dči zář	í�dili, áby byl Jéz	 í�s	  zátč	én.

Třádičé,  z	é  Jéz	 í�s	é  zřádil  jédén zé dváná� čti,  Jidá� s	  Is	kářiotsky�,  jé  pévné	  zákoř	éné	ná v
nás	ičh řány�čh zdřojí�čh á nézdá�  sé, z	é by to bylá vé	č, ktéřou by si kř	ésťáné�  vymyslély pozdé	 ji
(z	é Jéz	 í�s	  némé	 l vé	 ts	 í� áutořitu nád svy�mi néjbliz	s	 í�mi?). Jé mnoho spékuláčí� o tom, přoč	 Jidá� s	
udé	 lál to, čo udé	 lál: Touz	 il po političké�  vzpouř	é á byl zklámány�, z	é Jéz	 í�s	  némé	 l zá� jém o jéjí�
záhá� jéní�? Myslél si, z	é by mohl skřoutit Jéz	 í�s	ovu řuku, áby závolál dávy, áby mu pomohly á
záhá� jily ták vzpouřu? Potř	ébovál Jidá� s	  skutéč	né	  né	 jáké�  péní�zé? Byl od záč	á� tku přosté	  tí�m
zhnily�m jáblkém?

Jés	té	  zájí�mávé	 js	 í�  jé vs	ák otá� zká, čo Jidá� s	  vyzřádil. Tí�m sé dostá�vá�mé k já�dřu vé	či: jé
moz	né� ,  z	é Jidá� s	  ř	ékl u� ř	ádní�ku! m i ví�čé néz	  jén to, kdé béz dávu mohou čhytit sámotné�ho
Jéz	 í�s	é? Uřč	ité	  by to mohli sámi zjistit,  kdyby ho néčháli slédovát,  ániz	  by záhodily tř	ičét
stř	í�břny�čh. Odhálil Jidá� s	  né	čo ví�č, né	čo, čo mohli vu! dči pouz	 í�t př	i obz	álobé	  Jéz	 í�s	é á př	i jého
třválé�m odstřáné	ní� z čésty? Odpové	ď ná tuto otá�zku náléznémé v jédné�  z klí�č	ovy�čh otá�zék
té� to kápitoly, sé ktéřou jsém ji záč	ál: Co o sobé	  Jéz	 í�s	  uč	il?

Co o sobě Ježíš učil

         V té� to kápitolé jsém třvál ná tom, z	é Jéz	 í�s	  néuč	il, z	é jé boz	sky�. Uč	il z vé	 ts	 í� č	á� sti o Bohu,
né o sobé	 . Konkřé�tné	  uč	il o Boz	 í�m křá� lovství�, ktéřé�  sé mé	 lo břzy objévit s př	í�čhodém Syná
č	lové	ká  k  soudu  ná  zémi,  čoz	  jé  udá� lost,  ktéřou  Jéz	 í�s	  hlá� sál,  z	é  nástáné  v  jého  vlástní�
généřáči.  Uč	il  dávy,  z	é  vstup do tohoto př	ičhá�zéjí�čí�ho křá� lovství�  známéná�  př	ijmout jého
uč	éní�, ktéřé�  záhřnoválo obřá� tit sé k Bohu z čélé�ho sřdčé á milovát bliz	ní�ho jáko sébé sámá.

Alé čo uč	il  Jéz	 í�s	   o sobé	? Jédní�m z du! vodu! ,  přoč	  jé táto otá� zká přo tolik uč	énču!  ták
dlouho zá�hádná� , jé to, z	é kdyz	  byl Jéz	 í�s	  nákonéč př	édá�n ř	í�msky�m u� ř	ádu! m á postávén př	éd
soud, obviné	ní� vznéséné�  přoti né	mu spoč	í�válo v tom, z	é sá�m sébé oznáč	ovál zá z	 idovské�ho
křá� lé (Mářék 15: 2). To jé zvlá� s	 tní�, přotoz	é v nás	 ičh néjřáné	 js	 í�čh zdřojí�čh Jéz	 í�s	  nikdy o sobé	
nič tákové�ho néř	ékl v z	á�dné�m zé svy�čh véř	éjny�čh přohlá� s	éní�.  Přoč	  si  tédy ř	í�mské�  u� ř	ády
myslély, z	é to jé to, čo o sobé	  ř	 í�ká� , i kdyz	  vé skutéč	nosti to nébylo to, čo o sobé	  ř	 í�kál? A přoč	,
kdyz	  byl postávén př	éd soud, jédnodus	é népopř	él toto obviné	ní� ?



Jé jásné� , přoč	  u� ř	ády břály tákové�  tvřzéní� vá� z	né	 : tvřzéní�, z	é jé Jéz	 í�s	  křá� lém, kdyz	  křá� lém
mohl by� t  pouzé ř	í�msky�  Cáésář nébo né	kdo,  koho R4 í�máné�  jménováli,  byl č	iném političké�
vzpouřy. Přoto byl Jéz	 í�s	  zábit zá podné	čová�ní� vzpouřy přoti R4 í�mu. Ž nás	 ičh řány�čh zdřoju!  sé
álé zdá� , z	é némé	 l nič spoléč	né�ho s političkou vzpouřou. Ják tédy lzé tyto zpřá�vy vysvé	tlit?

Odpové	ď spoč	í�vá�  v Jéz	 í�s	ové	  ápokályptičké�m uč	éní�. Jéz	 í�s	  ř	ékl svy�m uč	édní�ku! m, z	é oni,
dváná� čt uč	édní�ku!  (vč	étné	  Jidá� s	é), budou vlá�dči nád „dváná� čti izřáélsky�mi kmény“ v tomto
křá� lovství�,  ktéřé�  sé břzy zjéví�.  Alé kdo by vlá�dl  nád nimi? Káz	dé�  křá� lovství�  má�  jédnoho
křá� lé. Kdo by byl křá� lém nádčhá�zéjí�čí�ho křá� lovství�, jákmilé Syn č	lové	ká znič	í� sí�ly přoti Bohu
á ustánoví� jého vlá�du ná zémi? Bu! h by sámozř	éjmé	  byl v uřč	ité�m smyslu konéč	ny�m křá� lém,
álé skřzé koho by vlá�dl? Nyní� to byl Jéz	 í�s	 , kdo povolál své�  uč	édní�ky á byl jéjičh pá�ném. Byl
by tédy jéjičh pá�ném i potom?

Némyslí�m si,  z	é  by  sé  Jéz	 í�s	  bé	hém své�  sluz	by  véř	éjné	  přohlá� sil  zá  křá� lé.  Byl  by  to
éxtřé�mné	  nébézpéč	ny�  třéstny�  č	in. A v té�  dobé	  o sobé	  népř	émy�s	lél jáko o křá� li. Jé vs	ák dobř	é
doloz	éno, z	é dváná� čt uč	édní�ku!  uč	il  déls	 í�  dobu v soukřomí�.  A jédnou z vé	čí�,  ktéřé�  jé uč	il,
bylo, z	é budou vlá�dnout v budoučí�m křá� lovství�.

Vs	éčhny kousky zápádnou ná své�  mí�sto, pokud by Jéz	 í�s	  uč	il své�  uč	édní�ky v soukřomí�,
z	é budé jéjičh pá�ném néjén nyní�, álé v př	í�s	 tí�m vé	ku. Kdyz	  př	ijdé křá� lovství�, stáné sé křá� lém.
Vé stářové	ké�m Izřáéli bylo jédní�m z oznáč	éní� budoučí�ho křá� lé vy�řáz „Mésiá� s	“, čoz	  známéná�
pomázány�  Boz	 í�. Jéz	 í�s	  sé ná véř	éjnosti nénázy�vál Mésiá� s	ém, i kdyz	  o né	m ostátní� mohli tákto
uváz	ovát. Alé kdyz	  o sobé	  Jéz	 í�s	  mluvil jáko o Mésiá� s	 i v soukřomí� sé svy�mi uč	édní�ky, némé	 l
tí�m ná mysli, z	é vyz	éné R4 í�mány á ustánoví� Izřáél jáko svřčhovány�  stá� t ná zémi. Myslél tí�m,
z	é Bu! h svřhné sí�ly zlá á ustánoví� ho křá� lém.

Přoto  ho  i  po  jého  smřti  jého  uč	édní�či  nádá� lé  názy�váli  Mésiá� s	ém.  V  té�  dobé	  Ž4 idé�
névé	ř	 ili,  z	é  Mésiá� s	  mé	 l  zémř	í�t  á  poté�  by� t  vzkř	í�s	én  z  mřtvy�čh.  Tákz	é  i  kdyby  Jéz	 í�s	ovi
ná� slédovní�či vé	ř	 ili vé vzkř	í�s	éní�, nébylo by to přo né	  du! vodém, áby názy�váli Jéz	 í�s	é Mésiá� s	ém.
Přoto si o né	m muséli myslét, z	é jé Mésiá� s	 , jiz	  př	édtí�m néz	  zémř	él. Přoč	? Přotoz	é přá�vé	  o
tom jé uč	il.

Přoč	 R4 í�máné�  popřávili Jéz	 í�s	é zá to, z	é sé názy�vál křá� lém Ž4 idu! , kdyz	  sé ták ná véř	éjnosti
nikdy nénázy�vál? Přotoz	é sé dozvé	dé	 li, z	é si to o sobé	  myslél. Myslél to vé futuřističké�m,
ápokályptičké�m smyslu,  álé  oni  to  intéřpřétováli  v  souč	ásné�m,  političké�m smyslu,  á  ták
nář	í�dili jého popřávu. A ják sé to mohli dozvé	dé	 t o Jéz	 í�s	 i, kdyz	  to nébylo véř	éjné	  zná�mé�?
Né	kdo jim to musél ř	í�čt, né	kdo, kdo byl zásvé	čén do jého soukřomy�čh plá�nu! . Byl to jédén z
dváná� čti.

Jidá� s	  jédnodus	é néř	ékl u� ř	ádu! m, jén kdé nájdou Jéz	 í�s	é. R4 ékl jim, táké�  z	é Jéz	 í�s	  si ř	 í�ká�  z	é
budé (budoučí�) z	 idovsky�  křá� l.

To jé vs	é, čo ořgá�ny potř	ébovály slys	ét. Od té�  čhví�lé to bylá hotová�  vé	č. Ž4 idovs	tí� vu! dči,
ktéřé�  Jéz	 í�s	  popudil  svy�m ápokályptičky�m ká� zá�ní�m přoti  nim á jéjičh áutořité	 ,  vysly�čháli
Jéz	 í�s	é á př	édáli ho Pilá� tovi k soudu. Pilá� t sé zéptál Jéz	 í�s	é, jéstli jé křá� lém Ž4 idu! ,  á Jéz	 í�s	  to
némohl vélmi dobř	é popř	í�t. Pilá� t ho nář	í�dil ukř	iz	ovát á řozsudék byl vykoná�n okámz	 ité	 .

VZKŘÍŠENÍ A DALŠÍ ZÁZRAKY V ŽIVOTĚ JEŽÍŠE

       V té� to kápitolé jsém néř	ékl nič zvlá� s	ť nové�ho áni néobvyklé�ho, křomé	  své�ho tvřzéní� o
tom, čo Jidá� s	  vé skutéč	nosti ř	ékl u� ř	ádu! m, čoz	  jé př	ékvápivy�  vy�klád. Jinák jsou ná�zořy, ktéřé�



jsém uvédl,  čélkém stándářdní�.  Ru! zní�  vé	dči  sé  mnou mohou v  tom nébo  v  onom bodé	
sámozř	éjmé	  nésouhlásit.  Přoto vz	dy éxistujé stá� lé ví�čé á ví�čé studií�.  Alé mojé ná� zořy ná
Jéz	 í�s	é jáko ápokályptičké�ho přořoká jsou ty, ktéřé�  jsém sé náuč	il v séminá� ř	 i. Jsou to ná�zořy
vé	 ts	 iny vé	dču!  v Sévéřní� Améřičé á Evřopé	  á jsou zná�my jiz	  ví�čé néz	  stolétí�. 9) Jsou to ná� zořy
vyuč	ováné�  v př	édní�čh vysoky�čh s	kolá� čh v zémi, vč	étné	  séminá� ř	u!  á ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh.
Jsou to ná�zořy,  ktéřy�m sé uč	í�  vé	 ts	 iná hlávní�čh kř	ésťánsky�čh pástořu! ,  i  kdyz	  pák némájí�
téndénči áby to byly ná� zořy, ktéřé�  tito pástoř	i budou uč	it své�  vlástní� fářní�ky.

Chté	 l  byčh  uzávř	í�t  tuto  kápitolu  zkoumá�ní�m  zá�vé	řéč	né�  otá� zky,  ktéřá�  má�  skutéč	ny�
vy�znám ják přo př	í�léz	 itostné�ho č	téná� ř	é  Biblé,  ták přo uč	énčé řáné�ho kř	ésťánství�.  Podlé
évángélií� totiz	  Jéz	 í�s	u! v př	í�bé	h nékonč	í� ukř	iz	ová�ní�m, álé popisém jého vzkř	í�s	éní� z mřtvy�čh.
 

Ná  ukř	iz	ová�ní�  jáko  tákové�m  nébylo  nič  zá� zřáč	né�ho.  Mnoho  lidí�  bylo  ukř	iz	ová�no,
přávdé	podobné	  káz	dy�  dén,  v  čélé�  R4 í�mské�  ř	 í�s	 i.  Jédiny�  zá� zřáč	ny�  áspékt  Jéz	 í�s	ovy  smřti
záhřnujé  jéjí�  téologičky�  vy�klád,  z	é  Jéz	 í�s	  zémř	él  „zá  hř	í�čhy  své	tá“.  Histořik  nému! z	é  tuto
intéřpřétáči posoudit. Némá�mé z	á�dné�  histořičké�  zá� známy, ktéřé�  by doká� zály, přoč	 z Boz	 í�ho
pohlédu Jéz	 í�s	  zémř	él.  Histořiči némájí�  př	í�stup k Bohu, pouzé k tomu, čo sé dé	 jé tády ná
zémi, o č	émz	  má�mé histořičké�  zá� známy. A néní� nič histořičky přoblémátičké�ho, ná tom, z	é
byl Jéz	 í�s	  ukř	iz	ová�n.

S jého vzkř	í�s	éní�m z mřtvy�čh jé vs	ák né	čo histořičky přoblémátičké�ho. Jé to zá� zřák á zé
sámotné�  podstáty jéjičh ř	éméslá histořiči néjsou sčhopni diskutovát o zá� zřáčí�čh. To jé mojé
přá� čé v té� to zá�vé	řéč	né�  č	á� sti. Táto přá� čé sé zdá�  by� t přo né	ktéřé�  lidi néintuitivní�: pokud sé
né	čo  skutéč	né	  stálo,  dokončé  zá�zřák,  néní�  to  př	édmé	tém  histořičké�ho  zkoumá�ní�?  Néní�
moz	no   pováz	ovát  odmí�tnutí�  moz	nosti  zá� zřáku zá  népátř	ič	nou  záujátost?  Myslí�té  si,  z	é
átéisté�  jsou jédiní�, kdo mohou posoudit histořii?

Odpové	ď  ná  vs	éčhny  tyto  otá�zky  zní�  né.  Chči  uká� zát,  z	é  kvu! li  sámotné�  povázé
histořičky�čh bá�dá�ní�  histořiči némohou doká�zát, zdá sé zá� zřáky né	kdy stály. Káz	dy�, kdo sé
mnou nésouhlásí� - kdo si myslí�, z	é histořiči mohou přoká�zát, z	é sé zá�zřáky dé	 jí� -, musí� by� t o
tom jásné	  infořmová�n. V Jéz	 í�s	ové	  dobé	  bylo mnoho lidí�, ktéř	í� u� dájné	  dé	 láli zá� zřáky. Byli tám
z	 idovs	tí� svátí� muz	 i jáko Hániná bén Dosá á Honi HáMé'ágél.

Byli tu poháns	tí� svátí� muz	 i, jáko byl Apollonius z Tyány, filozof, ktéřy�  u� dájné	  uzdřávovál
némočné� ,  vyhá�né	 l  dé�mony á  vzkř	í�sil  mřtvé� .  US dájné	  sé  nářodil  nádpř	iřozéné	  á  ná  konči
své�ho z	 ivotá u� dájné	  vystoupil do nébé. Žní�  vá�m to pové	domé	? Byli tu poháns	tí�  polobozi,
jáko byl Héřkulés, ktéřy�  doká� zál táké�  př	ivé�st mřtvé� .

Alé téď sé čhči zámé	ř	it ná Jéz	 í�s	ovy zá� zřáky. Jého vzkř	í�s	éní� nébylo jédiny�m zá� zřákém.
Podlé évángélií� byl čély�  Jéz	 í�s	u! v z	 ivot náplné	n zá�zřáky. Nářodil sé z z	ény, ktéřá�  nikdy némé	 lá
séx. Jáko dospé	 ly�  č	inil jédén zá� zřák zá dřuhy�m - uzdřávovál slépé� , čhřomé� , hlučhé� , očhřnuté� ;
vyhá�né	t  dé�mony;  oz	 ivil  ty,  ktéř	í�  př	édtí�m  zémř	éli.  A  ná  konči  jého z	 ivotá  př	is	él  néjvé	ts	 í�
zá� zřák zé vs	éčh: byl vzkř	í�s	én z mřtvy�čh á uz	  nikdy nézémř	él.

Návzdořy  du! léz	 itosti  zá� zřáku!  v  třádičí�čh  évángéliá  si  némyslí�m,  z	é  by  histořiči
doká�záli, z	é k né	ktéřé�mu z ničh, vč	étné	  vzkř	í�s	éní�, né	kdy dos	lo. Néní� to kvu! li př	édpojátosti.
Néř	í�ká�m, z	é zá� zřáky sé z définičé stá� t némohou. To ř	í�ká�  mnoho lidí�, álé já�  to tády néř	í�ká�m.
Přo u� č	ély  ářguméntáčé jsém očhotén př	ipustit,  z	é  sé  moz	ná�  stálo  to,  čo pováz	ujémé zá
zá� zřáky. 

A néř	í�ká�m, z	é nému! z	émé přoká�zát, z	é zá� zřáky stály jén přoto, z	é nás	é zdřojé infořmáčí�
néjsou  zčélá  du! vé	řyhodné� .  Jisté	 ,  to  jé  táké�  přávdá.  Nás	é  přvní�  zá� známy  o  jáky�čhkoli



Jéz	 í�s	ovy�čh véř	éjny�čh zá�zřáčí�čh byly nápsá�ny tř	ičét pé	 t áz	  s	édésá� t pé	 t lét poté� , čo lidé� , ktéř	í�
névidé	 li, z	é by sé né	ktéřá�  z té	čhto vé	čí� stálá, ktéř	í� sépsály své�  př	í�bé	hy z u� stní�čh třádič, ktéřé�
byly př	édá�vá�ny po désétilétí�  mézi  lidmi,  ktéř	í�  sé  snáz	 ily  př	ésvé	dč	it  ostátní�,  áby vé	ř	 ili  v
Jéz	 í�s	é. A tyto zá�známy jsou nápřosto záplné	ny nésřovnálostmi, zéjmé�ná sámotny�mi př	í�bé	hy
o vzkř	í�s	éní�. Ž4 á�dny�  z popisu!  Jéz	 í�s	ovy�čh zá�zřáku!  nému! z	é přojí�t křité�řiém odlis	nosti.

Alé to néní�  du! vod, přoč	  histořiči némohou potvřdit,  z	é sé zá� zřáky, vč	étné	  vzkř	í�s	éní�,
stály. Du! vod sé mí�sto toho ty�ká�  nás	ého omézéní� histořičky�čh ználostí�. Histořičké�  du! kázy o
zá� zřáku némohou éxistovát.

Abyčhom počhopili přoč	, musí�mé zvá�z	 it, ják histořiči přovozují�  své�  ř	éméslo. Histořiči
přáčují�  odlis	né	  od zpu! sobu,  jáky�m přáčují�  př	í�řodové	dči.  Vé	dči  opákováné	  éxpéřiméntují�,
áby přoká� záli, ják sé vé	či dé	 jí�, á mé	ní� jédnu přomé	nnou ná jinou. Pokud ténty�z	  éxpéřimént
vytvá� ř	 í� č	ás od č	ásu stéjny�  vy�slédék, mu! z	été uřč	it u� řovén	  přédikátivní� přávdé	podobnosti: ké
stéjné�mu vy�slédku dojdé př	i př	í�s	tí�m éxpéřiméntu. Pokud čhči vé	déčky doká� zát, z	é tyč	inky
zé slonovinové�ho my�dlá sé vzná�s	éjí� vé vláz	né�  vodé	  á z	é tyč	inky zé z	élézá sé potopí�, přosté	
potř	ébuji sto ná�dob s vláz	nou vodou á sto tyč	inék ják z my�dlá, ták zé z	élézá. Kdyz	  hodí�m
tyč	é  dovnitř	,  my�dlo  budé  vz	dy  plávát;  z	élézo  sé  vz	dy  potopí�.  To  ná�m dá�vá�  dobřy�  počit
přávdé	podobnosti, z	é dosá�hnémé stéjné�ho vy�slédku, kdyz	  to udé	 lá�m i po 101. 
 

Histořiči álé musí� přáčovát jinák. Histořiči sé nésnáz	 í� doká� zát, čo sé stáné nébo sé má�
stá� t, álé čo sé stálo. A s histořií� nélzé éxpéřimént nikdy zopákovát. Jákmilé sé né	čo stálo, jé
konéč á hotovo.

Histořiči  přáčují�  sé  vs	émi  dřuhy du! kázu! ,  áby uká� záli,  čo  sé  přávdé	podobné	  stálo  v
minulosti. Nikdy to nému! z	émé vé	dé	t  jisté	 ,  i  kdyz	  v né	ktéřy�čh př	í�pádéčh jsou du! kázy ták
silné� ,  z	é  néní�  počhyb. Néní�  počhyb o tom, z	é  mu! j  báskétbálovy�  ty�m, Cářoliná Tář Hééls,
minuly�  mé	sí�č přohřá� l vé Finál Fouř s Kánsás Jáyháwks. Néřád to př	izná�vá�m á př	á� l byčh si,
ábyčh sé my� lil, álé du! kázy (vidéokázéty, zpřá�vy v noviná� čh, své	déčtví� oč	ity�čh své	dku! ) jsou
přosté	  př	í�lis	  silné� .  Né	ktéř	í�  lidé�  v  Kánsásu si  mohou myslét,  z	é  vy�slédék jé  zá�zřákém,  á
né	ktéř	í� lidé�  v Kářolí�né	  si mohou myslét, z	é byly vy�slédkém spiknutí� zly�čh kosmičky�čh sil,
álé sámotny�  vy�slédék sé zdá�  by� t jásny�.

A čo hřá hřáná�  př	éd stolétí�m? Mohou éxistovát dobřé�  du! kázy, álé nébudou ták dobřé�
jáko du! kázy ty�kájí�čí�  sé vy�slédku přo Tář Hééls. A čo hřá hřáná�  v R4 í�mské�  ř	 í�s	 i př	éd dvé	má
tisí�či léty? Vy�slédék té� to hřy budé obtí�z	né�  stánovit. Némá�mé tolik du! kázu! . 

Vzhlédém k povázé vé	čí� éxistují� přo né	ktéřé�  histořičké�  udá� losti léps	 í� du! kázy néz	  u jiné�
á  jédiné� ,  čo  histořiči  mohou  udé	 lát,  jé  stánovit  u� řovné	  přávdé	podobnosti.  Né	ktéřé�  vé	či
byčhom táké�  mohli názvát jisty�mi (ztřá� tá UNC vé Finál Fouř). Jiné�  sé zdájí�  vé	 ts	 iné	  z ná� s
stéjné	  jisté� :  nápř	í�klád holočáust.  Přoč	  né	ktéř	í�  lidé�  tvřdí�,  z	é  k holočáustu nikdy nédos	lo?
Tvřdí�, z	é vs	éčhny du! kázy byly zmánipulová�ny. To jé nápřosto s	 í�léné� , souhlásí�m. Skutéč	nost,
z	é jinák zjévné	  intéligéntní� lidé�  mohou př	ijí�t s tí�mto tvřzéní�m, á dokončé př	ésvé	dč	it né	kolik
dáls	 í�čh, ukázujé, z	é to néní� zčélá némoz	né� .

U mnohá dáls	 í�čh histořičky�čh udá� lostí� éxistujé mnohém méns	í� jistotá. Nápsál Linčoln
ádřésu Géttysbuřgu ná obá� lku? Mé	 l Jéfféřson dlouhodoby�  milostny�  vztáh s jédní�m zé svy�čh
otřoku! ?  Upil  sé  Aléxándř  Véliky�  k  smřti  poté� ,  čo  sé  řozč	í�lil,  kdyz	  zémř	él  jého  muz	sky�
milénéč? Nářodil sé Jéz	 í�s	 , kdyz	  byl guvéřné�řém Sy�řié Quiřinius? Vytvoř	té si vlástní� otá� zky:
éxistují� miliářdy. 



Ná  z	á�dné�  z  té	čhto  udá� lostí�  néní�  nič  némyslitélné	  vé	řohodné�ho;  otá�zkou  jé,  zdá  sé
přávdé	podobné	  stály nébo né. Né	ktéřé�  jsou přávdé	podobné	 js	 í� néz	  jiné� . Histořiči ví�čémé�né	
hodnotí�  minulé�  udá� losti ná zá�kládé	  řélátivní�  přávdé	podobnosti, z	é k nim dos	lo. Histořiči
mohou jén uká�zát, čo sé přávdé	podobné	  stálo v minulosti.

To jé přoblé�m vlástní�  přo zá�zřáky. Žá�zřáky, jiz	  podlé sámotné�  définičé téřmí�nu, jsou
přáktičky némoz	né�  udá� losti. Né	ktéř	í� lidé�  by ř	ékli, z	é jsou zčélá némoz	né� , přotoz	é pořus	ují�
př	í�řodní� zá�kony: č	lové	k nému! z	é čhodit po vodé	  o nič ví�č, néz	  ná ní� mu! z	é plávát z	élézná�  tyč	.
Jiní� lidé�  by byli o né	čo př	ésné	 js	 í� á ř	í�káli by, z	é vé skutéč	nosti nééxistují� z	á�dné�  zá�kony, ktéřé�
by né	kdé byly nápsá�ny á ktéřé�  by nikdy nébylo moz	né�  pořus	it; álé př	í�řodá fungujé vysočé
př	édví�dátélny�m zpu! sobém. To jé to, čo zkoumá�  vé	dá. Žá� zřákém byčhom oznáč	ili udá� lost,
ktéřá�  pořus	ujé zpu! sob, jáky�m př	í�řodá vz	dy, nébo té�mé	ř	  vz	dy, fungujé ták, áby bylá udá� lost
přáktičky,  né-li  vé  skutéč	nosti,  némoz	ná� .  S4ánčé  ná zá� zřák jé  nékonéč	né	  málá� .  Pokud by
tomu ták nébylo, nébyl by to zá� zřák, stálo by sé jén né	čo divné�ho. A néustá� lé sé dé	 jí� divné�
vé	či.

Doufá�m, z	é uz	  čhá�pété névyhnutélny�  přoblé�m, ktéřy�  májí� histořiči sé zá�zřáky. Histořiči
mohou stánovit pouzé to, čo sé přávdé	podobné	  stálo v minulosti, álé zá�zřáky jsou zé své�
podstáty vz	dy néjmé�né	  přávdé	podobny�m vysvé	 tléní�m toho, čo sé stálo. To plátí� béz ohlédu
ná to, zdá jsté vé	ř	 í�čí� nébo né. Žé s	ésti miliářd lidí� ná své	té	  áni jédén z ničh nému! z	é čhodit po
vláz	né�  vodé	 , ktéřá�  jé v bázé�nu. Jáká�  by bylá s	ánčé, z	é by to né	kdo mohl udé	 lát? Mé�né	  néz	
jédná zé s	ésti miliářd. Mnohém mé�né	 .

Pokud histořiči doká� z	ou stánovit pouzé to, čo sé přávdé	podobné	  stálo, á zá�zřáky podlé
jéjičh définičé jsou néjmé�né	  přávdé	podobny�mi udá� lostmi, pák ví�čémé�né	  podlé té� to définičé
némohou histořiči přoká� zát, z	é zá� zřáky sé né	kdy přávdé	podobné	  stály.

To plátí� o zá� zřáčí�čh Mohámmédá, Hániny bén Dosy, Apollo� niá z Tyány - á Jéz	 í�s	é.
Alé čo vzkř	í�s	éní�? Néř	í�ká�m, z	é sé to néstálo. Né	ktéř	í� lidé�  tomu vé	ř	 í�, jiní� tomu névé	ř	 í�. Alé

pokud tomu vé	ř	 í�té, névé	ř	 í�té tomu jáko histořik, i kdyz	  jsté ná�hodou přofésioná� lní� histořik,
álé jáko vé	ř	 í�čí�.

Kvu! li  povázé  histořičky�čh  du! kázu!  némohou  éxistovát  z	á� dné�  histořičké�  du! kázy  o
vzkř	í�s	éní�.

Né	ktéř	í�  évángélič	tí�  kř	ésťáns	tí�  uč	énči  tvřdí�  přávy�  opák,  z	é  vzhlédém  k  přá�zdné�mu
hřobu á oč	ity�m své	dku! m, ktéř	í�  tvřdili,  z	é vidé	 li  Jéz	 í�s	é náz	 ivu poté� ,  čo byl mřtvy�,  éxistují�
dobřé�  du! kázy, z	é byl skutéč	né	  vzkř	í�s	én. Toto tvřzéní� vs	ák v zá� sádé	  známéná�  népočhopéní�
toho,  čo  histořiči  mohou  á  čo  némohou  udé	 lát.  Histořiči  mohou  pouzé  zjistit,  čo  sé
přávdé	podobné	  stálo v minulosti.  Némohou doká�zát,  z	é zá� zřák, néjmé�né	  přávdé	podobná�
udá� lost,  jé  tá néjpřávdé	podobné	 js	 í�.  Vzkř	í�s	éní�  néní�  néjmé�né	  přávdé	podobné�  kvu! li  né	 jáké�
přoti kř	ésťánské�  př	édpojátosti. Jé to néjmé�né	  přávdé	podobné� , přotoz	é lidé�  sé névřáčéjí�  k
z	 ivotu, áby uz	  nikdy nézémř	éli  poté� ,  čo byli skutéč	né	  mřtví�.  Alé čo kdyz	  to udé	 lál Jéz	 í�s	?
Pokud áno, jé to zá� zřák á jé to mimo histořičkou démonstřáči. 

Mnoho  kř	ésťánu!  to  néčhčé  slys	ét,  álé  řéálitá  jé  táková� ,  z	é  éxistujé  spoustá  dáls	 í�čh
vysvé	tléní�  toho, čo sé stálo s Jéz	 í�s	ém, ktéřé�  jsou přávdé	podobné	 js	 í�  néz	  vysvé	 tléní�,  z	é byl
vzkř	í�s	én  z  mřtvy�čh.  Ž4 á�dné�  z  té	čhto  vysvé	tléní�  néní�  př	í�lis	  přávdé	podobné� ,  álé  jé
přávdé	podobné	 js	 í�, kdyz	  sé ná vé	č podí�vá�mé histořičky, néz	  vysvé	tléní� o vzkř	í�s	éní�.
 

Sámi bysté mohli př	ijí�t s désí�tkámi népřávdé	podobny�čh (álé né némoz	ny�čh) vysvé	 tléní�.
Dovolté mi uvé�st jén dvá.



Přoč	 bylá hřobká u� dájné	  přá� zdná�? R4 í�ká�m u� dájné	 , přotoz	é, upř	í�mné	  ř	éč	éno, néví�m, zdá
bylá. Nás	é přvní�  zmí�nká o tom, z	é Jéz	 í�s	u! v hřob jé přá� zdny�, jé v Mářkové	  évángéliu, ktéřé�
nápsál o č	tyř	ičét lét pozdé	 ji né	kdo z	 ijí�čí� v jiné�  zémi ktéřy�  slys	él o tom, z	é jé přá� zdny�. Ják to
vé	dé	 l?  Př	édpoklá�déjmé,  z	é  bylá přá� zdná� .  Ják sé to stálo?  Př	édpoklá�déjmé -  zdé  jé  mojé
divoká�  hypoté�zá - z	é Jéz	 í�s	é pohř	bil Joséf z Ařimátié v jého vlástní� řodinné�  hřobčé, á pák sé
pá� ř  Jéz	 í�s	ovy�čh  ná� slédovní�ku! ,  nikoli  né	kdo  z  dváná� čti,  řozhodl  v  tu  noč  př	ésunout  té	 lo
né	kám jinám. Pouzé Mátous	  náznáč	ujé, z	é u hřobky byl střá�z	ny� ; čo kdyby nébylo? Alé kolém
přojí�z	dí�  pá� ř  ř	í�msky�čh légioná� ř	u!  á  čhytí�  tyto ná� slédovní�ky,  ják nésou záhálénou mřtvolu
uličémi. Májí� podézř	éní�, z	é jé to né	 jáká�  lévá� řná, á konfřontují� ty ná� slédovní�ky, ktéř	í� álé tásili
méč	é jáko uč	édní�či v Gétsémáné. Vojá� či, éxpéřti ná s	éřm, jé álé ná mí�sté	  zábijí�. Nyní� májí� tř	i
té	 lá á nétus	í�, odkud počhá�zí� to přvní�. Névé	dí�, čo s nimi, vézmou vozí�k, vyvézou mřtvoly do
Géhénny zá mé	stém á vyklopí� jé tám. Bé	hém tř	í� nébo č	tyř	  dnu!  sé té	 lá zmé	ní� k népozná�ní�.
Jéz	 í�s	u! v pu! vodní� hřob jé přá�zdny�  á zdá�  sé, z	é nikdo néví� přoč	.

Jé  ténto  sčé�ná� ř	  přávdé	podobny�?  Vu! béč  né.  Návřhuji  to,  álé  skutéč	né	  sé  to  stálo?
Rozhodné	  né. Jé álé přávdé	podobné	 js	 í�, z	é sé né	čo tákové�ho stálo, néz	  to z	é sé stál zá� zřák á
Jéz	 í�s	  opustil hřob, áby vystoupil do nébé? Absolutné	 ! Ž č	isté	  histořičké�ho hlédiská jé vysočé
népřávdé	podobná�  udá� lost mnohém přávdé	podobné	 js	 í� néz	  tá ktéřá�  jé přáktičky némoz	ná� .

Přoč	  tédy né	ktéř	í� z uč	édní�ku!  tvřdili, z	é vidé	 li Jéz	 í�s	é náz	 ivu po jého ukř	iz	ová�ní�? Vu! béč
népočhybuji,  z	é  to né	ktéř	í�  uč	édní�či  tvřdili.  Némá�mé z	á�dné�  jéjičh pí�sémné�  své	déčtví�,  álé
Pávél, ktéřy�  psál ási o dváčét pé	 t lét pozdé	 ji, náznáč	ujé, z	é to jé to, čo tvřdili, á némyslí�m si,
z	é si to vymy�s	 lí�.  A znál áléspon	  pá� ř z ničh, sé ktéřy�mi sé sétkál pouhé�  tř	i řoky po své�m
obřá� čéní�  (Gáláťánu! m 1: 18–19). Žnáméná�  to, z	é kdyz	  né	ktéř	í�  lidé�  tvřdili,  z	é vidé	 li  Jéz	 í�s	é
náz	 ivu, mu! z	é to známénát, z	é sé skutéč	né	  vřá� til z mřtvy�čh? Jé to tá néjpřávdé	podobné	 js	 í�
udá� lost?  To  nému! z	é  by� t  -  podlé  définičé  jé  to  tá  néjmé�né	  přávdé	podobná� .  Co  by  bylo
přávdé	podobné	 js	 í�? Té�mé	ř	  jáké�koli vysvé	tléní�,  ktéřé�  si vzpoménété.
 

Dovolté mi jédnu návřhnout. Jédná�  sé o mimoř	á�dné	  dobř	é zdokuméntovány�  jév, z	é lidé�
májí� né	kdy po smřti svy�čh blí�zky�čh jéjičh vizé. Muz	  vidí� svou z	énu vé své�  loz	niči mé	sí�č poté� ,
čo bylá pohř	béná; z	éná vidí� svou mřtvou dčéřu; dí�vká vidí� svou mřtvou bábič	ku. Stá�vá�  sé to
poř	á�d. Jé to vélmi dobř	é zdokuméntová�no.  10) V mnohá př	í�pádéčh mu! z	é osobá, ktéřá�  má�
tuto zkus	énost,  mluvit  s  mřtvou osobou,  obéjmout ji  á  čí�tit  jí�.  Existují�  zdokuméntováné�
př	í�pády, kdy né	kolik lidí� má�  né	 jákou tákovou vizioná� ř	skou zkus	énost spoléč	né	 , néjén vidé	ní�
př	í�buzny�čh.  Poz	éhnáná�  Pánná  Mářiá  sé  skupiná�m  lidí�  objévujé  poř	á�d  -  jsou  zdé  tisí�čé
oč	ity�čh své	dku! .  Myslí�m si,  z	é sé jim skutéč	né	  objévilá? Né. Nébo z	é sé bábič	ká skutéč	né	
vřá� tilá z mřtvy�čh, áby návs	tí�vilá loz	niči své�  vnuč	ky? Né. Moz	ná�  sé tyto vé	či stály. Alé jé to
népřávdé	podobné� .  Vé skutéč	nosti  jé to z pohlédu histořiká přáktičky némoz	né� .  Lidé�  álé
tvřdí�, z	é k tomu dočhá� zí� néustá� lé.

Jéz	 í�s	ovi néjbliz	s	 í� ná� slédovní�či á pozdé	 ji Pávél tvřdili, z	é ho  vidé	 li z	 ivé�ho. Žnáméná�  to,
z	é byl skutéč	né	  vzkř	í�s	én z mřtvy�čh? Né, známéná�  to, z	é stéjné	  jáko  tisí�čé dáls	 í�čh lidí� mé	 li
po  smřti  skutéč	né	  zdá�nlivou  á  hmátátélnou  zkus	énost  s  mřtvy�m  č	lové	kém.  Uč	édní�či
népřovédli  z	á� dny�  vy�zkum  posmřtny�čh  vizioná� ř	sky�čh  zkus	éností�.  Žáz	 ili  to,  čo  záz	 ili,  á
intéřpřétováli to ták, z	é vé	dé	 li: Jéz	 í�s	  jé náz	 ivu. Musél by� t vzkř	í�s	én z mřtvy�čh. Kdé jé téď?
Néní� tády - musél vystoupit do nébé.

Jé  mojé  vysvé	tléní�,  přoč	  to  tvřdili,  čo  ř	í�káli,  vélmi přávdé	podobné�?  Né.  Alé  néní�  to
némoz	né� . Ž př	í�sné	  histořičké�ho hlédiská jé to přávdé	podobné	 js	 í� néz	  skutéč	né�  vzkř	í�s	éní�.



Rozhodné	  néř	í�ká�m,  z	é  Jéz	 í�s	  nébyl  vzkř	í�s	én  z  mřtvy�čh.  Néř	í�ká�m,  z	é  hřobká  nébylá
přá�zdná� .  Néř	í�ká�m, z	é sé svy�m uč	édní�ku! m néuká� zál á névystoupil do nébé. Vé	ř	 í�čí�  vé	ř	 í�,  z	é
vs	éčhny tyto vé	či jsou přávdivé� . Alé oni jim névé	ř	 í� kvu! li histořičky�m du! kázu! m. Kř	ésťánská�
tvřzéní�  béřou jáko zá�klád ví�řy, nikoli ná zá�kládé	  du! kázu! .  Nému! z	é éxistovát z	á� dny�  du! káz.
Histořiči mohou stánovit pouzé to, čo sé přávdé	podobné	  stálo v minulosti, á podlé définičé
jsou zá� zřáky néjmé�né	  přávdé	podobné� .
 
 



KAPITOLA ŠESTÁ

Jak jsme dostali Bibli     

         Kdyz	  jsém jáko konzéřvátivní� évángéličky�  kř	ésťán ná konči sédmdésá� ty�čh lét dořázil
do Přinčétonské�ho téologičké�ho séminá� ř	é,  nébyl  jsém u� plné	  ignořánt,  némé	 l  jsém hlávu
zčélá v pí�sku, byl jsém fundáméntálistá. Mé	 l jsém svobodné�  umé	 léčké�  vzdé	 lá�ní�, bákálá� ř	sky�
titul z ángličké�  litéřátuřy á né	 jáké�  s	koléní� z histořié, klásiky á filozofié. Táké�  jsém vé	dé	 l né	čo
o své	 té	  á némyslél jsém si, z	é káz	dy�,  kdo sé mnou nésouhlásí�  v né	 jáké�  doktří�né	 ,  sé budé
smáz	 it v péklé. Žnál jsém konzéřvátivné	 js	 í� kř	ésťány. Alé byl jsém táké�  dočélá konzéřvátivní�.

Mimo jiné�  jsém byl nádá� lé př	ésvé	dč	én, z	é Biblé néní� jén soubořém áutořitátivní�čh knih,
ktéřé�  by  mohly  uká� zát  kř	ésťánské�  ná�zořy  ná  to,  č	ému  vé	ř	 it  á  ják  sé  čhovát.  Byl  jsém
př	ésvé	dč	én, z	é Biblé jé sámotné�  Slovo Boz	 í�, néomylné�  vé vs	ém, čo uč	ilá. To byl ná�zoř, ktéřy�
mé	  uč	ili ná Moody Biblé Instituté, kdé jsém sé spéčiálizovál ná „bibličkou téologii“; i př	i
své�m přogřésivné	 js	 í�m vzdé	 lá�ní�  v oblásti svobodny�čh umé	ní�  vé Whéátonu jsém sé tohoto
ná� zořu dřz	él. Aléspon	  ná čhví�li.

Ru! zné�  áspékty mé�ho studiá Nové�ho zá�koná záč	ály álé ténto pohléd náhlodá�vát. Jédné�  z
otá�zék, ktéřé�  jsém musél č	élit, bylá vélmi zá�kládní� otá� zká, ktéřá�  jé poné	kud zvlá� s	tní� vé své�
jédnodučhosti,  otá� zká,  ktéřé�  musí�  č	élit  káz	dy�,  kdo vé	ř	 í�,  z	é  Biblé  jé  slovné	  inspiřovány�m
Boz	 í�m slovém. Ktéřá�  Biblé?
 

Jé inspiřováná�  Biblé tá, ktéřou skutéč	né	  pouz	 í�vá�mé? Véřzé King Jámés? Né	ktéř	í� lidé�  ná
tom stá� lé třvájí�, i kdyz	  sé to zdá�  by� t poné	kud hloupy�  ná�zoř: má�mé si myslét to, z	é po čélá�  tá
stolétí�,  néz	  př	ékládátélé�  křá� lé  Jákubá záč	áli  přáčovát,  kř	ésťáné�  némé	 li  př	í�stup k Boz	 í�mu
inspiřováné�mu  slovu?  Co  si  o  tom  myslél  Bu! h?  Jé  né	 jáky�  jiny�  modéřní�  př	éklád?  A  čo
hébřéjské�  á ř	éčké�  téxty,  zé ktéřy�čh tyto př	éklády do ánglič	tiny vznikájí�?  Pokud si né	kdo
zvolí� poslédní� moz	nost, čo udé	 lá�  s tí�m, z	é némá�mé z	á�dné�  pu! vodní� hébřéjské�  á ř	éčké�  téxty
bibličky�čh knih, álé pouzé pozdé	 js	 í� kopié té	čhto téxtu! , ktéřé�  vs	éčhny obsáhují� čhyby?
 

V Moody mé	  uč	ili, z	é inspiřováná�  slová jsou slová ořiginá� lu! , tákzváné�  áutogřámy. Jisté	 ,
zá�koní�či táto slová v přu! bé	hu lét upřávováli, álé př	édtí�m, néz	  bylá zmé	né	ná, bylá dokonálé
inspiřovány�m Boz	 í�m slovém. Ják vysvé	 tluji v Misquoting Jésus, nákonéč sé mi ténto pohléd
záč	ál zdá� t přoblémátičky�.  Přoč	  by Bu! h inspiřovál slová Biblé, kdyby sé řozhodl táto slová
nézáčhovát přo potomky? Jinák ř	éč	éno, čo by mé	  mé	 lo př	imé	 t myslét si, z	é tá slová néjpřvé



inspiřovál, kdyz	   s jistotou vé	dé	 l (stéjné	  jáko já� ), z	é nébudou záčhová�ná? To přo mé	  bylo
vélky�m přoblé�mém, kdyz	  jsém sé snáz	 il zjistit, ktéřá�  Biblé jé podlé mé	  inspiřováná� .

Dáls	 í�m  vélky�m  přoblé�mém  jé  přoblé�m,  ktéřy�m  sé  v  Misquoting  Jésus  nézáby�vá�m.
Pokud Bu! h inspiřovál uřč	ité�  knihy v désétilétí�čh po Jéz	 í�s	ové	  smřti, ják zjistí�m, z	é pozdé	 js	 í�
čí�řkévní� otčové�  si vybřáli ty spřá�vné�  knihy, ktéřé�  májí� by� t záhřnuty do Biblé? Mohl jsém to
př	ijmout ví�řou - Bu! h by jisté	  nédovolil knihá�m, ktéřé�  nébyly inspiřová�ny, áby byly v ká�nonu
Pí�smá. Alé kdyz	  jsém sé záby�vál ví�čé histořičky�m studiém řáné	  kř	ésťánské�ho hnutí�, záč	ál
jsém si uvé	domovát, z	é ná mnohá mí�stéčh jé spoustá kř	ésťánu! , ktéř	í� zčélá vé	ř	 í�, z	é táké�  dáls	 í�
knihy májí� by� t př	ijí�má�ny jáko Pí�smo; á  náopák né	ktéřé�  knihy, ktéřé�  sé nákonéč dostály do
ká�nonu, byly čí�řkévní�mi vu! dči v řu! zny�čh č	á� stéčh své	 tá odmí�tá�ny, né	kdy i po čélá�  stálétí�.

V né	ktéřy�čh č	á� stéčh čí�řkvé bylá Apokálypsá Jáná (knihá Žjévéní�) zčélá odmí�tnutá jáko
obsáhují�čí�  fálés	né�  uč	éní�,  zátí�mčo  Pétřová  ápokálypsá,  ktéřá�  sé  nákonéč  nédostálá  do
ká�nonu,  bylá  př	ijí�má�ná.  Né	ktéř	í�  kř	ésťáné�  př	ijáli  Pétřovo  évángélium  á  né	ktéř	í�  odmí�tli
Jánovo évángélium. Byli né	ktéř	í� kř	ésťáné� , ktéř	í� př	ijáli zkřá� čénou véřzi Luká� s	ová évángéliá
(béz přvní�čh dvou kápitol),  á dáls	 í�,  ktéř	í�  př	ijáli nyní�  nékánoničké�  Tomá�s	ovo évángélium.
Né	ktéř	í�  kř	ésťáné�  odmí�táli  tř	i  pásty�ř	ské�  listy 1 á 2 Timotéovi á Titovi,  ktéřé�  sé nákonéč
dostály dovnitř	, á jiní� př	ijáli Bářnábá�s	u! v list, ktéřy�  sé nédostál.

Pokud Bu! h zájistil, z	é jého čí�řkév budé mí�t inspiřováné�  knihy Pí�smá á pouzé tyto knihy,
přoč	  sé  bé	hém tř	í�  sét  lét  odéhřá� ly  tákové�  vá� s	nivé�  débáty  á  néshody?  Přoč	  Bu! h  přosté	
nézájistil,  áby táto débátá třválá ty�dny s  jásny�m vy�slédkém, spí�s	é  néz	  áby přobí�hálá po
stálétí�? 1)

V té� to kápitolé čhči hovoř	it o přoblé�méčh, ktéřé�  mi vyvstály př	i uváz	ová�ní� o Bibli jáko o
inspiřováné�m Boz	 í�m slové	 . Přvní�m přoblé�mém jé, z	é némá�mé ořiginá� ly z	á� dné�ho zé spisu!
Nové�ho  zá�koná  (přotoz	é  jsém  jiz	  tomuto  té�mátu  vé	novál  čélou  knihu,  mohu  tuto  č	á� st
diskuzé zkřá� tit). 2) Dřuhy�  přoblé�m záhřnujé, ják byl nákonéč vytvoř	én ká�non dváčéti sédmi
knih.

„PŮVODNÍ“ TEXT NOVÉHO ZÁKONA

          I kdyz	  sé zdá� , z	é jsém knihou:  “Néspřá�vné�  čitová�ní� Jéz	 í�s	é” třočhu pí�čhnul do sřs	ní�ho
hní�zdá,  př	inéjméns	í�m  u  konzéřvátivní�čh  évángéliká� lní�čh  kř	ésťánu! ,  jého hlávní�  tézé  byly
té�mé	ř	  zčélá kontřovéřzní�. Shřnul byčh jé tákto:

 Némá�mé ořiginá� ly z	á�dné�  z knih Nové�ho zá�koná.
 Kopié, ktéřé�  má�mé, byly vyřobény mnohém pozdé	 ji, vé vé	 ts	 iné	  př	í�pádu!  o mnoho

stolétí� pozdé	 ji.
 Má�mé tisí�čé té	čhto vy� tisku!  v ř	éč	tiné	  - jázyčé, vé ktéřé�m byly pu! vodné	  nápsá�ny

vs	éčhny knihy Nové�ho zá�koná.
 Vs	éčhny tyto kopié obsáhují� čhyby - ná�hodné�  př	épisy zé střány zá�koní�ku! , ktéř	í� jé

přovédli, nébo u� myslné�  u� přávy zá�koní�ku! , ktéř	í� čhté	 li zmé	nit téxt ták, áby ř	í�kál,
to čo oni čhté	 li, áby to známénálo (nébo si mysléli, z	é to známéná� ).

 Néví�mé, kolik čhyb jé mézi nás	 imi dočhovány�mi kopiémi, álé zdá�  sé, z	é jičh jsou
stovky  tisí�č.  Célou  zá� léz	 itost  lzé  sřovnát  slovy:  v  nás	 ičh  řukopiséčh  jé  ví�čé
řozdí�lu!  néz	  slov v Nové�m zá�koné	 .



 Dřtivá�  vé	 ts	 iná z té	čhto čhyb jé zčélá bézvy�známná�  á néukázujé ná�m nič ví�č, néz	
z	é zá�koní�či vé stářové	ku néumé	li hlá� skovát o nič lé�pé, néz	  dnés doká�z	é vé	 ts	 iná
lidí�.

 Alé ná né	ktéřy�čh čhybá� čh zá� léz	 í� - hodné	 . Né	ktéřé�  z ničh ovlivn	 ují� vy�klád véřs	é,
kápitoly nébo čélé�  knihy. Jiné�  ná�m odhálují�  obávy, ktéřé�  pu! sobily ná zá�koní�ky,
ktéř	í�  né	kdy pozmé	nili téxt vé své	 tlé débát á kontřovéřzí�  přobí�hájí�čí�čh v jéjičh
vlástní�m okolí�.

 US kolém téxtové�ho křitiká jé  zjistit,  čo vlástné	  áutoř téxtu nápsál,  á počhopit,
přoč	 pí�sář	i téxt upřávili (áby ná�m pomohli počhopit kontéxt, vé ktéřé�m zá�koní�či
přáčováli).

 Návzdořy skutéč	nosti, z	é vé	dči ná té	čhto u� koléčh pilné	  přáčují� jiz	  tř	i stá lét, stá� lé
éxistují�  ostřé�  ná�zořové�  řozdí�ly. Existují�  pásá�z	é, kdé vá�z	éní� á vélmi čhytř	í�  vé	dči
nésouhlásí� s tí�m, čo ř	í�ká�  pu! vodní� téxt, á éxistují� mí�stá, kdé přávdé	podobné	  nikdy
nébudémé vé	dé	 t, čo ř	í�kál pu! vodní� téxt.

 
Konzéřvátivní�  évángéličká�  řéákčé ná mou knihu mé	  třočhu př	ékvápilá.  3) Né	ktéř	í�  z

té	čhto křitiku!  křitizováli knihu “Néspřá�vné�  čitová�ní� Jéz	 í�s	é” z	é „zává�dí�“ lidi - jáko by fáktá,
jáko jsou tá, ktéřá�  jsém přá�vé	  uvédl, mohlá né	koho př	ivé�st ná kluzky�  sváh k zá�hubé	 . R4 ádá
křitiku!  náznáč	ilá, z	é mu! j to� n  sé jim nélí�bí�. A spoustá z ničh třválá ná tom, z	é fáktá, ktéřá�
jsém uvédl, néjsou ták zá�váz	ná� , áby né	kdo ztřátil ví�řu v Bibli jáko inspiřováné�  Boz	 í� slovo.

Ténto poslédní� bod byčh mohl zpočhybnit: éxistují�  uřč	ité�  pohlédy ná inspiřáči Pí�smá,
jáko jé tén, ktéřy�  jsém př	ijál jáko  téénágéř, ktéřy�  sé névyřovná�  fáktu! m téxtové�  křitiky. Přo
vé	 ts	 inu kř	ésťánu! , ktéř	í� némájí� konzéřvátivní� évángéličky�  pohléd, jáko jsém mé	 l já� , mohou
by� t táto téxtová�  fáktá zájí�mává� , álé néní� v ničh nič, čo by zpočhybn	 oválo jéjičh ví�řu, ktéřá�  jé
postávéná  ná  né	č	ém  jiné�m,  néz	  ná  sámotné�m  slovu,  ktéřé�  Bu! h  inspiřovál  v  Bibli.  A
řozhodné	  jsém nikdy némé	l v u� myslu né	koho odvé�st od kř	ésťánské�  ví�řy; křitiči, ktéř	í� tvřdí�,
z	é já�  sá�m jsém př	éstál  by� t  kř	ésťáném, jákmilé jsém si uvé	domil,  z	é  éxistují�  řozdí�ly mézi
řukopisy, jsou přosté	  mimo mí�su á jé to smé	s	né� . 4)

V  káz	dé�m  př	í�pádé	 ,  ják  jsém  náznáč	il,  byly  tyto  tézé  sámy  o  sobé	  té�mé	ř	  zčélá
kontřovéřzní�. Kdo mu! z	é popř	í�t, z	é má�mé tisí�čé řukopisu! ? Nébo stovky tisí�č vářiánt? Nébo
z	é mnoho vářiánt sé řozčhá�zí� v přávopisé? Nébo z	é vé	dči pokřáč	ují� v débátá� čh o tom, jáky�
byl pu! vodní� téxt ná mnohá mí�stéčh? Vs	éčhná táto tvřzéní� jsou fáktičky přávdivá� .

Jédiny�  vy�řok, ktéřy�  vyvolál polémiku, jé mojé tvřzéní�, z	é né	ktéřé�  z té	čhto vářiánt jsou
vy�známné� . Přoti tomuto ná�zořu sé postávili né	ktéř	í�  konzéřvátivní�  évángéliká� lové�  á nikdo
jiny�, o kom ví�m. To jé má�  u� lévá - přoč	 táto křitiká př	ičhá� zí� pouzé od lidí� s uřč	ity�m soubořém
téologičky�čh  ná� zořu! ?  Typičká�  odpové	ď  bylá  dvojí�:  křitiči  mné  obvinili,  z	é  (1)  ná  dřtivé�
vé	 ts	 iné	  téxtovy�čh u� přáv vu! béč nézá� léz	 í� á já�  jsém lidi uvédl v omyl, áby si mysléli, z	é áno; á
(2) z	á�dná�  z  vářiánt néní�  ták hodné	  vy�známná� ;  vs	éčhny jsou zná�mé�  po dlouhou dobu á
nikdo si z ničh nič nédé	 lá� .
 

Néjsém si u� plné	  jisty�, ják řéágovát ná přvní� křitiku, přotoz	é jsém vz	dy třvál ná tom, z	é
vé	 ts	 iná téxtovy�čh vářiánt jé bézvy�známná�  (nápř	í�klád hnéd ná střáné	  10 Misquoting Jésus).
Myslí�m,  z	é  moz	ná�  ná�mitká spoč	í�vá�  v  tom, z	é  jsém to néř	ékl dostátéč	né	 ,  á  z	é  tí�m,  z	é  sé



zámé	ř	uji ná vářiánty, ná ktéřy�čh zá� léz	 í�, zává�dí�m lidi, áby si mysléli, z	é situáčé jé hořs	 í�, néz	
jé.  Ž  té	čhto křitiku!  má�m počit,  z	é  by dáli  př	édnost,  ábyčh psál  hlávné	  o  népodstátny�čh
téxtovy�čh zmé	ná� čh, u ktéřy�čh ná nič	ém nézá� léz	 í�. Bylá by to álé zájí�mává�  knihá?

Jé tu álé dřuhá�  křitiká, ná ktéřou čhči zdlouhávé	  řéágovát. Přosté	  néní� přávdá, podlé
mé�ho ná� zořu, z	é ná z	á�dné�  z téxtovy�čh vářiánt vlástné	  př	í�lis	  nézá� léz	 í�. Ná né	ktéřy�čh z ničh
hodné	  zá� léz	 í�.

V  řéákči  ná  tvřzéní�  konzéřvátivní�čh  évángéliká� lu! ,  z	é  áni  jédná  du! léz	 itá�  kř	ésťánská�
náuká néní� ovlivné	ná téxtovou vářiántou, poukázuji ná:

A. Jédnodus	é néní� přávdá, z	é sé to néty�ká�  du! léz	 ity�čh doktří�n. Jáko klí�č	ovy�  př	í�klád: jédiné�  mí�sto
v čélé�m Nové�m zá�koné	 , kdé sé vy�slovné	  uč	í�  náučé o Třojiči, jé pásá� z	 ,  ktéřá�  sé dostálá do
př	ékládu  křá� lé  Jákubá  (1.  Jáná  5:  7–8),  álé  nénáčhá� zí�  sé  v  ohřomné�m  vé	ts	 iná  ř	éčky�čh
řukopisu!  Nové�ho zá�koná. Domní�vá�m sé, z	é Třojičé jé pomé	řné	  du! léz	 itá�  kř	ésťánská�  náuká.
Typičkou odpové	dí� ná toto mé�  vyvřá� čéní� jé, z	é náuku o Třojiči lzé nálé�zt jindé v Pí�smu, ániz	
byčhom sé odvolá�váli  ná 1.  Jáná 5: 7–8.  Mojé odpové	ď jé,  z	é to plátí�  o káz	dé�  jédnotlivé�
kř	ésťánské�  náučé.  Podlé  my�čh  zkus	éností�  sé  téologové�  nédřz	 í�  náuky,  přotoz	é  vyčhá� zéjí�
pouzé z jédnoho véřs	é; mu! z	été vypustit té�mé	ř	  jáky�koli véřs	  á stá� lé nájí�t té�mé	ř	  jákoukoli
kř	ésťánskou náuku né	kdé jindé, pokud budété vypádát dost podobné	 . 5)

b. Ždá�  sé mi jáko vélmi podivné�  křité�řium vy�známu, kdyz	  ř	éknu, z	é ná téxtovy�čh vářiántá� čh
nákonéč  nézá� léz	 í�,  přotoz	é  néovlivn	 ují�  z	á� dnou  kářdiná� lní�  kř	ésťánskou  doktří�nu.  Přoč	  jé
kř	ésťánské�  uč	éní� hlávní�m křité�řiém vy�známu? Př	édpoklá�déjmé nápř	í�klád, z	é jsmé objévili
řukopis Mátous	ová évángéliá, ktéřy�  z né	 jáké�ho du! vodu postřá�dál kápitoly 4–13. Bylo by to
vy�známné�? Mohl byčh si to myslét. Ovlivnilo by to vs	ák né	č	í�  doktří�nu? Vu! béč né. Nébo si
vézmé	té jés	té	  éxtřé�mné	 js	 í� př	í�klád. Př	édpoklá�déjmé, z	é jsmé sé vs	 ičhni zí�třá řá�no vzbudili á
zjistili  jsmé,  z	é  káz	dá�  stopá  po  knihá� čh  Mářká,  Filipénsky�m,  Jákubá  á  1.  Pétřová  bylá
odstřáné	ná  z  káz	dé�ho  Nové�ho  zá�koná  ná  plánété	 .  Bylo  by  to  vy�známné�?  Bylo  by  to
obřovské� ! Ovlivnilo by to né	 jákou kř	ésťánskou náuku? Ani v néjméns	í�m.

C. Néjdu! léz	 ité	 js	 í� jé, z	é ná né	ktéřy�čh téxtovy�čh vářiántá� čh zá� léz	 í� hlubočé, křomé	  „kářdiná� lní�čh
kř	ésťánsky�čh náuk“.

1. Né	ktéřé�  vé	či,  ná�m  pomá�hájí�  počhopit  ják  intéřpřétovát  čélé�  knihy  Nové�ho
zá�koná.  Vézmé	té  si  né	kolik  vářiánt  v  Luká� s	ové	  évángéliu.  Žápřvé� ,  myslél  si
Luká� s	 ,  z	é  kdyz	  Jéz	 í�s	  zémř	él,  byl  v  ágo� nii,  nébo  z	é  byl  klidny�  á  mé	 l  vs	é  pod
kontřolou? Žá� léz	 í�  zčélá ná tom, čo si myslí�té o téxtové�  vářiánté	  v Luká� s	ovi 22:
43–44, kdé Jéz	 í�s	  př	éd svy�m zátč	éní�m u� dájné	  potil vélké�  kápky, jáko by to bylá
křév.  Ponéčhté  tyto  véřs	é,  ják  to  dé	 lájí�  né	ktéřé�  řukopisy,  á  Jéz	 í�s	  jé  zjévné	  v
hluboké�  ágo� nii. Vyjmé	 té jé á v té� to pásá�z	 i áni nikdé jindé v Luká� s	ové	  vypřá�vé	ní� o
Umuč	éní�  néní�  ágo� nié,  ják  jsmé  vidé	 li  dř	í�vé,  kdyz	  jsmé  si  vs	 imli,  z	é  Luká� s	
odstřánil vs	éčhny Mářkovy odkázy ná to, z	é Jéz	 í�s	  byl v boléstéčh, néjisty�  áz	  do
končé. Žádřuhé� , počhopil Luká� s	 , z	é Jéz	 í�s	ová smřt bylá smí�ř	éní�m zá hř	í�čh? Žá� léz	 í�
ná tom, čo dé	 lá� té s Luká� s	ém 22: 19–20. Vs	udé jindé v Luká� s	 i ják jsmé vidé	 li v
kápitolé  3,  Luká� s	  vylouč	il  Mářkovy  odkázy  ná  Jéz	 í�s	ovu  smřt  jáko  odč	iné	ní�.
Jédiny�  pozu! státék tohoto uč	éní�  jé  v né	ktéřy�čh řukopiséčh o Véč	éř	i  Pá�né	 ,  kdé
Jéz	 í�s	  ř	 í�ká� , z	é čhlé�b jé jého té	 lém, ktéřé�  sé lá�mé „přo vá� s“, á káličh jé jého křév
vylitá�  „přo  vá� s“.  Alé  v  nás	 ičh  néjřáné	 js	 í�čh  á  néjléps	í�čh  řukopiséčh táto  slová



čhybí� (hodné	  z v. 19 á vs	éčhny z v. 20). Ždá�  sé, z	é jé sém př	idáli pí�sář	i, áby sé
Luká� s	u! v pohléd ná Jéz	 í�s	ovu smřt př	izpu! sobil Mářkové	  á Mátous	ové	 . R4 ékl byčh,
z	é jé to dočélá du! léz	 ité�  - pokud si álé némyslí�té, z	é ná Luká�s	ové	  ná� zořu ná toto
té�má vé skutéč	nosti nézá� léz	 í�.

2. Né	ktéřé�  vářiánty, vč	étné	  té	čh, ktéřé�  jsém přá�vé	  zmí�nil, jsou střás	né	  du! léz	 ité�  přo
pozná�ní� toho, jáké�  třádičé o Jéz	 í�s	 i byly v obé	hu mézi přvní�mi kř	ésťány. Mé	 l Jéz	 í�s	
sétká�ní�  s čizoloz	nou z	énou á jéjí�mi z	álobči, vé ktéřé�m jim ř	ékl: „Ať tén, kdo jé
béz hř	í�čhu mézi vá�mi, jáko přvní� ná ni hodí� ká�mén,“ á vé ktéřé�m jí� ř	ékl poté� , čo
vs	 ičhni jéjí� z	álobči odés	li „Ani já�  té	  néodsuzuji. Jdi á uz	  néhř	és	  “? Žá� léz	 í� ná tom,
ktéřé�  Jánovy řukopisy jsté č	étli. R4 ékl Jéz	 í�s	  po své�m vzkř	í�s	éní� svy�m uč	édní�ku! m,
z	é ti, ktéř	í� v né	 j vé	ř	 ili, budou sčhopni břá� t do řukou hády á vypí�t smřtí�čí� jéd, ániz	
by jim to ublí�z	 ilo? Žá� léz	 í� ná tom, ktéřé�  řukopisy Mářká jsté č	étli.

3. Né	ktéřé�  vářiánty  jsou zá� sádní�  přo  počhopéní�  toho,  čo  sé  dé	 lo  v  komunitá� čh
zá�koní�ku! , ktéř	í�  př	épisováli téxty. Né	ktéř	í�  zá� koní�či nápř	í�klád vynéčháli Jéz	 í�s	ovu
modlitbu vyslovénou př	i ukř	iz	ová�ní�: „Otč	é, odpusť jim, přotoz	é névé	dí�, čo dé	 lájí�“
(Luká� s	  23:34).  Přvní�  kř	ésťáné�  to  intéřpřétováli  jáko  modlitbu odpus	té	ní�  přo
Ž4 idy, ignořují�čí� to, čo udé	 láli. Néní� divu, z	é né	ktéř	í� zá�koní�či vé dřuhé�m á tř	étí�m
stolétí� ténto véřs	  vynéčháli v kontéxtu kř	ésťánské�ho ánti-judáismu, kdy mnoho
kř	ésťánu!  vé	ř	 ilo, z	é Ž4 idé�  př	ésné	  vé	dé	 li, čo dé	 lájí�, á z	é jim Bu! h v z	á� dné�m př	í�pádé	
néodpustil. Nébo jáko dáls	 í� př	í�klád u Pávlá: zdá�  sé, z	é Pávlu! v př	í�káz z	éná�m, áby
v kostéléčh „mlč	ély“ á „byly podř	í�zéné�“ svy�m mánz	élu! m, pu! vodné	  nébyl souč	á� stí�
1.  Kořintsky�m 14 (v.  34–35),  álé byl př	idá�n pozdé	 js	 í�mi zá�koní�ky sé zá�mé	řém
udřz	ét z	ény ná podř	í�zéné�m mí�sté	 . Jé to vy�známné�  nébo né?

 
d.  Nákonéč  musí�m  ř	í�či,  z	é  tomu  névé	ř	 í�m,  kdyz	  konzéřvátivní�  évángéliká� lové�  ř	 í�kájí�,  z	é  ná

téxtovy�čh  vářiáčí�čh  v  Nové�m  zá�koné	  moč  nézá� léz	 í�.  Pokud  ná  tom  nézá� léz	 í�,  přoč	
konzéřvátivní�  évángéličké�  séminá� ř	é  jáko Dállás Théologičál  Séminářy (v č	élé  s jédní�m z
my�čh  otévř	ény�čh  křitiku!  v  té� to  oblásti)  á  Néw  Ořléáns  Báptist  Théologičál  Séminářy
sponzořují�  přojékty zá miliony dolářu! ,  áby přozkoumáli ř	éčké�  řukopisy  Nové�ho zá�koná?
Pokud ná řozdí�léčh v řukopiséčh nézá� léz	 í�, přoč	  sé obté	z	ovát s tí�m jé studovát? Pokud jsou
zčélá  bézvy�známné� ,  přoč	  vé	novát  svou  kářié�řu  jéjičh  zkoumá�ní�?  Pokud  jsou  zčélá
népodstátné� ,  přoč	  vé	novát ná jéjičh  vy�zkum miliony dolářu! ? Žájí�málo by mé	 ,  čo tito lidé�
ř	 í�kájí�, kdyz	  hlédájí� péní�zé přo své�  přojékty: "Chté	 li byčhom, ábysté invéstováli pé	t sét tisí�č
dolářu! ,  ktéřé�  ná�m pomohou studovát řukopisy Nové�ho zá�koná, přotoz	é si myslí�mé, z	é to
némá�  z	á�dny�  vy�znám"?

Myslí�m, z	é jé zčélá zř	éjmé� , z	é ná řukopiséčh zá� léz	 í�. Žá� léz	 í� ná tom, ják intéřpřétujémé
Novy�  zá�kon; zá� léz	 í� ná tom, ábyčhom vé	dé	 li o histořičké�m Jéz	 í�s	 i; zá� léz	 í� ná�m ná pořozumé	ní�
histořii kř	ésťánské�  čí�řkvé po Jéz	 í�s	ové	  smřti. Ti, ktéř	í�  tvřdí�,  z	é ná tom nézá� léz	 í�,   poskytují�
fálés	nou u� té	čhu té	m, ktéř	í�  by mohli  by� t  znépokojéni  tí�m,  čo ná�m ř	í�kájí�  histořičká�  fáktá,
nébo klámou sámi sébé.



Zformování kánonu písem

         Přoblé�m př	ésvé	dč	éní�, z	é v Bibli má�mé přá�vé	  tá slová, ktéřá�  bylá inspiřová�ná Bohém, jé
vs	ák vé	 ts	 í�  néz	  skutéč	nost, z	é né vz	dy ví�mé, o jáká�  slová sé jédnálo. Existujé táké�  přoblé�m
vé	dé	 t, zdá knihy v nás	 ičh Biblí�čh jsou ty, ktéřé�  Bu! h čhté	 l áby bylá v přvní� ř	ádé	  v Pí�smu. Ják
ví�mé, z	é sé do Pí�smá dostály jén ty spřá�vné�  knihy? Ják ví�mé, z	é né	ktéřé�  inspiřováné�  knihy
nébyly vynéčhá�ny? 6)

Né	ktéř	í� moji studénti májí� téndénči si myslét, z	é Biblé přosté	  séstoupilá z nébé v jédén
dén v č	éřvénči, křá� tčé po Jéz	 í�s	ové	  smřti. Novy�  zá�kon jé př	éčé Novy�  zá�kon. Vz	dy byl á vz	dy
budé.  Mu! z	été  jí�t  do  jáké�hokoli  občhodu  v  ktéřé�koli  č	á� sti  zémé	  nébo  ktéřé�koli  č	á� sti
zá�pádní�ho své	tá á koupit si Novy�  zá�kon, á vz	dy sé jédná�  o stéjnou sbí�řku dváčéti sédmi
knih, č	tyř	  évángélií� ná� slédovány�čh Skutky, ná� slédovány�čh épis	tolámi á konč	í�čí� Apokálypsou.
Uřč	ité	  to ták vz	dy bylo.

Alé vz	dy to ták nébylo. Přá�vé	  náopák, débátá o tom, ktéřé�  knihy májí�  by� t  př	ijáty do
Biblé, bylá dlouhá�  á tvřdá� . Jé té	z	ké�  uvé	ř	 it, z	é né	ktéřé�  čí�řkvé ná své	té	  nikdy népř	ijáli konéč	né�
řozhodnutí�; histořičky vz	dy éxistovály né	ktéřé�  čí�řkvé v né	ktéřy�čh zémí�čh (Sy�řié, Ařmé�nié,
Etiopié), ktéřé�  májí� mí�řné	  odlis	né�  ká�nony Pí�smá néz	  tén, ktéřy�  má�mé. Ani ká�non o dváčéti
sédmi  knihá� čh,  ktéřy�  vs	 ičhni  zná�mé,  nébyl  nikdy  řátifiková�n  čí�řkévní�  řádou  jáké�hokoli
dřuhu  -  áz	  do  přotiřéfořmáč	ní�  kátoličké�  řády  v  Třidéntu  v  s	éstná� čté�m  stolétí�,  ktéřá�
řátifikoválá táké�  stářozá�konní� ápokřyfy v řéákči ná řozs	 í�ř	éné�  přotéstántské�  odmí�tá�ní� té	čhto
knih  jáko  nékánoničky�čh. 7)  Kupodivu sé  ká�non,  álé  zdáléká  né  v  définitivní�  podobé	  v
uřč	ité�m okámz	 iku objévil, ániz	  by o tom né	kdo hlásovál.

Né  z	é  by  sé  to  stálo  ná�hodou.  Ká�non byl  vytvoř	én  přočésém  dlouhé�  ř	ády  débát  á
konfliktu! , o tom ktéřé�  knihy by mé	 li by� t př	ijáty. Tyto débáty byly pohá�né	ny néjén obéčny�m
počitém,  z	é  by  bylo  dobřé�  vé	dé	 t,  ktéřé�  knihy  jsou  smé	řodátné� ,  álé  jés	té	  ví�čé  vélmi
skutéč	nou  á  hřozivou  situáčí�,  ktéřé�  č	élili  přvní�  kř	ésťáné� .  V  přvní�čh  stolétí�čh  čí�řkvé  sé
mnoho  kř	ésťánsky�čh skupin hlá� silo k s	 iřoké�  s	ká� lé téologičky�čh á čí�řkévní�čh ná� zořu! . Tyto
řu! zné�  skupiny sé návzá� jém  stř	étá�vály ohlédné	  né	ktéřy�čh néjzá� sádné	 js	 í�čh otá�zék: Kolik jé
tu bohu! ?  Byl  Jéz	 í�s	  č	lové	k?  Byl  boz	sky�?  Jé  hmotny�  své	t  vé své�  podstáté	  dobřy�  nébo zly�?
Př	ičhá�zí�  spá� sá do lidské�ho té	 lá nébo k  ní�  dočhá�zí�  áz	  dí�ky u� niku z té	 lá? Má�  Jéz	 í�s	ová smřt
né	čo spoléč	né�ho sé spáséní�m?
 

Přoblé�m  vé  vy�voji  ká�nonu  Pí�smá  spoč	í�vál  v  tom,  z	é  káz	dá�  konkuřénč	ní�  skupiná
kř	ésťánu!  - káz	dá�  z ničh třválá ná tom, z	é má�  přávdu, káz	dá�  sé snáz	 ilá zí�skát obřá� čéné�  - mé	 lá
posvá� tné�  knihy, ktéřé�  áutořizovály jéjičh u� hly pohlédu. A vé	ts	 iná z té	čhto knih tvřdilá, z	é jé
nápsál né	ktéřy�  ápos	tol. Kdo mé	 l přávdu? Ká�non, ktéřy�  vzés	él z té	čhto débát, př	édstávovál
knihy přéféřováné�  skupinou, ktéřá�  nákonéč zví�té	zilá. Néstálo sé to př	és noč. Vé skutéč	nosti
to třválo stálétí�.

Divoká rozmanitost raně křesťanské církve

         Abyčhom dáli přočés kánonizáčé do spřá�vné�ho kontéxtu, potř	ébujémé né	čo vé	dé	 t o
divoké�  řozmánitosti v řáné	  kř	ésťánsky�čh hnutí�čh bé	hém přvní�čh stolétí�. Moz	ná�  si myslí�té,
z	é od záč	á� tku bylo kř	ésťánství� vz	dy v zá� sádé	  jédnotné� : ná�boz	énství� počhá� zéjí�čí�  od Jéz	 í�s	é,



ják ho intéřpřétovál  Pávél,  ktéřé�  přos	 lo stř	édové	kém áz	  do souč	ásnosti.  Alé  vé	či  nébyly
vu! béč ták jédnodučhé� . Asi sto pádésá� t lét po Jéz	 í�s	ové	  smřti nájdémé s	 iřokou s	ká� lu řu! zny�čh
kř	ésťánsky�čh skupin,  ktéřé�  tvřdí�,  z	é  př	édstávují�  ná� zořy Jéz	 í�s	é  á  jého uč	édní�ku! ,  álé  májí�
zčélá odlis	né�  ná�zořy, mnohém odlis	né	 js	 í� néz	  čokoli jiné�ho, čo sé dostálo do Nové�ho zá�koná.

Ktéřé�  skupiny to byli?

Ebionité

         Ebionité�  bylá skupiná kř	ésťánu! , ktéř	í� byli obřá� čény�mi Ž4 idy á ktéř	í� třváli ná záčhová�ní�
jéjičh z	 idovství� á ná dodřz	ová�ní� zá�konu! , ktéřé�  Bu! h dál Mojz	 í�s	ovi, ják jé uvédéno v hébřéjské�
Bibli, á př	itom vé	ř	 ili, z	é Jéz	 í�s	  jé Mésiá� s	 , ktéřy�  byl od Bohá poslá�n k zá� čhřáné	  své	 tá. Néví�mé,
odkud počhá� zí� jéjičh jmé�no. Vé	 ts	 iná vé	dču!  si myslí�, z	é to počhá� zí� z hébřéjské�ho slová ébyon,
čoz	  známéná�  „čhudí�“. Jé moz	né� , z	é tito kř	ésťáné�  ná� slédováli Jéz	 í�s	u! v př	í�káz vzdá� t sé vs	ého
kvu! li  évángéliu  á  dobřovolnou  čhudobu  př	ijáli  jáko  souč	á� st  své�  ná�boz	énské�  oddánosti,
podobné	  jáko přvní� Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či, ják jé popsá�no v knizé Skutky (Skutky 2: 44– 45;
4:32).

Né	ktéř	í� vé	dči si mysléli, z	é Ebionité�  mohli mí�t ná�zořy vélmi podobné�  ná�zořu! m přvní�čh
Jéz	 í�s	ovy�čh  ná� slédovní�ku! ,  jáko  byl  jého  břátř  Jákub  nébo  jého  uč	édní�k  Pétř,  obá  vu! dči
jéřuzálé�mské�  čí�řkvé v létéčh po Jéz	 í�s	ové	  smřti.  Ždá�  sé,  z	é  sé zéjmé�ná Jákub dřz	él třválé�
oddánosti  z	 idovské�ho zá�koná přo vs	éčhny Jéz	 í�s	ovy ná� slédovní�ky. Jého ná�zoř, á évidéntné	
pozdé	 ji  ná� zoř Ebionitu! ,  byl,  z	é  Jéz	 í�s	  byl  z	 idovsky�  Mésiá� s	  poslány�  od z	 idovské�ho Bohá k
z	 idovské�mu ná� řodu v souládu s  z	 idovsky�m zá�koném. Přoto káz	dy�,  kdo čhté	 l  ná� slédovát
Jéz	 í�s	é, musél by� t  Ž4 id. Pokud sé pohán obřá� til  k ví�ř	é, musél by� t  obř	ézá�n, přotoz	é obř	í�zká
vz	dy bylá poz	ádávkém přo muz	é,  áby sé stál  ná� slédovní�kém Bohá Izřáélé,  ják sá�m Bu! h
poz	ádovál v zá�koné	  (Génésis 17: 10–14) .

Nákonéč př	is	él ápos	tol Pávél á třvál ná opáku, z	é Jéz	 í�s	u! v Bu! h byl Bohém vs	éčh lidí� á z	é
poháné�  sé némuséli stá� t Ž4 idy, áby mohli ná� slédovát Jéz	 í�s	é. Přo Pávlá to, čo vyz	ádovál zá�kon,
némohlo dá� t č	lové	ku spřá�vné�  postávéní�  u Bohá, á snáhá dodřz	ovát zá�kon bylá zbytéč	ná� ,
pokud  jdé  o  zá� čhřánu.  Pávél  nákonéč  s  tí�mto  ářguméntém vyhřá� l,  álé  po  stálétí�  s  ní�m
nésouhlásili né	ktéř	í� kř	ésťáné� , vč	étné	  Ebionitu! . Népováz	ováli Pávlá zá vélké�ho ápos	tolá ví�řy;
byl to on, kdo sé zmy� lil v zá�kládéčh ví�řy.
 

Ebionité�  byli př	í�sní� z	 idovs	tí� monotéisté� . Jáko tákoví� si némysléli, z	é sá�m Jéz	 í�s	  jé boz	sky�.
Bu! h mohl by� t jén jédén. Mí�sto toho byl Jéz	 í�s	  č	lové	kém, ktéřé�ho Bu! h ustánovil zá Mésiá� s	é.
Nénářodil sé z pánny: jého řodič	i byli Joséf á Mářié á byl to vélmi spřávédlivy�  muz	 , ktéřé�ho
si Bu! h ádoptovál jáko své�ho syná á ktéřé�mu dál zá u� kol zémř	í�t ná kř	í�z	 i, áby odč	inil hř	í�čhy
ostátní�čh .
 

Moz	ná�  by vá� s zájí�málo, přoč	 Ebionité�  néč	étli Novy�  zá�kon, áby vidé	 li, z	é Jéz	 í�s	  sé nářodil
z  pánny,  z	é  byl  sá�m boz	sky�,  z	é  zřus	 il  z	 idovsky�  zá�kon á  z	é  ho  Pávél  spřá�vné	  zvé	stovál.
Némohli  č	í�st  Novy�  zá�kon,  přotoz	é  Novy�  zá�kon  dosud  nébyl.  Ebionité�  mé	 li  spolu  s
hébřéjskou  Biblí�  své�  vlástní�  posvá� tné�  knihy,  ktéřé�  hlá� sály  jéjičh  u� hél  pohlédu,  vč	étné	
évángéliá, ktéřé�  vélmi př	ipomí�nálo nás	é Mátous	ovo évángélium (néjví�čé „z	 idovské�“ z nás	 ičh
évángélií�), álé bylo béz přvní�čh dvou kápitol , ktéřé�  vypřá�vé	 jí� o pánénské�m nářozéní�.



Marcionité

         Ná opáč	né�m konči  téologičké�ho spéktřá byli  Mářčionité� ,  ná� slédovní�či  Mářčioná,
slávné�ho kázátélé-téologá dřuhé�ho stolétí� z Málé�  Asié, ktéřy�  střá�vil né	kolik lét v R4 í�mé	 , néz	
byl vylouč	én z čí�řkvé á vřá� til sé do Málé�  Asié, kdé záloz	 il mnoho kostélu!  v mnohá mé	stéčh.

Ná řozdí�l od Ebionitu!  Mářčion čhá�pál Pávlá jáko vélké�ho hřdinu ví�řy, jédiné�ho ápos	tolá,
ktéřy�  skutéč	né	  počhopil  Jéz	 í�s	é á jého vztáh k z	 idovské�mu zá�konu. Ják jsmé vidé	 li,  Pávél
řozlis	ovál  mézi  zá�koném  dány�m  Mojz	 í�s	ém,  ktéřy�  némohl  př	iné�st  spá� su,  á  Jéz	 í�s	ovy�m
évángéliém, ktéřé�  mohlo. Mářčion si myslél, z	é ténto řozdí�l jé ábsolutní�: z	 idovsky�  zá�kon á
Jéz	 í�s	ovo  évángélium  spolu  némé	 ly  nič  spoléč	né�ho.  Žá�kon  byl  jédná  vé	č  (přo  Ž4 idy),
évángélium dřuhá�  (přo kř	ésťány).

Mářčion nápsál  knihu názvánou Antité�zy  (doslovné	  „Přotikládná�  přohlá� s	éní�“),  ktéřá�
uká�zálá  ábsolutní�  dičhotomii  mézi Bohém Stářé�ho zá�koná á Bohém Jéz	 í�s	é.  Bu! h  Stářé�ho
zá�koná byl hné	vivy�, pomstyčhtivy�  Bu! h soudu; Bu! h Jéz	 í�s	é byl milují�čí�m á milosřdny�m Bohém
spá�sy.  Ják odlis	ní�  byli  tito dvá bohové�?  Mářčion vyvodil  logičky�  zá�vé	ř:  byli  to dvá řu! zní�
bohové� .

Bu! h Stářé�ho zá�koná stvoř	il ténto své	 t, vybřál si Izřáél zá svu! j lid, dál jim svu! j zá�kon á
poté�  jé i vs	éčhny ostátní� odsoudil k vé	č	né�mu třéstu, kdyz	  ho néposléčhli. Bu! h Jéz	 í�s	é némé	 l
nič  spoléč	né�ho  s  tí�mto  stvoř	éní�m,  Izřáélém  nébo  zá�koném,  á  př	is	él  ná  ténto  své	 t,  áby
záčhřá�nil lidi př	éd hné	vém stářozá�konní�ho Bohá. Udé	 lál to tí�m, z	é néčhál Jéz	 í�s	é zémř	í�t ná
kř	í�z	 i,  áby vzál  ná sébé Boz	 í�  hné	v.  Ti,  kdo vé	ř	 í�  v  Jéz	 í�s	é,  mohou přoto uniknout zé spá� řu!
pomstyčhtivé�ho bohá Ž4 idu! .

Př	i té� to intéřpřétáči Jéz	 í�s	  nébyl á némohl by� t č	lové	kém. Tí�m by sé stál fyzičky�m,byl by
souč	á� stí� fyzičké�ho stvoř	éní�, tvořém od stvoř	itélé Bohá. Podlé Mářčioná sé Jéz	 í�s	  pouzé zdá� l
by� t  č	lové	kém,  álé  vé  skutéč	nosti  to  bylá  boz	ská�  bytost,  č	istá�  á  jédnodučhá� .  Mářčionovi
odpu! řči  názváli  ténto  pohléd  ná  Křistá  „dokétismém“  z  ř	éčké�ho  slová  dokéo  („zdá� t  sé,
objévit  sé“).  Jéz	 í�s	  sé  zjévil  v  podobé	  lidské�ho  té	 lá,  ják  ř	í�ká�  Pávél  (R4 í�mánu! m  8:  3);  vé
skutéč	nosti sé álé néstál té	 lém.

Ná� slédkém  toho  podlé  Mářčioná  némé	 li  by� t  ná� slédovní�či  Jéz	 í�s	é  v  z	á�dné�  fořmé	
spojová�ni sé Ž4 idy nébo judáismém. Mé	 li by� t ná� slédovní�ky Jéz	 í�s	é á Pávlá, jédiné�ho ápos	tolá,
ktéřy�  řozumé	 l Jéz	 í�s	 i.

Mářčion mé	 l svu! j vlástní� séznám posvá� tny�čh knih, álé zjévné	  né té	čh od Ebionitu! . Jého
ká�non  séstá�vál  z  déséti  Pávlovy�čh  dopisu! ,  ktéřé�  znál  (vs	éčh  nás	 ičh  jé  tř	iná� čt,  křomé	
Pástořáč	ní�čh  listu! ),  á  z  fořmy  Luká�s	ová  évángéliá.  Vs	éčhny  tyto  knihy  jsou  vs	ák
přoblémátičké� , pokud jdé o podpořu, ktéřou nábí�zéjí� Mářčionovy�m ná�zořu! m, přotoz	é čitují�
Stářy�  zá�kon (knihá „jiné�ho“ Bohá) á zdá�  sé, z	é př	édpoklá�dájí�,  z	é Stvoř	éní�  bylo vytvoř	éno
přávy�m  Bohém.  Mářčion  vé	ř	 il,  z	é  vs	éčhny  tyto  knihy  byly  zmé	né	ny  zá�koní�ky,  ktéř	í�  jé
kopí�řováli á ktéř	í�  néčhá�páli přávdu évángéliá. A ták Mářčion vytvoř	il  vlástní�  véřzi svy�čh



jédéná� čti  knih Pí�smá (do své�ho ká�nonu sámozř	éjmé	  nézáhřnul  Stářy�  zá�kon),  zkřá� čénou
véřzi, ktéřá�  éliminoválá pí�sář	ské�  zmé	ny, ktéřé�  spojovály Jéz	 í�s	é s Bohém stvoř	itélém.
 

Různé skupiny gnostiků

         Uč	énči diskutují� o tom, zdá kř	ésťáné�  zvání� gnostiči tvoř	í� jédnu skupinu nébo skupinu
zhřubá podobny�čh skupin, nébo ř	ádu skupin, ktéřé�  némájí� mnoho spoléč	né�ho. Nébudu sé
zdé záby�vát vs	émi vé	déčky�mi débátámi, álé jédnodus	é náznáč	í�m, z	é si myslí�m, z	é éxistoválo
né	kolik  skupin gnostiku! ,  ktéř	í�  mé	 li  spoléč	né�  né	ktéřé�  zá�kládní�  téologičké�  ná�zořy,  á  z	é  jé
héuřističky  uz	 itéč	né�  uváz	ovát  o  té	čhto  skupiná� čh  spoléč	né	  jáko  o  „gnostičky�čh.  “
(Sámozř	éjmé	  mézi nimi táké�  éxistovály řozdí�ly, jinák by to nébyly sámostátné�  skupiny.) 8)

Názy�vájí�  sé  gnostičké� ,  z  ř	éčké�ho slová gno� zá „pozná�ní�“,  přotoz	é  tvřdily,  z	é  pozná�ní�,
nikoli ví�řá, bylo nézbytné�  přo zá� čhřánu. Alé ználost č	ého? Žnálosti o tom, ják ténto své	 t
vznikl, á čo jé jés	té	  du! léz	 ité	 js	 í�, o tom, kdo vé skutéč	nosti jsté. Konkřé� tné	  musí�té vé	dé	 t, kdo
jsté, odkud jsté př	is	 li, ják jsté sé sém dostáli á ják sé mu! z	été vřá� tit.

Př	édpokládém řu! zny�čh gnostičky�čh skupin bylo, z	é né	ktéř	í� z ná� s népočhá� zéjí� odtud, ná
té� to Žémi á népátř	í� sém. Počhá�zí�mé z jiné�  ř	 í�s	é, nébéské�ho mí�stá, á jsmé uvé	zné	ni vé zly�čh
omézéní�čh nás	 ičh té	 l. Musí�mé sé náuč	it, ják z ničh uniknout, á k tomu potř	ébujémé tájné�
ználosti (gno� zá).

Gnostiči  vé	ř	 ili,  z	é  ténto své	 t  néní�  stvoř	én jédiny�m přávy�m Bohém.  Mí�sto  toho  jé  v
nébéské�  ř	 í�s	 i mnoho boz	sky�čh bytostí�, i kdyz	  vs	éčhny byly vytvoř	ény z néjvys	s	 í�ho boz	ství� á
ténto své	t byl dodátéč	ny�m ná�pádém, stvoř	éní�m niz	s	 í�čh, podř	ádny�čh á névé	domy�čh boz	stév.
Jého vytvoř	éní� bylo jákousi kosmičkou kátástřofou, jáko vy�slédék kátástřofy, ktéřá�  sé stálá v
boz	ské�  ř	 í�s	 i.  C4á� stéč	né	  byl  své	t  vytvoř	én  přoto,  áby  poskytovál  mí�sto  uvé	zné	ní�  boz	sky�m
přvku! m. Né	ktéř	í� z ná� s májí� v sobé	  tyto boz	ské�  jiskřy. Abyčhom unikli á vřá� tili sé do nás	ého
nébéské�ho domová, musí�mé sé dozvé	dé	 t přávdu o tomto své	 té	  á o své	té	  náhoř	é á o nás	 í�
skutéč	né�  idéntité	 .

Co to má�  spoléč	né�ho s tí�m, z	é jsmé ná� slédovní�či Jéz	 í�s	é? V kř	ésťánsky�čh gnostičky�čh
systé�méčh (éxistovály táké�  nékř	ésťánské�  odřu! dy) jé Jéz	 í�s	  boz	ská�  bytost, ktéřá�  séstoupilá z
boz	ské�  ř	 í�s	é, áby sdé	 lilá tájné�  pozná�ní� o spá� sé dučhu! m, ktéř	í� zdé byli uvé	zné	ni. Táto ználost
záhřnujé  popis  toho,  ják sámotná�  boz	ská�  ř	 í�s	é  vzniklá,  ják vzniklo  kátástřofičké�  hmotné�
stvoř	éní�  á  ják  sé  zdé  boz	ské�  přvky  doká� zály  záčhytit.  Béz  Jéz	 í�s	é  byčhom  toto  pozná�ní�
némohli mí�t. Jé opřávdu záčhřá�nčém nás	ičh dus	í�.

Jéz	 í�s	  sámozř	éjmé	  némohl  by� t  uvé	zné	ny�m  dučhém.  Né	ktéř	í�  gnostiči  souhlásili  s
Mářčioném, z	é Jéz	 í�s	  jé boz	ská�  bytost, ktéřá�  sé jéví� jén jáko č	lové	k. Př	is	él ná Žémi, áby sdé	 lil
své�  tájné�  uč	éní�. Vé	ts	 iná gnostiku!  si vs	ák myslélá né	čo jiné�ho; podlé ničh byl Jéz	 í�s	  lidskou
bytostí�,  ktéřá�  bylá doč	ásné	  oby�vá�ná boz	skou bytostí�,  Křistém, přo svou véř	éjnou sluz	bu
mézi dobou jého kř	tu - kdyz	  do né	 j vstoupil Křistus v podobé	  holubičé - á č	ásém př	éd jého
smřtí�. Přoto Jéz	 í�s	  ná kř	í�z	 i zvolál: „Boz	é mu! j, Boz	é mu! j, přoč	  jsi mé	  opustil?“ Téhdy boz	sky�
Křistus  néčhál  Jéz	 í�s	é  zémř	í�t  osámočéné�ho.  Alé  vzkř	í�sil  Jéz	 í�s	é  z  mřtvy�čh,  á  on  poté�



pokřáč	ovál v př	édá�vá�ní� svy�čh tájny�čh uč	éní� svy�m blí�zky�m uč	édní�ku! m, néz	  vystoupil zpé	t do
nébéské�  ř	 í�s	é.

To némusí� zní�t jáko kř	ésťánství�, o ktéřé�m jsté sé dozvé	dé	 li v Nédé	 lní� s	kolé, álé bylo to
vélmi populá� řní� v mnohá oblástéčh řáné�  čí�řkvé. Spáséní� népř	ičhá�zélo ví�řou v Jéz	 í�s	ovu smřt
á vzkř	í�s	éní�,  álé počhopéní�m tájné�ho uč	éní�,  ktéřé�  zjévil.  Vzhlédém k tomu, z	é  uč	éní�  bylo
tájné� ,  nébylá  véř	éjná�  vy�uká,  ktéřou Jéz	 í�s	  př	édál,  jého  skutéč	ny�m  posélství�m,  nébo  bylá
áléspon	  du! kládné	  záko� dová�ná, áby ji mohli plné	  počhopit pouzé zásvé	čénči, ti, ktéř	í�  májí�
uvnitř	  boz	skou jiskřu. Jého skutéč	ná�  zpřá�vá př	is	 lá v soukřomy�čh zjévéní�čh, ktéřá�  dál svy�m
néjbliz	s	 í�m ná� slédovní�ku! m. Mnoho z gnostičky�čh knih odhálujé toto boz	ské�  pozná�ní�.
 

Má�mé s	té	stí�, z	é ř	ádá té	čhto knih sé objévilá v modéřní� dobé	 , zvlá� s	 té	  kdyz	  v řočé 1945
bylá  v  pous	ti  Egyptá  poblí�z	  mé	stá  Nág Hámmádi objévéná  knihovná gnostičky�čh spisu! ,
bé	z	né	  názy�vány�čh gnostičká�  évángéliá. Jéjičh kř	ésťánství� jé zčélá népodobné�  nič	ému, o č	ém
bylá vé	 ts	 iná z ná� s vyuč	ová�ná, nébo kdy př	édtí�m dokončé slys	élá. A du! vod jé zř	éjmy� : gnostiči
byli  pořáz	éní�  v  boji  o  to,  ktéřá�  budé tá „přává�“,  ofičiá� lní�  fořmá kř	ésťánství�  přo vs	éčhny
potomky.

Proto-ortodoxní křesťané

         Nákonéč v boji o zí�ská�ní� obřá� čény�čh zví�té	zilá pouzé jédná skupiná kř	ésťánu! . Jéjičh
ví�té	zství�  bylo  přávdé	podobné	  zpéč	été	no  né	kdy  vé  tř	étí�m  stolétí�.  Kdyz	  ř	 í�msky�  čí�sář	
Konstántin poč	á� tkém č	tvřté�ho stolétí� konvéřtovál ké kř	ésťánství�, konvéřtovál k té� to ví�té	zné�
fořmé	  ví�řy. Kdyz	  sé kř	ésťánství� pozdé	 ji stálo ofičiá� lní�m ná�boz	énství�m ř	í�s	é, ási pádésá� t lét
po Konstántinovi, bylá táto fořmá př	ijátá té�mé	ř	  vs	émi - sámozř	éjmé	  sé spoustou vářiáčí�.
Altéřnátivní�čh ná� zořu!  bylo vz	dy spoustá.

Jákmilé táto fořmá kř	ésťánství� zví�té	zilá v bitvá� čh, přohlá� silá néjén, z	é má�  přávdu, álé z	é
mé	 lá přávdu po čélou dobu. Odbořny�  téřmí�n přo „spřá�vny�  ná� zoř“ jé „ořtodoxié“ (v ř	éč	tiné	
známéná�  ořthos „spřá�vny�“;  doxá známéná�  „ná� zoř“).„Ořtodoxní�“  kř	ésťáné� ,  tj.  Ti,  ktéř	í�  boj
vyhřá� li, oznáč	ili vs	éčhny přotičhu! dné�  pohlédy zá héřézé z ř	éčké�ho slová přo „volbá“. Káčí�ř	 i
jsou lidé� , ktéř	í� sé řozhodnou vé	ř	 it néspřá�vné�  ví�ř	é, néořtodoxní� ví�ř	é.

Ják  byčhom  mohli  názvát  skupinu  kř	ésťánu! ,  ktéř	í�  sé  dřz	éli  ná�zořu! ,  ktéřé�  nákonéč
zví�té	zily,  néz	  bylo  toto  ví�té	zství�  zpéč	éténo?  Obvyklé  jim  ř	í�ká�m  „přotoořtodoxní�“,  jáko
dučhovní�m př	édku! m té	čh, jéjičhz	  ná� zořy sé pozdé	 ji stály ořtodoxní�mi.

Přoto-ořtodoxní�  jsou  kř	ésťáné�  dřuhé�ho  á  tř	étí�ho  stolétí�,  o  ktéřy�čh  jsmé  néjlé�pé
infořmová�ni, přotoz	é to byly jéjičh spisy, nikoliv spisy jéjičh oponéntu! , ktéřé�  byly záčhová�ny
přo  potomky.  To  záhřnujé  tákové�  áutořy  jáko  Justin  Mářtyř,  Iřénáéus,  Téřtulliánus,
Hippolytus, Klémént Aléxándřijsky�  á Ořigén - postávy dnés dobř	é zná�mé�  studéntu! m řáné�ho
kř	ésťánství�.  Tito  áutoř	i  byli  zodpové	dní�  zá  fořmová�ní�  ná� zořu! ,  ktéřé�  sé  nákonéč  stály
ořtodoxní�mi.  Uč	inili  ták  v  némálé�  mí�ř	é  tí�m,  z	é  ářguméntováli  přoti  vs	ém přotikládny�m
střáná�m nájédnou, čoz	  védlo k uřč	ity�m dřuhu! m pářádoxní�čh potvřzéní�. Nápř	í�klád souhlásili
s Ebionity, z	é Jéz	 í�s	  jé plné	  č	lové	k, álé nésouhlásili s nimi, kdyz	  popř	éli, z	é jé Bu! h. Souhlásili
s Mářčionity, z	é Jéz	 í�s	  jé plné	  boz	sky�, álé nésouhlásili s nimi, kdyz	  popř	éli, z	é jé č	lové	k. Ják by



to mohli ořtodoxní� mí�t obé	má zpu! soby? Tí�m, z	é Jéz	 í�s	  byl obé	  vé	či nájédnou, Bu! h á č	lové	k.
To sé stálo ořtodoxní�m pohlédém.

Hlávní� ořtodoxní� doktří�ny jsou ty, ktéřé�  sé nákonéč dostály do kř	ésťánsky�čh vyzná�ní�:
éxistujé jédén Bu! h, on jé stvoř	itélém vs	ého, čo éxistujé; Stvoř	éní�  jé tédy zé své�  podstáty
dobřé� , i kdyz	  jé vádné�  kvu! li hř	í�čhu. Jéz	 í�s	 , jého syn, jé lidsky�  i boz	sky�  á néní� dvé	  bytosti (ják
to ř	í�káli gnostiči), álé jédná; př	inésl spá� su né skřzé tájné�  pozná�ní�, álé přolití�m své�  skutéč	né�
křvé.

Stéjné	  jáko vs	 ičhni jéjičh oponénti  mé	 li  i  přávové	řní�  ř	ádu knih,  ktéřé�  pováz	ováli  zá
posvá� tné�  áutořity á ktéřé�  pováz	ováli zá áutořizáči jéjičh konkřé� tní�čh péřspéktiv. Né	ktéřé�  z
té	čhto knih sé nákonéč dostály do ká�nonu. Hlávní�  débáty v přoto-ořtodoxní�čh křuzí�čh sé
ty�kály toho, ktéřé�  z přoto-ořtodoxní�čh knih př	ijmout, álé vs	 ičhni přoto-ořtodoxní� souhlásili,
z	é z	á�dná�  z káčí�ř	sky�čh knih némohlá by� t nápsá�ná z	á�dny�m z ápos	tolu! , á přoto némé	 lá by� t
záhřnutá do ká�non Pí�smá.

NĚKTERÉ NEKANONICKÉ SPISY

         Vs	éčhny kř	ésťánské�  skupiny mé	 ly knihy, ktéřé�  byly pováz	ová�ny zá posvá� tné�  Pí�smo.
Vé	ts	 iná knih, ktéřé�  jédná nébo dřuhá�  skupiná učtí�válá  sé  nédočhoválá, álé désí�tky př	éz	 ily
nébo  byly  znovuobjévény  v  modéřní�  dobé	 .  Ždé  jé  vy�bé	ř  vzořku!  litéřátuřy,  ktéřá�  bylá
učtí�vá�ná v přvní�čh stolétí�čh čí�řkvé, álé ktéřá�  sé nédostálá do ká�nonu.
 

Evangelium Ebionitů

 
        Existoválá zř	éjmé	  ví�čé néz	  jédná kř	ésťánská�  skupiná zváná�  Ebionité. Žáčhoválá sé ná�m
tř	i évángéliá, ktéřá�  sé zdájí� by� t pouz	 í�vá�ná řu! zny�mi ébionitsky�mi skupinámi. Jédní�m z ničh jé
zkřá� čéná�  véřzé  Mátous	ová  évángéliá  zmí�né	ná�  dř	í�vé.  Dáls	 í�  jé  zná�mé�  jédnodus	é  jáko
évángélium Ebionitu! . Jiz	  sé nédočhoválo komplétní�, álé ví�mé o né	m přostř	édničtví�m čitáčí�
lovčé héřézí�  zé 4. stolétí�  Ephiphániusé. To, čo ná�m ř	í�ká� ,  jé dočélá zájí�mávé� .  Táto skupiná
Ebionitu!  zjévné	  vé	ř	 ilá, z	é Jéz	 í�s	  jé dokonálou obé	 tí� zá hř	í�čhy, čoz	  známéná� , z	é z	 idovské�  obé	 ti
v čhřá�mu jiz	  néjsou zápotř	ébí�. A ták to byli Ž4 idé� , ktéř	í� uz	  névé	ř	 ili v z	 idovské�  obé	ti; záčhováli
vs	ák ostátní� áspékty zá�koná.

Vé stářové	ku byl č	lové	k jédiny�, kdo jédl máso, kdyz	  bylo zví�ř	é řituá� lné	  zábito kné	zém
jáko obé	ť bohu! m nébo Bohu. Jélikoz	  táto konkřé� tní� skupiná Ebionitu!  jiz	  névé	ř	 ilá v obé	 ti, ,
stáli sé z přinčipu végétářiá�ny. Táto volbá jí�dlá sé odřá�z	 í� vé zpu! sobu, jáky�m vypřá�vé	 li svou
évángélijní�  třádiči.  Nápř	í�klád  kdyz	  sé  uč	édní�či  ptájí�  Jéz	 í�s	é,  kdé  přo  né	 j  májí�  př	ipřávit
vélikonoč	ní� jí�dlo, v tomto évángéliu jim odpoví�: „Néčhči s vá�mi jí�st máso tohoto béřá�nká.“
Jés	té	  zájí�mávé	 js	 í�  jé,  z	é  v  tomto  évángéliu  sé  zjévné	  zmé	nilá  střává  i  Jáná  Kř	titélé.  V
ká�noničky�čh évángélií�čh sé ř	í�ká� , z	é sé z	 ivil kobylkámi á divoky�m médém. Žmé	nou jédnoho
pí�sméné v ř	éčké�m slové	  „kobylká“ (čoz	  jé konéčkonču!  máso) přohlá� sili, z	é Ján jédl páláč	inky
á divoky�  méd - čoz	  jé přo né	ktéřé�  z ná� s  mnohém léps	í� volbá, ják si moz	ná�  myslí�té.



Koptské Tomášovo evangelium

        Žé vs	éčh ářčhéologičky�čh objévu!  nékánoničky�čh téxtu!  v modéřní�  dobé	  néní�  z	á�dné�
du! léz	 ité	 js	 í�  néz	  Tomá� s	ovo évángélium, ktéřé�  sé náčhá� zí�  mézi gnostičky�mi évángélii z Nág
Hámmádi.  Stéjné	  jáko  ostátní�  knihy  nálézéné�  zé  stéjné�  doby  jé  nápsá�ná  v  kopts	tiné	 ,
stářoégyptské�m jázyčé.  9) Jé  vy�známná�  ják  přo  svu! j  néobvykly�  čhářáktéř,  ták  přo  svou
řélátivní�  stářové	kost:  jé  jédno  z  přvní�čh  nékánoničky�čh  évángélií�,  ktéřá�  bylá  dosud
objévéná, á přávdé	podobné	  počhá�zí� z období� né	koliká désétilétí� po Jánové	  évángéliu.

Ná řozdí�l  od évángélií�  Nové�ho zá�koná, ktéřé�  vypřá�vé	 jí�  Jéz	 í�s	ová slová á skutky áz	  do
jého smřti á vzkř	í�s	éní�, obsáhujé Tomá�s	ovo évángélium pouzé skupinu Jéz	 í�s	ovy�čh vy�řoku! .
Evángélium čélkém př	édstávujé 114 diskřé� tní�čh vy�řoku! . Vé	 ts	 iná z ničh jé př	édstávéná slovy
„A Jéz	 í�s	  ř	ékl  ...“  Mnoho z té	čhto vy�řoku!  jé  podobny�čh uč	éní�  Jéz	 í�s	é  v évángélií�čh Nové�ho
zá�koná. Nápř	í�klád zdé nájdémé podobénství� o hoř	č	ič	né�m sémí�nku á řč	éní� o slépé�m, ktéřy�
slépé�ho védé, v mí�řné	  odlis	né�  podobé	 . Alé př	ibliz	né	  poloviná vy�řoku! , v zá�vislosti ná tom,
ják jé poč	í�tá� té, jé řozdí�lny�čh od kánoničky�čh spisu! . Vé	 ts	 iná z té	čhto jédinéč	ny�čh vy�řoku!  zní�
bizářné	  přo lidi odčhováné�  ná zá�kládé	  bibličky�čh zpřá�v o Jéz	 í�s	ové	  uč	éní�. Nápř	í�klád zdé jé
lí�č	éno, z	é ř	ékl:  „A mrtví nežijí a živí nezemřou  Ve dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej
živým. Pokud byste se octli ve světle, co učiníte? Ve dni, kdy jste jedním, stali jste se dvěma.
Jestliže se stanete dvěma, co učiníte?" (vy�řok  11).

Co má�mé udé	 lát s néobvykly�mi vy�řoky Tomá� s	ová évángéliá? Žá poslédní�čh dését nébo
pátná� čt lét sé védly přá�vé	  o tomto bodé	  vé	déčké�  diskusé, př	ič	émz	  né	ktéř	í� vé	dči si mysléli, z	é
tyto vy�řoky májí� néjvé	 ts	 í� smysl, pokud jsou umí�sté	ny do mys	lénkové�ho své	tá né	 jáké�  fořmy
řáné	  kř	ésťánské�ho  gnostičismu,  á  jiní�  tvřdí�,  z	é  néjsou  vu! béč   gnostičké� .  Sá�m  zástá�vá�m
dř	í�vé	 js	 í�  ná� zoř.  Tyto  vy�řoky  népodpořují�  gnostičky�  my� tus,  álé  to  néznáméná� ,  z	é  néjsou
néjlé�pé  čhá�pá�ny  gnostičky,  stéjné	  jáko  mnoho  mářxističky�čh  spisu!  néstánoví�  přinčipy
mářxismu. Gnostičky�  řá�méč hodné	  vysvé	 tlujé toto évángélium. 10)

V  né	m  Jéz	 í�s	  náznáč	ujé,  z	é  jého  poslučháč	i  májí�  boz	skou  jiskřu,  ktéřá�  má�  nébésky�
pu! vod. Ténto své	 t, vé ktéřé�m z	 ijémé, jé z	umpou utřpéní�, ktéřou názy�vá�  mřtvolou. Vnitř	ní�
bytost  č	lové	ká  (své	 tlo  uvnitř	)  třágičky  upádlá  do  tohoto  hmotné�ho  své	tá  á  bylá  zdé
uvé	zné	ná  (potopéná  v  „čhudobé	“),  á  v  tomto  stávu zápomné	 lá  ná  svu! j  pu! vod  (stálá  sé
„opilou“).  Jé  tř	ébá  ji  znovu přobudit  pozná�vá�ní�m přávdy ják o  tomto  své	té	 ,  ták  o  jéjí�m
nébéské�m  pu! vodu.  Jéz	 í�s	  jé  tén,  kdo  sdé	 lujé  tuto  přávdu.  Jákmilé  sé  dučh  uvnitř	  dozví�
přávdu, svlé�kné toto hmotné�  té	 lo (symbolizováné�  jáko svlé�knuté�  s	áty) á unikné z tohoto
své	 tá á vřá� tí� sé do boz	ské�  ř	 í�s	é, odkud př	is	él. 11)

Néjvy�řázné	 js	 í�m řysém koptské�ho Tomá� s	é jé, z	é névypřá�ví� o Jéz	 í�s	ové	  smřti á vzkř	í�s	éní�.
Spáséní�  népř	ičhá� zí�  ví�řou v Jéz	 í�s	ovu smřt, álé dí�ky pořozumé	ní�  jého tájné�mu uč	éní�:  „Kdo
nálézl vy�klád té	čhto vy�řoku! , nézákusí� smřt“ (vy�řok 1).

Skutky Thekly

         Podlé přoto-ořtodoxní�ho téologá á obhá� jčé Téřtulliáná byl vu! dčé čí�řkvé, ktéřy�  pádé	 lál
Skutky Thékly, př	i č	inu čhyčén á tvřdé	  disčiplinová�n tí�m, z	é byl odvolá�n z funkčé áutořity.



Nézdá�  sé, z	é by ténto nés	ťástny�  vy�slédék mé	 l vélky�  vliv ná u� spé	čh jého snáz	éní�. Př	í�bé	hy o
Théklé  byli  dá� lé  v  obé	hu  dlouho  poté� ,  čo  bylá  knihá  popřvé�  vydá�ná,  né	kdy  vé  dřuhé�
poloviné	  dřuhé�ho stolétí�. Po čélá�  stálétí� bylá Théklá pojmém v čélé�m kř	ésťánské�m své	 té	  á
ná né	ktéřy�čh mí�stéčh soupéř	ilá sé sámotnou Néjsvé	 té	 js	 í� Pánnou Mářií� jáko néjuzná�váné	 js	 í�
své	 tičí�.

Alé pádé	 látél névymy�s	 lél své�  př	í�bé	hy z nič	ého. Evidéntné	  č	éřpál z u� stní�čh třádič, ktéřé�
byli v obé	hu á ty�kály sé ápos	tolá Pávlá á jého néjslávné	 js	 í�  obřá� čéné�  z	ény. Skutky Thékly
vypřá�vé	 jí� histořii jéjičh sézná�méní�.

O Théklé sé ř	í�ká� , z	é bylá bohátá�  mládá�  z	éná z vys	s	 í� tř	 í�dy, ktéřá�  sé zásnoubilá s jédní�m z
př	édní�čh muz	u!  vé mé	sté	 .  Théklá z	 ilá hnéd védlé domu, kdé sé sétká�váli kř	ésťáné� , á kdyz	
Pávél př	is	él  do mé	stá, ká� z	é tám, ká� zá�ní�, ktéřé�  Théklá slys	 í� náhoř	é v jéjim okné	 . Sédí� tám
okouzléná čélé�  dny. Př	i té�  př	í�léz	 itosti ká� z	é Pávél évángélium o séxuá� lní�m odř	í�ká�ní�: lidé�  by
mé	 li zu! stát v čélibá� tu á zdé	dí� ták Boz	 í� křá� lovství�.

Théklá  jé  touto  zpřá�vou  př	ésvé	dč	éná,  áby  sé  obřá� tilá,  k  vélké�mu  zdé	s	éní�  své�ho
snoubénčé, ktéřy�  oč	éká�vál dlouhy�  á s	ťástny�  spoléč	ny�  z	 ivot. Př	éřus	 í�  zásnoubéní� á stáné sé
ná� slédovničí� Pávlá, čoz	  védé k ř	ádé	  vélmi zvlá� s	tní�čh á zájí�mávy�čh épizod, vé ktéřy�čh Théklé
hřozí� muč	édničtví�, ktéřé�mu unikné jén dí�ky nádpř	iřozéné�mu Boz	 í�mu zá� sáhu.

 Moz	ná�  néjpámá� tné	 js	 í� udá� lost nástáné, kdyz	  jé uvřz	éná mézi divoká�  zví�ř	átá kvu! li př	ijétí�
kř	ésťánské�  ví�řy; v zoufálství�, áby bylá pokř	té	ná př	éd jéjí�m konéč	ny�m zá�nikém (Pávél ji dál
pokř	tí�t), skoč	í� do ká�dé	  „liduz	řávy�čh tulén	 u! “ á kř	tí� sé vé jmé�nu Jéz	 í�s	é. Bu! h séslál blésk, ktéřy�
zábil tuléné	 , oná uniklá á záz	 í�vá�  dáls	 í� dobřodřuz	ství�.

Skutky  Thékly sé  nyní�  náčhá� zí�  vé  sbí�řčé  třádič  o  Pávlovy�čh  misijní�čh  éskápá�dá� čh
zná�my�čh obéčné	  jáko Skutky Pávlá.

Třetí Korintským

       Vé Skutčí�čh Pávlá jsou táké�  dvá néká�noničké�  dopisy, jédén nápsány�  ápos	tolém přo jého
obřá� čéné�  v Kořintu á dřuhy�  jé jéjičh nápsáná�  odpové	ď. Táto kořéspondénčé sé názy�vá�  3
Kořintsky�m, áby sé odlis	 ilá od 1 á 2 Kořintsky�m v Nové�m zá�koné	 .

V  dopisé Kořintsky�m, sé uvá�dí�,  z	é do mé	stá dořázili  dvá kř	ésťáns	tí�  uč	itélé� ,  S4 imon á
Cléobius, ktéř	í� uč	ili, z	é Bu! h néní� stvoř	itélém své	 tá, z	é z	 idovs	tí�  přořoči néjsou od Bohá, z	é
Jéz	 í�s	  népř	is	él v té	 lé á z	é té	 lo vé	ř	 í�čí�čh nébudé vzkř	í�s	éno př	i vzkř	í�s	éní�. (Ždá�  sé, z	é táto náuká
odřá� z	 í� né	 jáky�  dřuh gnostičké�ho u� hlu pohlédu.) Co si o tákové�m uč	éní� mysléli Kořints	tí�?

Pávél řéágujé tí�m, z	é tyto káčí�ř	ské�  ná� zořy, jédén po dřuhé�m vyvřáčí�,  á poukázujé ná to
z	é  néodpoví�dájí�  přávdé	  évángéliá.  Ždu! řázn	 ujé,  z	é  hmotny�  své	t  jé  skutéč	né	  Stvoř	éní�m
jédiné�ho Bohá, ktéřy�  mluvil skřzé přořoky á nyní� poslál Jéz	 í�s	é ná své	t v té	 lé „áby osvobodil
čélé�  té	 lo skřzé své�  té	 lo á mohl ná� s vzkř	í�sit z mřtvy�čh jáko té	 lésné�  bytosti. “

Toto jé přotoořtodoxní�, ántignostičká�  přodukčé. Vé	 ts	 iná kř	ésťánu!  ná Žá�pádé	  to néví�, álé
v jiny�čh č	á� stéčh své	 tá mé	 lá kořéspondénčé  pozořuhodné�  př	ijétí�. V Ařmé�nii á č	á� stéčh Sy�řié
bylá  př	ijátá  jáko  ká�noničké�  Pí�smo,  i  kdyz	 ,  ják  jé  dobř	é  zná�mo  vé	dču! m,  bylá  nápsá�ná
néjmé�né	  sto lét po Pávlové	  smřti.



Barnabášův dopis

        Podlé Pávlá i knihy Skutku!  byl jédní�m z jého blí�zky�čh ápos	tolsky�čh spoléč	ní�ku!  muz	
jmé�ném Bářnábá�s	 , o ktéřé�m má�mé jén skřovné�  infořmáčé. Asi sédmdésá� t lét poté� , čo Pávél i
Bářnábá� s	  zémř	éli,  nápsál  né	 jáky�  ánonymní�  áutoř  „dopis“  -  vlástné	  spí�s	é  téologičké�
pojédná�ní� - ktéřy�  sé nákonéč př	isuzovál Bářnábá�s	ovi, á to bézpočhyby zá u� č	élém podpořy
jého  př	í�bé	hu mézi kř	ésťánsky�mi č	téná� ř	 i. Né	ktéř	í�  přotoořtodoxní� kř	ésťáné�  dočélá nálé�háli
ná to, áby knihá pátř	ilá do ká�nonu Pí�smá, á náčhá� zí� sé mézi novozá�konní�mi spisy v nás	ém
néjřáné	 js	 í�m  u� plné�m  řukopisu  Nové�ho  zá�koná,  zná�mé�m  jáko  Codéx  Sináitičus,  ktéřy�  sé
dátujé do poloviny č	tvřté�ho stolétí�.

Kř	ésťáné�  modéřní�  doby by mohli vyjá�dř	it uřč	itou u� lévu, z	é Bářnábá� s	  nébyl nákonéč
záhřnut  do  knih  posvá� tné�ho  ká�nonu.  Jés	té	  ví�čé  néz	  knihy,  ktéřé�  sé  dostály  do  Nové�ho
zá�koná, jé ténto dopis vé svy�čh ná�zořéčh jédováté	  á néstydáté	  přotiz	 idovsky�. Vé skutéč	nosti
jdé př	évá�z	né	  o diskusi o z	 idovské�m ná�boz	énství� á z	 idovské�m Pí�smu.

Jého hlávní�m té�mátém jé, z	é Ž4 idé�  néjsou Boz	 í�m lidém, přotoz	é odmí�tli smlouvu, ktéřou
Bu! h uzávř	él s Mojz	 í�s	ém ná hoř	é Sináj, přotoz	é dolé vyřá�bé	 li á učtí�váli zláté�  télé. V du! slédku
toho jé Bu! h závřhl. Žá�kony, ktéřé�  dál Mojz	 í�s	ovi, byly néspřá�vné	  intéřpřétová�ny z	 idovsky�m
lidém, ktéřy�  vu! béč nébyl smluvní�m lidém. A oni jé stá� lé mylné	  intéřpřétují�, přotoz	é si myslí�,
z	é zá�kony dáné�  Mojz	 í�s	ovi mé	 ly by� t břá�ny doslovné	 . Byly to vlástné	  symboličké�  zá�kony, ktéřé�
mé	 ly lid násmé	řovát, ják májí� z	 í�t. Nápř	í�klád zá�káz jí�st vépř	ové�  máso néznáménál, z	é č	lové	k
némá�  jí�st  z	á� dné�  vépř	ové�  máso;  vé skutéč	nosti to známénálo z	é  némájí�  z	 í�t  jáko přásátá.
Podlé Bářnábá� s	é tyto zá�kony náví�č ukázují� ná Jéz	 í�s	é, jéhoz	  ná� slédovní�či jsou přávy�m Boz	 í�m
lidém.

Střuč	né	  ř	éč	éno, ř	í�ká�  Bářnábá� s	 , Stářy�  zá�kon néní� z	 idovská�  knihá. Jé to kř	ésťánská�  knihá.
A smlouvá, ktéřou Bu! h uzávř	él s z	 idovsky�mi př	édky, néní� smlouvou s Ž4 idy. Jé to smlouvá přo
Jéz	 í�s	ovy ná� slédovní�ky.

Apokalypsa Petra

        Dáls	 í� knihou pováz	ovánou v né	ktéřy�čh přotoořtodoxní�čh křuzí�čh zá kánoničkou bylá
Pétřová  ápokálypsá  (nébo  Žjévéní�).  Tuto  knihu  nélzé  nálé�zt  v  z	á�dné�m  z  dočhovány�čh
řukopisu!  Nové�ho zá�koná, álé v né	koliká řány�čh čí�řkévní�čh spiséčh jé zmí�né	ná jáko pátř	í�čí�
nébo poténčiá� lné	  ná� léz	éjí�čí�  do ká�nonu.  Ať uz	  má�  ká�noničky�  státus  jáky�koli,  jédná�  sé  o
zájí�mávé�  vypřá�vé	ní�, přvní�  dočhovánou zpřá�vu z řáné�ho kř	ésťánství� o tom, z	é né	kdo byl ná
přohlí�dčé nébé á péklá s přu! vodčém.

Vé	ts	 iná z ná� s jé obézná�méná s tí�mto motivém z Dántého Boz	ské�  komédié. Dánté si vs	ák
ténto  ná�pád  névymyslél;  mé	 l  spoustu  př	édčhu! dču!  á  pokud  ví�mé  z  pí�sémny�čh  zmí�nék,
Pétřová ápokálypsá bylá přvní�.

Žpřá�vá záč	í�ná�  tí�m, z	é Jéz	 í�s	  mluví� sé svy�mi uč	édní�ky ná Olivové�  hoř	é á diskutujé s nimi o
tom, čo sé stáné ná konči vs	ého (Mářék 13; Mátous	  24–25). Pétř sé ptá�  Jéz	 í�s	é ná posmřtny�
z	 ivot á Jéz	 í�s	  mu to vs	éčhno vysvé	 tlujé. V tomto okámz	 iku néní� zčélá jásné� , zdá jé Jéz	 í�s	ovo
vysvé	tléní� ták gřáfičké� , z	é si Pétř doká� z	é př	édstávit, to čo popisujé, nébo zdá ho Jéz	 í�s	  vézmé
ná skutéč	nou čéstu. C4 téná� ř	  vs	ák  přočhá�zí� s z	 ivy�m popisém ják ř	í�s	 í�  bláhoslávény�čh v nébi,
ták ř	í�s	 í� zátřáčény�čh v péklé.



Ždáléká néjzájí�mávé	 js	 í�  č	á� stí�  přohlí�dky jé popis péklá. Jé třočhu obtí�z	né�  popsát éxtá� zi
poz	éhnány�čh: jsou konéčkonču!  nésmí�řné	  s	ťástní� á dá�  sé o ničh ř	í�či tédy jén tolik. Ná dřuhou
střánu  jé  dočélá  snádné�  popustit svou  př	édstávivost,  kdyz	  zobřázujété  řu! zné�  muká
zátřáčény�čh. A táto knihá kdyz	  uz	  nič, ták jé v tom vélmi ná�páditá� .
 

Ti, kdo jsou vé	č	né	  muč	éni, jsou př	imé	ř	éné	  potřéstá�ni zá hř	í�čh, ktéřé�ho sé bé	hém z	 ivotá
néjč	ásté	 ji  dopustili.  Obvyklí�  lhá� ř	 i  jsou pové	s	éni  zá své�  jázyky nád vé	č	né�  plámény;  z	ény,
ktéřé�  si splé� tály vlásy, áby sé stály př	itáz	 livy�mi přo muz	é, áby jé svá�dé	 ly, visí� zá vlásy nád
ohné	m; muz	 i, ktéř	í� podléhli svy�m svodu! m, jsou pové	s	éni ... zá jinou č	á� st té	 lá. Ják  sé dálo
oč	éká�vát, muz	 i volájí�: „Névé	dé	 li jsmé, z	é byčhom mé	 li př	ijí�t do vé	č	né�ho třá�péní�!

A ták dá� lé. Smysl př	í�bé	hu jé zčélá jásny� : káz	dy�, kdo sé čhčé té	s	 it z nébésky�čh poz	éhná�ní�
á uniknout pékélny�m muká�m, musí� z	 í�t ř	á� dny�, mořá� lní� á č	éstny�  z	 ivot. Jinák plámény péklá
č	ékájí�.

Koptská apokalypsa Petra

        Existujé i dáls	 í� Pétřová ápokálypsá, ktéřá�  řozhodné	  néní� přotoořtodoxní�. Spí�s	é jdé o
gnostičky�  téxt, ktéřy�  byl objévén spolu s Tomá� s	ovy�m évángéliém v Nág Hámmádi á ktéřy�
poskytujé přvní� pohléd ná Jéz	 í�s	ovo ukř	iz	ová�ní�.  Přo ty, kdo znájí� zpřá�vu z Nové�ho zá�koná,
budé sé jim ténto př	í�bé	h zdá� t opřávdu bizářní�.

Poté� ,  čo Pétř obdřz	 í�  od Jéz	 í�s	é tájné�  zjévéní�,  má�  vizi, ktéřé�  néřozumí�. Stojí�  ná kopči á
mluví� s Jéz	 í�s	ém, kdyz	  ná�hlé uvidí� Jéz	 í�s	é dolé, ják jé zátč	én á poté�  ukř	iz	ová�n. Jés	té	  zvlá� s	tné	 js	 í�
jé, z	é táké�  vidí� postávu nád kř	í�z	ém, ktéřá�  jé s	ťástná�  á smé	 jí�čí�  sé. Ptá�  sé Jéz	 í�s	é, ktéřy�  stojí�
védlé né	 j, ná to, čo vidí�, á Jéz	 í�s	  mu to vysvé	 tlujé. Tén, ktéřé�ho vojá� či ukř	iz	ují�, jé pouzé jého
vné	 js	 í� skoř	á�pká; tén nád kř	í�z	ém jé jého přávé�  já� , dučhovní� bytost, ktéřá�  nému! z	é třpé	 t.

Ténto podivny�  obřáz u� zčé souvisí� s gnostičky�m čhá�pá�ní�m Křistá vysvé	 tlény�m dř	í�vé, vé
ktéřé�m byl muz	  Jéz	 í�s	  doč	ásné	  oby�vá�n boz	sky�m Křistém. Ždé sé Křistus smé	 jé přá�vé	  přoto,
z	é lidé� ,  ktéř	í�  ho ukř	iz	ováli, néčhá�pou, čo dé	 lájí�.  Jédnodus	é zábí�jéjí�  té	 lo, hliné	nou ná�dobu,
ktéřou oby�válá boz	ská�  bytost, álé némohou mu ublí�z	 it, skutéč	né�mu Křistu. Jé néhmotny�  á
př	édévs	í�m béz bolésti á utřpéní�. A pováz	ujé névé	domost svy�čh népř	á� tél zá humořnou.

Néní� z	á�dny�m př	ékvápéní�m, z	é tákovy�  téxt némé	 l s	ánči dostát sé do přoto-ořtodoxní�ho
ká�nonu,  přotoz	é  ukázujé  pohléd ná  Křistá,  ktéřy�  přoto-ořtodoxní�  řá� zné	  odsuzováli  jáko
káčí�ř	sky�.

ROZPRAVY VEDOUCÍ K USTAVENÍ KÁNONU

       Bylá tu spoustá dáls	 í�čh knih, ktéřé�  jédná nébo dřuhá�  skupiná pováz	oválá zá posvá� tné� , o
ktéřy�čh jsém zdé némohl diskutovát. Né	ktéřé�  byli přotoořtodoxní�, jiné�  né: évángéliá u� dájné	
podlé  nébo  zté	 lésn	 ují�čí�  péřspéktivu  Jéz	 í�s	ová  břátřá  Jákubá,  jého  z	á�ká  Filipá,  Mářié
Mágdálé�ny, Jidá� s	é Is	kářiotské�ho á mnohá dáls	 í�čh. Existovály knihy Skutku! ,  ktéřé�  popisují�
misioná� ř	ské�  snáhy Jáná, Ondř	éjé, Pétřá,  Tomá�s	é  á dáls	 í�čh. Byly tu u� dájné	  dopisy od Pávlá
kř	ésťánu! m z Láodičéjé á kořéspondénčé s ř	í�msky�m filozofém Sénékou; dopisy u� dájné	  od
Pétřá á Jákubá; dopisy jédnoho z přvní�čh ř	í�msky�čh biskupu!  Kléméntá; Apokálypsy á tájná�



odháléní� Pávlá, Jáná, Jákubá á ř	í�mské�ho kř	ésťáná jmé�ném Héřmás. Alé ty, o ktéřy�čh jsém
hovoř	il,  vá�m mohou př	inéjméns	í�m poskytnout př	édstávu o tom, o č	ém sé psálo,  á čo sé
č	étlo.

Případ Petrova evangelia

       Kdyz	  sé vs	éčhny tyto knihy s	í�ř	 ily, mnoho z ničh př	édstávoválo vélmi s	 iřokou s	ká� lu
téologičky�čh  hlédisék,  ják postupováli  přotoořtodoxní�  kř	ésťáné�  př	i  řozhodová�ní�,  ktéřé�  z
ničh  záhřnout  do  své�ho  ká�nonu  Pí�smá?  Pouč	nou  ánékdotu  o  tom  vypřá�vé	 l  histořik  z
č	tvřté�ho  stolétí�  Eusébius,  tákzvány�  otéč  čí�řkévní�čh  dé	 jin.  Eusébius  vypřá�vé	 l  př	í�bé	h  o
biskupovi z dřuhé�ho stolétí�  jmé�ném Séřápion á jého sétká�ní�  s  évángéliém, ktéřé�  u� dájné	
nénápsál nikdo jiny�  néz	  Jéz	 í�s	ová přává�  řuká, S4 imon Pétř.
 

Séřápion  byl  biskupém  vélké�  čí�řkvé  v  Antiočhii  v  Sy�řii.  V  řá�mči  svy�čh  u� ř	édní�čh
povinností� obč	ás přojí�z	dé	 l mé	sty á vésničémi pod jého juřisdikčí�. Podlé Eusébiá sé Séřápion
př	i jédné�  př	í�léz	 itosti sétkál s kř	ésťánsky�m kostélém vé vésniči Rhossus, á tám sé dozvé	dé	 l,
z	é mézi kř	ésťány dos	 lo k uřč	ity�m spořu! m ohlédné	  Pétřová évángéliá. Séřápion béz př	éč	téní�
té� to knihy sá�m usoudil, z	é pokud Pétř nápsál évángélium, musí� by� t ténto spis př	ijátélny�m, á
ták ř	ékl č	lénu! m čí�řkvé, áby si ho př	éč	étli.

Kdyz	  sé vřá� til domu!  do Antiočhié, př	is	 li né	ktéř	í� infořmá� toř	i, áby mu ř	ékli, z	é sé jédná�  o
káčí�ř	skou knihu, ktéřou pouz	 í�vájí� dokétič	tí� kř	ésťáné�  - kř	ésťáné� , ktéř	í� stéjné	  jáko Mářčion á
né	ktéř	í�  gnostiči popí�řájí�,  z	é jé Jéz	 í�s	  plné	  č	lové	k,  álé  byl jí�m jén zdá�nlivé	 .  Séřápion zí�skál
kopii té� to knihy, áby přozkoumál jéjí� uč	éní�. Podlé jého ná�zořu bylá vé	 ts	 iná knihy vé svy�čh
pohlédéčh ořtodoxní�, álé byly tám né	ktéřé�  pásá�z	é, ktéřé�  byly diskutábilní� á byly ná� čhylné�  k
dokétističké�  intéřpřétáči.

Nápsál tédy dopis čí�řkvi, vé ktéřé�m podřobné	  popsál přoblé�my s knihou á zá�vé	řu! m ké
ktéřy�m dospé	 l, z	é s ohlédém ná jéjí� počhybné�  pásá�z	é to vlástné	  némohl nápsát Pétř. Žáká� zál
přoto čí�řkvi, áby ji nádá� lé pouz	 í�válá.

Eusébius  vypřá�ví�  ténto  př	í�bé	h  á  př	itom čitujé  č	á� sti  Séřápionová  dopisu.  Bohuz	él
néčitujé  pásá� z	é,  ktéřé�  Séřápion  čitovál  z  évángéliá,  dí�ky  nimz	  vypádálo  poténčiá� lné	
káčí�ř	sky.  To jé  skutéč	ná�  s	kodá,  přotoz	é  v  modéřní�  dobé	  sé  objévilá  fřágméntá� řní�  kopié
évángéliá,  ktéřé�  u� dájné	  nápsál  Pétř,  á  ktéřé�  vypádá�  vélmi  podobné	  jáko  évángélium,  o
ktéřé�m hovoř	il Séřápion. Alé přotoz	é Eusébius nézmin	 ujé  z	á�dny�  čitá� t z knihy, nému! z	émé s
jistotou vé	dé	 t, zdá sé jédná�  o stéjnou knihu nébo né.

K modéřní�mu objévu dos	lo v zimé	  1868–69, kdy fřánčouzsky�  ářčhéologičky�  ty�m kopál
ná stářové	ké�m hř	bitové	  v égyptské�m Akhmimu. Odkřyli hřobku osoby, ktéřou pováz	ováli zá
mničhá, ktéřy�  byl pohř	bén s knihou. Knihá obsáhoválá s	édésá� t s	ést střá�nék, ná ničhz	  byly
př	épsá�ny č	á� sti č	tyř	  téxtu!  - bylá to málá�  ántologié. Jédní�m z téxtu!  bylá ř	éčká�  kopié Pétřovy
ořtodoxní� ápokálypsy, álé néjsénzáč	né	 js	 í�m téxtém bylo évángélium nápsáné�  v přvní� osobé	 ,
u� dájné	  S4 imoném Pétřém.



Ž téxtu jsou dočhová�ny bohuz	él jén fřágménty. Žáč	í�ná�  upřostř	éd vé	 ty, v souvislosti s
Jéz	 í�s	ovy�m přočésém př	éd Pilá� tém Pontsky�m, á konč	í�  v poloviné	  vé	 ty, v př	í�bé	hu, ktéřy�  sé
jéví� jáko zpřá�vá o tom, z	é sé Jéz	 í�s	  zjévil svy�m uč	édní�ku! m po své�m vzkř	í�s	éní�. Mézi té	mito
dvé	má dí�lč	í�mi vé	 támi jé vypřá�vé	ní� o Jéz	 í�s	ové	  soudu, odsouzéní�, smřti á vzkř	í�s	éní�.

Žpřá�vá  jé  v  mnohá  ohlédéčh  jáko  évángélium z  Nové�ho  zá�koná.  Alé  stéjné	  jáko  sé
vs	éčhná évángéliá  návzá� jém lis	 í�, ták sé i ténto spis lis	 í� od káz	dé�ho z ničh. Žápřvé� , z	 idovs	tí�
vu! dči á z	 idovs	tí� lidé�  jsou zdé zobřázová�ni mnohém négátivné	 ji néz	  dokončé v ká�noničky�čh
spiséčh. Jé to z	 idovsky�  křá� l Héřodés, nikoli ř	í�msky�  guvéřné�ř Pilá� t, ktéřy�  odsuzujé Jéz	 í�s	é k
smřti. Ž4 idovs	tí�  vu! dči jsou  zčélá vinni jého popřávou. Ž4 idé�  si uvé	domují�,  z	é jsou nyní�  pod
Boz	 í�m soudém, z	é vé skutéč	nosti by jéjičh mé	sto Jéřuzálé�m mohlo by� t nyní� znič	éno soudém
(pozdé	 ji kř	ésťáné�  intéřpřétováli znič	éní� Jéřuzálé�má v řočé 70 n. L. Jáko Boz	 í� třést zá smřt
Mésiá� s	é).

Přávdé	podobné	  néjná�pádné	 js	 í�m řysém spisu jé, z	é ná�m poskytujé př	í�bé	h o vzkř	í�s	éní�.
C4 tyř	i novozá�konní� évángéliá náznáč	ují�, z	é Jéz	 í�s	  byl pohř	bén á tř	étí�ho dné pák z	ény nálézly
hřob přá�zdny�, álé nééxistujé z	á�dny�  zá� znám o tom, ják Jéz	 í�s	  z hřobky vys	él. Toto évángélium
vs	ák tuto udá� lost vypřá�ví� - á jé to dočélá u� z	ásná�  zpřá�vá. Upřostř	éd noči séstoupí� z nébé dvá
ándé	 lé�  á  ká�mén sé sá�m odválujé od hřobky. Andé	 lé�  vstupují�  á  poté�  vyčhá�zéjí�  s  hlávámi
sáhájí�čí�mi áz	  k nébi, podpí�řájí� tř	étí� postávu. Jé to zjévné	  Jéz	 í�s	 , jéhoz	  hlává sáhá�  áz	  k nébi. Žá
nimi z hřobky vyčhá� zí� kř	í�z	 . Ž nébé př	ičhá�zí� hlás, ktéřy�  sé ptá� , zdá bylo ká� zá�no évángélium
té	m, „ktéř	í� spí�“ (mřtví�m). A kř	í�z	  odpoví�: "Ano!"
 

Obř	í�  Jéz	 í�s	  á  čhodí�čí�  mluví�čí�  kř	í�z	 .  Jé  té	z	ké�  uvé	ř	 it,  z	é  toto  évángélium  bylo  né	kdy
ztřáčéno. Jé to tén spis, o ktéřé�m hovoř	í� Séřápion? Vé	 ts	 iná vé	dču!  dospé	 lá k zá�vé	řu, z	é áno. Jé
to évángélium u� dájné	  od Pétřá. Jé z vélké�  č	á� sti téologičky př	ijátélné� ,  tédy v přávové	řné�m
smyslu,  álé  éxistují�  zdé  né	ktéřé�  pásá� z	é,  ktéřé�  by  mohly  by� t  intéřpřétová�ny  dokétičky.
Nápř	í�klád té	 lo Jéz	 í�s	é sé př	i vzkř	í�s	éní� nézdá�  jáko skutéč	né�  lidské�  té	 lo á jé ná�m ř	éč	éno, z	é
dř	í�vé, néz	  byl Jéz	 í�s	  ukř	iz	ová�n, „mlč	él, jáko by néčí�til z	á�dnou bolést“. Moz	ná�  opřávdu néčí�til
bolést. Moz	ná�  jé to dokétičké� . I kdyz	  by to nébylo dokétičké� , jé áléspon	  moz	né�  vidé	 t, ják by
ho né	kdo mohl intéřpřétovát jáko dokétičké� , čoz	  podlé vs	ého uč	inil Séřápion. Tus	í�m, z	é sé
jédná�  o fřágmént z kopii téxtu, ktéřy�  mé	 l Séřápion k dispoziči ná konči dřuhé�ho stolétí�.

Přo nás	é u� č	ély jé zdé néjdu! léz	 ité	 js	 í� to, ják Séřápion řozhodl, zdá jé knihá př	ijátélná�  přo
pouz	 ití�  v čí�řkvi  -  zdá by mé	 lá by� t  pováz	ová�ná zá áutořitátivní�  knihu Pí�smá. Vzhlédém k
tomu,  z	é  knihá  bylá  přo  Séřápioná  ná� čhylná�  k  dokétičké�mu  vy�kládu,  bylá  poténčiá� lné	
káčí�ř	ská� .  A  přotoz	é  bylá  poténčiá� lné	  káčí�ř	ská� ,  némohlá  by� t  nápsá�ná  Pétřém,  ktéřy�  by
př	iřozéné	  népř	édloz	 il z	á�dny�  téologičky�  pohléd, ktéřy�  by byl v řozpořu s přotoořtodoxní�m
pohlédém. Přotoz	é to nébylo od Pétřá, némohlo to by� t pováz	ová�no zá Pí�smo. Přo Séřápioná
mohlá by� t knihá Pí�smém, pouzé kdyby uč	ilá ořtodoxní� náuku á bylá nápsá�ná ápos	tolém.

Táto dvé	  křité�řiá bylá néjdu! léz	 ité	 js	 í� mézi přotoořtodoxní�mi vu! dči, ktéř	í� řozhodli, ktéřé�
knihy by mé	 ly tvoř	it ká�non Nové�ho zá�koná.



Časný pokus o kánon: Muratoriho kánon

        Rozhodnutí� o tom, ktéřé�  knihy by mé	 ly tvoř	it ká�non, nébylo uč	iné	no př	és noč. Az	  ná
konči č	tvřté�ho stolétí� - ási tř	i stá lét poté� , čo bylá nápsá�ná vé	 ts	 iná knih Nové�ho zá�koná –
nápsál né	kdo, z	é si myslí�, z	é Novy�  zá�kon sé sklá�dá�  z dváčéti sédmi knih, ktéřé�  dnés má�mé, á
pouzé z té	čhto knih.

Do té�  doby přobí�hály vélmi dlouho débáty.  US plné	  přvní�  pokus o séstávéní�  séznámu
knih,  o  ničhz	  sé  áutoř,  ktéřy�  sá�m  byl  ánonymní�,  domní�vál,  z	é  tvoř	í�  Kř	ésťánská�  pí�smá,
počhá� zí�  z  doby  Séřápioná.  Ténto  fřágmént  séznámu  sé  názy�vá�  Muřátořiho ká�non,
pojménovány�  po L.A.Muřátořim, itálské�m vé	dči z osmná� čté�ho stolétí�,  ktéřy�  jéj  objévil  vé
mé	sté	  Milá�né	 .

Fřágmént jé jédnodučhy�  séznám knih s obč	ásny�mi koméntá� ř	 i áutořá o knihá� čh, ktéřé�
uvá�dí�.  Jé  nápsá�n  vé  skutéč	né	  s	pátné�   látiné	 ,  ktéřou vé	 ts	 iná  vé	dču!  pováz	oválá  zá  ubohy�
pokus o př	éklád téxtu z ř	éč	tiny. Sámotny�  fřágmént počhá�zí� z osmé�ho stolétí�, álé obvyklé sé
př	édpoklá�dá� , z	é séznám vznikl ná konči dřuhé�ho stolétí�, přávdé	podobné	  v blí�zkosti  R4 í�má.
12) Přvní� č	á� st séznámu čhybí�. Po né	koliká slovéčh z končé vé	 ty popisují�čí� jédno z évángélií�
áutoř pokřáč	ujé á mluví� o Luká� s	ovi jáko o „tř	étí� knizé évángéliá“. Pokřáč	ujé pojménová�ní�m
Jáná jáko „č	tvřté�ho“ á pokřáč	ujé dá� lé. Jé té�mé	ř	  jisté� , z	é Luká� s	  á Ján jsou tř	étí�m á č	tvřty�m
évángéliém,  á z	é séznám záč	ál u Mátous	é á Mářká.

Nézná�my�  áutoř  oznáč	ujé dváčét  dvá  z  nás	 ičh  dváčéti  sédmi  knih  jáko  ká�noničké�  -
vs	éčhny  křomé	  Ž4 idu! m,  Jákubá,  1.  á  2.  Pétřová  á  3.  Jáná.  Žáhřnujé  sém  vs	ák  táké�
S4álomounovu moudřost á Pétřovu ořtodoxní� ápokálypsu. Náznáč	ujé, z	é ápokálypsá zná�má�
jáko Héřmu! v pásty�ř	  jé př	ijátélná�  ké č	téní�, álé né jáko souč	á� st čí�řkévní�čh posvá� tny�čh pí�sém.
Pokřáč	ujé  v  odmí�tnutí�  dvou  u� dájny�čh  dopisu!  od  Pávlá,  ádřésovány�čh  Aléxándřijču! m  á
Láodičéjsky�m, ktéřé�  podlé né	 j  jsou pádé	 lky, ktéřé�  vytvoř	ili Mářčionovi ná� slédovní�či. Poté�
zmin	 ujé dáls	 í� pádé	 lky nápsáné�  jiny�mi káčí�ř	 i, vč	étné	  né	ktéřy�čh gnostiku! .

Muřátořiho ká�non jé  zvlá� s	 té	  čénny�,  pokud  skutéč	né	  počhá�zí�  z  dřuhé�ho  stolétí�,  13)
přotoz	é by to náznáč	oválo, z	é áléspon	  jédén přotoořtodoxní� áutoř mé	 l zá� jém vé	dé	 t, ktéřé�
knihy lzé př	ijmout jáko ká�noničké�  Pí�smo; ukázujé i to, z	é éxistoválá snáhá vylouč	it z Pí�smá
jáké�koli pádé	 lá�né�  nébo káčí�ř	ské�  dokuménty; á ukázujé, z	é v né	ktéřy�čh křuzí�čh jiz	  éxistoválo
př	ijétí� knih, ktéřé�  sé nákonéč stály kánoničky�mi, áč	koli tám bylo záhřnuto i né	kolik dáls	 í�čh
knih.
 

O té� to zá� léz	 itosti sé álé débátoválo po čélá�  stálétí�. Ví�mé to č	á� stéč	né	  z řukopisu!  Nové�ho
zá�koná.  Jákmilé  sé  dostánémé  do  s	ésté�ho  á  sédmé�ho stolétí�,  řukopisy  obsáhují�čí�  knihy,
ktéřé�  byly  pováz	ová�ny  zá  souč	á� st  Nové�ho  zá�koná,  obvyklé  néobsáhují�  nič  křomé	
ká�noničky�čh knih, álé v dř	í�vé	 js	 í�m období� to néplátilo. Codéx Aléxándřinus, slávny�  řukopis z
pá� té�ho stolétí�,  obsáhujé jáko souč	á� st Nové�ho zá�koná knihy 1 á 2 Kléméntá, ktéřé�  u� dájné	
nápsál  muz	 ,  ktéřé�ho  Pétř  jménovál  ř	í�msky�m biskupém.  A  Codéx  Sináitičus,  zé  č	tvřté�ho
stolétí�, obsáhujé ják dopis Bářnábá� s	é, ták Pásty�ř	  Héřmu!v.  Jés	té	  dř	í�vé jsou nás	é přvní� kopié
knih 1 á 2 Pétřová á Judy,  nálézéné�  v řukopisu zváné�m P72, přotoz	é  to byl sédmdésá� ty�
dřuhy�  pápyřusovy�  řukopis Nové�ho zá�koná, ktéřy�  mé	 l by� t kátálogizová�n. Křomé	  té	čhto tř	í�
knih obsáhujé  řukopis  ř	ádu dáls	 í�čh,  vč	étné	  évángéliá,  ktéřé�  u� dájné	  nápsál  Jéz	 í�s	u! v  břátř
Jákub,  „Nářozéní�  Pánny  Mářié“,  č	ásté	 ji  zná�mé�ho  jáko  Jákubovo  přoto-évángélium;  3
Kořintsky�m; á ká�zá�ní� čí�řkévní�ho otčé Mélitá ná Pésáčh.



Jáká�  bylá silová�  dynámiká spojéná�  s řozhodnutí�m, ktéřé�  knihy by tám mé	 ly by� t á ktéřé�
vyř	ádit?  Abyčhom plné	  počhopili  vy�voj  ká�nonu, musí�mé vé	dé	t  ví�čé  o tom, ják sé přoto-
ořtodoxní�  kř	ésťáné�  stáli  ví�té	zny�mi v jéjičh bojí�čh o nádvlá�du nád jiny�mi skupinámi řáné�
čí�řkvé. Tí�m sé dostá�vá�mé př	í�mo do konfliktu mézi ořtodoxií� á héřézí�.
 

ORTODOXIE A HEREZE V RANÉ CÍRKVI

        Od sámé�ho záč	á� tku, kdy záč	álá souté	z	  o obřá� čéné� , éxistovály řu! zné�  kř	ésťánské�  skupiny,
ktéřé�  tvřdily,  z	é  přézéntují� „přávdu“,  ják  jí�  ř	ékl  Jéz	 í�s	  á  jého  ápos	tolové� .  Ná� s	  néjřáné	 js	 í�
kř	ésťánsky�  áutoř,  Pávél,  obs	 í�řné	  hovoř	í�  o  kř	ésťánsky�čh  misioná� ř	 í�čh,  ktéř	í�  ká� záli  „jiné�
évángélium“,  čoz	  podlé  né	 j  sámozř	éjmé	  bylo  fálés	né�  évángélium  (Gálátsky�m 1:  6–9).
Př	iřozéné	  si jého oponénti mysléli, z	é oni májí� přávdu á z	é to byl on, kdo to pokázil. Vé	ř	 ili,
z	é jéjičh ná� zořy jsou ná� zořy Jéz	 í�s	é á jého pu! vodní�čh uč	édní�ku! .  A bézpočhyby mé	 li  spisy,
ktéřé�  to  dokázovály.  Alé  vs	éčhny  tyto  spisy  byly  přo  potomky  ztřáčény.  Př	éz	 ili  pouzé
Pávlovy dopisy oponují�čí� jéjičh ná�zořu! m.

Jáky�  byl vztáh mézi řu! zny�mi skupinámi kř	ésťánu!  od Pávlovy�čh dnu!  po dřuhé�  á tř	étí�
kř	ésťánské�  stolétí�?  Po  vé	 ts	 inu  kř	ésťánsky�čh  dé	 jin  byl  ténto  vztáh  čhá�pá�n  optikou  otčé
přávoslávné�  čí�řkvé  zé 4.  stolétí�  Eusébiá,  jéhoz	  désétidí�lné�  dí�lo  Cí�řkévní�  dé	 jiny obsáhujé
spoustu infořmáčí� o s	 í�ř	éní� kř	ésťánství� od jého vzniku áz	  do doby Konstántiná.

Eusebiův pohled na pravoslaví a kacířství

        Přotoz	é Eusébiová čí�řkévní� histořié jé nás	 í�m jédiny�m zdřojém infořmáčí� o vélké�  č	á� sti
toho, čo sé stálo vé dřuhé�m á tř	étí�m kř	ésťánské�m stolétí�,  néní�  z	á�dny�m př	ékvápéní�m, z	é
Eusébiová péřspéktivá fořmoválá to,  ják kř	ésťáns	tí�  uč	énči v přu! bé	hu vé	ku!  čhá�páli vztáh
ořtodoxié  á  héřézé  v  dáné�m  období�.  Jáko  č	lén  kř	ésťánské�  skupiny,  ktéřá�  zví�té	zilá  nád
ostátní�mi,  Eusébius  tvřdil,  z	é  ná�zořy,  ktéřé�  on  á  stéjné	  smy�s	 léjí�čí�  kř	ésťáns	tí�  vu! dči  vé
č	tvřté�m stolétí� zástá�váli, byly néjén spřá�vné�  (ořtodoxní�), álé táké�  to, z	é to byly stéjné�  ná�zořy
ná Jéz	 í�s	é á jého ápos	toly hlá� sáné�  od přvní�ho dné.

Jisté	 ,  obč	ás sé objévili disidénti,  přotoz	é u� myslní�  káčí�ř	 i  sé pokous	éli zvřá� tit pu! vodní�
Jéz	 í�s	ovo posélství�.  Podlé Eusébiá sé káz	dy�,  kdo přopágovál jédén z té	čhto áltéřnátivní�čh
pohlédu!  (vč	étné	  Ebionitu! ,  Mářčioná,  řu! zny�čh  gnostiku! ),  néčhál  inspiřovát  nič	émny�mi
dé�mony á vé vélké�m pokřoku ořtodoxié př	édstávovál pouzé okřájové�  hnutí�.  Přo Eusébiá
byly uřč	ité�  ví�řy vz	dy ořtodoxní�: ví�řá, z	é éxistujé pouzé jédén Bu! h, stvoř	itél vs	éčh; z	é hmotny�
své	 t  byl stvoř	én dobř	é;  z	é Jéz	 í�s	 ,  Boz	 í�  syn,  byl lidsky�  i  boz	sky�.  Jédnálo sé o pu! vodní�  ví�řu
čí�řkvé á vz	dy bylá vé	 ts	 inovy�m pohlédém.
 

Káčí�ř	ství� bylá tédy pováz	ová�ná zá odnoz	  ořtodoxié, ktéřá�  sé objévilá, kdyz	  sé dé�moni
snáz	 ili  v  čí�řkvi přosádit své�  hánébné�  zá�mé	řy  á  zvřá� tit  přávdu.  Káčí�ř	ství�  bylo  vz	dy
dřuhoř	ádé�  (př	ičhá� zéjí�čí� po ořtodoxii), déřiváč	ní� (mé	ní�čí� ná� zořy ořtodoxié) á zvřhlé� . Alé Bu! h
nákonéč  zví�té	zil  á  přávdá  potláč	ilá  táto  káčí�ř	ská�  hnutí�,  dokud  sé  ořtodoxní�  kř	ésťánské�
ná�boz	énství� néstálo močnou silou v dobé	  čí�sář	é Konstántiná.



Bomba od Waltera Bauera

       To byl ná�zoř, ktéřy�  přáktičky káz	dy�  čí�řkévní� uč	énéč zástá�vál áz	  do poč	á� tku dváčá� té�ho
stolétí�. Vs	é sé zmé	nilo vydá�ní�m jédné�  z néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh knih o řáné�m kř	ésťánství� v modéřní�
dobé	 , Přávosláví� á káčí�ř	ství� Wáltéřá Báuéřá v néjřáné	 js	 í�m kř	ésťánství� (1934; pu! vodné	  vys	 lo
v né	mč	iné	 ). Báuéř vzál přoblé�m s Eusébiém v ř	ádé	  klí�č	ovy�čh bodu!  á řékončéptuálizovál, čo
sé stálo v boji zá téologičkou dominánči v řáné�  čí�řkvi.

Báuéř sé podí�vál  ná nás	é  néjřáné	 js	 í�  du! kázy o kř	ésťánství�  v  čélé�  ř	ádé	  géogřáfičky�čh
oblástí� v čélé�m řáné�m kř	ésťánství� - nápř	í�klád v Egypté	 , Sy�řii, Málé�  Asii á R4 í�mé	 . 14) Žjistil, z	é
jsou-li zdřojé studová�ny do néjméns	í�čh podřobností�, vypřá�vé	 jí�  ná�m vélmi odlis	ny�  př	í�bé	h,
néz	  jáky�  vypřá�vé	 l Eusébius. Ná mnohá mí�stéčh řáné�ho kř	ésťánství� byly fořmy kř	ésťánské�
ví�řy, ktéřé�  byly pozdé	 ji oznáč	ény jáko káčí�ř	ské� , pu! vodní� fořmou kř	ésťánství� á v né	ktéřy�čh
č	á� stéčh čí�řkvé př	évlá�dáli tákzvání� káčí�ř	 i nád té	mi, kdo souhlásili s ořtodoxní� fořmou ví�řy.
Ná  né	ktéřy�čh  mí�stéčh  dominoválo  mářčionovo  kř	ésťánství�;  ná  jiny�čh  mí�stéčh  př	évlá�dál
jédén nébo dřuhy�  z gnostičky�čh systé�mu! .

R4 ádá kř	ésťánsky�čh skupin náví�č névidé	 lá z	á�dné�  ostřé�  řozdí�ly mézi tí�m, čo sé pozdé	 ji
budé  názy�vát  káčí�ř	ství�,  á  tí�m,  čo  sé  budé  názy�vát  přávosláví�.  Jásné�  téologičké�  řozdí�ly
Eusébiovy doby nébyly ořiginá� lní�, álé byly vytvoř	ény tépřvé pozdé	 ji, kdyz	  byly définová�ny
bojové�  střány. Né	ktéř	í� lidé� , ktéř	í� byli pozdé	 ji pováz	ová�ni zá káčí�ř	é, byli vé své�  dobé	  vidé	ni á
byli pováz	ová�ni zá zčélá ořtodoxní�.

Ják to Báuéř vidé	 l, čí�řkév dřuhé�ho á tř	étí�ho stolétí� nébylá tvoř	éná jédní�m másivní�m á
dominántní�m hnutí�m zná�my�m jáko ořtodoxié, s káčí�ř	sky�mi skupinámi ná okřáji. Břzy byly
ná mnohá řu! zny�čh mí�stéčh néjřu! zné	 js	 í�  skupiny sé vs	émi moz	ny�mi pohlédy. Sámozř	éjmé	 ,
vs	éčhny tyto skupiny vé	ř	 ily, z	é jéjičh ná� zořy jsou spřá�vné� , z	é jéjičh ví�řá jé ořtodoxní�.

Alé v boji o zí�ská�ní� konvéřtitu!  nákonéč zví�té	zilá pouzé jédná skupiná; to bylá skupiná,
ktéřá�  bylá obzvlá� s	té	  dobř	é zástoupéná vé mé	sté	  R4 í�m. R4 í�ms	tí� kř	ésťáné�  přosázováli svu! j vliv
ná jiné�  čí�řkvé; jáko čí�řkév v R4 í�mé	 ,  v čéntřu ř	í�s	é, bylá táto komunitá vé	 ts	 í�,  boháts	 í�  á lé�pé
ořgánizováná�  néz	  jiné�  kř	ésťánské�  skupiny.

Táto ř	í�mská�  skupiná zí�skálá ví�čé konvéřtitu!  néz	  ktéřá�koli z ostátní�čh, nákonéč zřus	ilá
vés	kéřou svou konkuřénči, přohlá� silá sé zá ořtodoxní�, á tvřdilá, z	é jéjí� ná� zořy byly skutéč	né	
ná� zořy Jéz	 í�s	é á ápos	tolu! ,  tvřdilá, z	é to byl  vz	dy vé	 ts	 inovy�  ná�zoř, á pák - jáko zá�vé	řéč	ny�
př	évřát  -  př	épsál  čélou  histořii  konfliktu.  Objévilo  sé  kř	ésťánství�  čhářáktéřističké�  jáko
ř	í�mská�  čí�řkév. Bylo to ř	í�mské�  kř	ésťánství� - ř	 í�mskokátoličké�  (tédy univéřzá� lní�) kř	ésťánství�.

Eusébius  stojí�  ná  konči  tohoto  přočésu.  Přá�vé	  jého  př	épisová�ní�  histořié  př	imé	 lo
vs	éčhny pozdé	 js	 í� histořiky, áby si mysléli, z	é jého skupiná bylá vz	dy vé	 ts	 inovy�m ná� zořém.
Alé ták sé to vé skutéč	nosti néstálo.
 

Důsledky Bauera

 
         Néní� nutné�  ř	 í�kát, z	é Báuéřová knihá zpu! sobilá dočélá vélkou bouř	i á ví�tř kontřovéřzí�
dlouho  néutičhál.  Mnoho vé	dču! ,  zéjmé�ná  té	čh,  ktéř	í�  sé  pováz	ováli  zá  dé	dičé  kř	ésťánské�



ořtodoxié  př	ijáté�  Eusébiém,  odmí�tlo  Báuéřu! v  vélkoobčhod.  Ostátní�  vé	dči  vs	ák  byli  jí�m
př	ésvé	dč	éni á jsou př	ésvé	dč	éni i nádá� lé. 15)

Mézi  křitičky�mi  vé	dči  sé  dnés  zdá� ,  z	é  vé	ts	 inovy�  ná� zoř  spoč	í�vá�  v  tom,  z	é  v  mnohá,
mnohá détáiléčh jého ánály�zy sé Báuéř my�lí�,  nébo áléspon	  z	é př	éhnál své�  zá�vé	řy. Né	kdy
ářguméntujé  počhybné	  á  mí�sty  u� toč	í�  ná  dočhováné�  zdřojé  s  névhodny�m  inkvizič	ní�m
zá�pálém. A R4 í�m moz	ná�  nébyl ták u� stř	édní�m bodém přočésu, jáky�  byl podlé né	 j.

Alé Báuéřovo zá�kládní� zobřázéní� kř	ésťánsky�čh řány�čh stolétí� sé zdá�  by� t spřá�vné� . Ráné	
kř	ésťánsky�čh skupin bylo hodné	 .  Vs	 ičhni tvřdili,  z	é  májí�  přávdu. Vs	 ičhni mé	 li  k podpoř	é
svy�čh tvřzéní� knihy, knihy u� dájné	  nápsáné�  ápos	toly, á přoto př	édstávují�čí�  ná� zořy Jéz	 í�s	é á
jého  přvní�čh  uč	édní�ku! .  Skupiná,  ktéřá�  zví�té	zilá,  népř	édstávoválá  uč	éní�  Jéz	 í�s	é  áni  jého
ápos	tolu! . Nápř	í�klád z	á�dny�  z ápos	tolu!  nétvřdil, z	é Jéz	 í�s	  byl „plné	  Bohém á plné	  č	lové	kém“,
nébo z	é nébyl „stvoř	én á jé jédné�  podstáty s Otčém“, ják tvřdí� Ničéjské�  vyzná�ní� zé č	tvřté�ho
stolétí�.  Ví�té	zná�  skupiná si  ř	í�kálá  ořtodoxní�.  Nébylá to vs	ák pu! vodní�  fořmá kř	ésťánství�  á
ví�té	zství� zí�skálá áz	  po mnohá tvřdy�čh bitvá� čh.

Ténto pohléd ná vé	č byl potvřzén té�mé	ř	  káz	dy�m ářčhéologičky�m objévém přovédény�m
od doby Báuéřá.  Jisté	 ,  vé	 ts	 iná z té	čhto ná� lézu!  počhá� zí�  z  Egyptá,  álé  to jé jén klimátičká�
ná�hodá: Egyptsky�  sučhy�  pí�sék umoz	nil dokuméntu! m té�mé	ř	  népořus	éné�  záčhová�ní�. Ná� lézy
počhá� zéjí�  z  řu! zny�čh  č	á� stí�  Egyptá  á  nééxistujé  zá� řuká,  z	é  odtámtud  nálézény�  dokumént
skutéč	né	  počhá�zí�, vzhlédém k tomu, čo ví�mé o řozsá�hlé�m čéstová�ní� á vy�mé	né	  knih, k nimz	  v
čélé�  ř	 í�s	 i dočhá� zélo.

Jé  př	ékvápivé� ,  z	é  pokáz	dé� ,  kdyz	  jé  nálézén novy�  dokumént,  jé  spí�s	é  „káčí�ř	sky� “  néz	
„přotoořtodoxní�“. 16) Pátř	í� mézi né	  táková�  néořtodoxní� dí�lá jáko pojédná�ní� z Nág Hámmádi
objévéná�  v řočé 1945; knihá s ná� zvém Evángélium Spásitélé (nálézéná�  v Egypté	 ), odháléná�
v béřlí�nské�m muzéu v 90. létéčh; á néjnové	 js	 í� objév, Judské�  gnostičké�  évángélium, nálézéné�
ná  konči  70.  lét  á  popřvé�  publikováné�  v  řočé  2006.  17) Přoč	  sé  nikdy  néobjéví�  z	á�dné�
přotoořtodoxní� (nékánoničké�) téxty? Byli snád káčí�ř	 i jédiní�, kdo psáli? Nébo bylo káčí�ř	ství�
mnohém řozs	 í�ř	éné	 js	 í� á vy�známné	 js	 í�, néz	  ják o tom Eusébius ví� nébo pí�s	é?

Ukázujé sé, z	é áltéřnátivní� pohlédy ná kř	ésťánství� byly dominántní� v uřč	ity�čh č	ásovy�čh
období�čh á ná né	ktéřy�čh mí�stéčh, néjví�čé přokázátélné	  v Egypté	 , álé přávdé	podobné	  i ná
mnohá jiny�čh mí�stéčh. Tyto ná� zořy byly nákonéč potláč	ény. Ják sé to stálo? Jáké�  byly zbřáné	 ,
ktéřé�  přotoořtodoxní� pouz	 í�váli př	i zí�ská�vá�ní� obřá� čény�čh á potláč	ová�ní� svy�čh oponéntu! , čoz	
védlo ké vzniku jéjičh ořtodoxní�čh doktří�n?

ZBRANĚ KONFLIKTU

        Kdyz	  si  č	lové	k  př	éč	té  stářodá�vné�  diskusé  o  ořtodoxii  á  káčí�ř	ství�,  jé  zř	éjmé� ,  z	é
přotoořtodoxní� mé	 li tř	i hlávní� zbřáné	 , ktéřé�  pouz	 í�vály v boji přoti kř	ésťánsky�m ná�zořu! m,
ktéřé�  pováz	ovály zá odčhylné� : dučhovénstvo, vyzná�ní� á ká�non.

Duchovenstvo

         Ná řozdí�l od né	ktéřy�čh jiny�čh kř	ésťánsky�čh skupin přoto-ořtodoxní� kř	ésťáné�  třváli ná
tom, z	é v čí�řkví�čh by mé	 lá éxistovát př	í�sná�  hiéřářčhié, v ní�z	  by jédén vu! dčé, biskup, dostál



áutořitu nád sbořém. Biskup mé	 l  pod sébou skupiny védoučí�čh:  stářs	 í�  (tzv.  Přésbytéřy),
ktéř	í�  sé  évidéntné	  néjví�čé  př	í�mo zájí�máli  o  dučhovní�  potř	éby sbořu,  á  já�hny (doslovné	 ,
„ministř	i“),  ktéř	í�  sé  mohli  ví�čé  záby�vát  fyzičky�mi  potř	ébámi  sbořu,  jáko  jé  řozdá�vá�ní�
álmuz	én á podobné	 . Jiz	  ná poč	á� tku dřuhé�ho stolétí� mohl přávové	řny�  áutoř, jáko jé Igná� č z
Antiočhié,  dočélá  hlásité	  ářguméntovát,  z	é  č	lénové�  čí�řkvé  mé	 li  „pováz	ovát  biskupá  zá
sámotné�ho Pá�ná“ (Igná�č, Efézánu! m, 6,1).

Kdokoli s ták vélkou močí� mohl zjévné	  fořmovát vé	či vé své�  čí�řkvi  ták, ják čhté	 l. Jiné�
kř	ésťánské�  skupiny,  jáko  nápř	í�klád  mnoho  gnostiku! ,  sé  o  čéntřálizovánou  moč  tolik
nézájí�málá. Gnostiči vé	ř	 ili, z	é káz	dy�  vé skutéč	né�  čí�řkvi má�  boz	skou jiskřu v nitřu á mu! z	é
obdřz	ét  tájné�  pozná�ní�,  ktéřé�  př	iná� s	 í�  spá� su.  Vé  vy�slédku  bylo  mnoho  gnostiku!
řovnostá� ř	sky�čh. Alé né ták přotoořtodoxní�. Kdyz	  sé v Pástořá� lní�čh listéčh ujáli védéní� tí�m,
čo jiz	  bylo v tomto smé	řu hnutí�m, třváli ná tom, áby mé	 li jásné	  uřč	éné�  vu! dčé, ktéř	í� by mohli
řozhodovát. Mí�t tu přávou osobu u moči známénálo řozdí�l. Přoto-ořtodoxní�  vyuz	 ili své�ho
vlivu, kdykoli to bylo moz	né� , áby sé ujistili, z	é biskup téologičky névyboč	ujé z linié, á třváli
ná tom, áby mé	 l biskup kontřolu nád mys	léní�m čí�řkvé.

Krédo

         Přoto-ořtodoxní� kř	ésťáné�  záč	áli třvát ná tom, z	é éxistujé pouzé jédná přává�  ví�řá, tá, k
ní�z	  sé  hlá� sili. Né	ktéřé�  z jéjičh ná� zořu!  záč	ály záují�mát pářádoxní� du! řázy, přotoz	é nápř	í�klád
třvály ná tom, z	é Jéz	 í�s	  byl plné	  boz	sky�  (opřoti Ebionitu! m) á souč	ásné	  plné	  lidsky�  (přoti
Mářčionitu! m), álé byl pouzé jédná osobá, nikoli dvé	  (přoti gnostiku! m). Třváli ná tom, z	é
Bu! h jé jén jédén. Alé Jéz	 í�s	  sá�m byl táké�  Bohém. Třváli ná tom, z	é přávy�  Bu! h stvoř	il ténto
své	 t, př	éstoz	é byl své	 t zkáz	én hř	í�čhém.

V  dáls	 í�  kápitolé  sé  budu  ví�čé  záby�vát  vy�vojém  né	koliká  du! léz	 ity�čh  téologičky�čh
pohlédu! .  Přozátí�m čhči  zdu! řáznit,  z	é  přoto-ořtodoxní�  si  postupém č	ásu vytvoř	ili  souboř
vyzná�ní�,  á třvály ná tom, z	é jsou stándářdní�  á musí�  by� t př	iját vs	émi v čí�řkvi. Ráné�  stopy
tohoto vy�vojé  náčhá�zí�mé vé spiséčh čí�řkévní�čh otču!  z  končé dřuhé�ho á  poč	á� tku tř	étí�ho
stolétí�, jáko byli Iřénáéus á Téřtullián, ktéř	í� tvřdili, z	é od ápos	tolu!  séstoupilá „přávidlá ví�řy“,
ktéřé�  mé	 lo by� t př	ijátá vs	émi kř	ésťány. Táto přávidlá záhřnoválá du! léz	 ité�  mys	lénky, ktéřé�  sé
stály pá� téř	í�  ořtodoxié, á popí�řály dáls	 í� ná� zořy: Bu! h jé jén jédén; on jé stvoř	itél; Křistus jé
č	lové	k, álé jé táké�  boz	sky�.

Tyto ná� zořy sé nákonéč záč	ály křystálizovát do vyzná�ní� ví�řy - přohlá� s	éní� ví�řy - ktéřá�
bylá nápsá�ná ořtodoxní�mi kř	ésťány č	tvřté�ho stolétí�, vč	étné	  té	čh, ktéřá�  sé stálá zná�má jáko
Apos	tolské�  vyzná�ní� ví�řy á Ničéjské�  vyzná�ní� ví�řy, ktéřé�  jsou dodnés v čí�řkví�čh př	édná�s	ény .

Tí�m,  z	é  mé	 ly  vyzná�ní�,   ktéřé�  musél  káz	dy�  př	ijmout  á  ktéřé�  biskup přosádil,  přoto-
ořtodoxní� zámy�s	 léli vyř	ádit ty, ktéř	í� sé népř	ihlá� sili k př	ijétí� toho, čo pováz	ováli zá fálés	nou
ví�řu. Alé ná zá�kládé	  č	ého uč	inili svá�  téologičká�  řozhodnutí�? Tvřdili, z	é  záloz	 ili své�  ná�zořy ná
boz	sky inspiřovány�čh téxtéčh, ná knihá� čh ká�nonu.



Kánon

         V jisté�m smyslu kř	ésťánská�  čí�řkév vé vs	éčh jéjí�čh odřu! dá� čh záč	í�nálá sé soubořém
Pí�smá. Jéz	 í�s	  byl z	 idovsky�  uč	itél, ktéřy�  uč	il své�  z	 idovské�  uč	édní�ky zvlá� s	 tní�mu pořozumé	ní�
Ž4 idovsky�m pí�smu! m. Ž4 idovská�  Biblé bylá pu! vodní�m kř	ésťánsky�m ká�noném. Néní� zčélá jásné� ,
ktéřé�  knihy,  ktéřé�  sé pozdé	 ji  stály Stářy�m zá�koném, byly v Jéz	 í�s	ové	  dobé	  př	ijí�má�ny jáko
Pí�smo; té�mé	ř	  jisté	  byl záhřnut Mojz	 í�s	u! v zá�kon (přvní�čh pé	t knih), přořoči á ř	ádá dáls	 í�čh
knih, jáko jsou Ž4 álmy. Ž4 idé�  byli v přočésu fořmulová�ní� své�ho ká�nonu souč	ásné	  s kř	ésťány.

Nédlouho  po  Jéz	 í�s	ové	  smřti  vs	ák  kř	ésťáné�  záč	áli  ápélovát  ná  jiné�  áutořity,  áby  jé
postávili ná řovén	  Pí�smá. Sámotná�  Jéz	 í�s	ová slová fungoválá jáko dřuh bibličké�  áutořity přo
jého ná� slédovní�ky.  A spisovátélé�  jáko Pávél,  i  kdyz	  si  o sobé	  némyslél,  z	é  pí�s	é  Bibli,  byl
pováz	ová�n  zá   áutořitu  nád  svy�mi  sbořy.  Nákonéč  sé  objévily  dvá  dřuhy  kř	ésťánsky�čh
áutořit: évángéliá - obsáhují�čí� Jéz	 í�s	ová slová, álé táké�  mnohém ví�čé - spisy ápos	tolu! .
 

Přoto-ořtodoxní� muséli od poč	á� tku č	élit přoblé�mu, z	é bylo tolik knih ktéřé�  tvřdily, z	é
jsou nápsá�ny ápos	toly. Ják mé	 li řozhodnout, ktéř	í�  z ničh jsou skutéč	né	  ápos	tolové� , á tédy
áutořitátivní�? Nikdo z řáné�  čí�řkvé vé skutéč	nosti néstánovil souboř křité�řií�, ktéřá�  jé tř	ébá
dodřz	ét,  álé  č	téní�m tákovy�čh  stářodá�vny�čh zpřá�v,  jáko jé  Eusébiovy�  př	í�bé	h  Séřápioná á
zpřá�vá v Muřátořiho ká�nonu, jé zř	éjmé� , z	é zvlá� s	 té	  du! léz	 itá�  bylá č	tyř	i křité�řiá:
 

 Starověkost.  Vé  dřuhé�m  á  tř	étí�m  stolétí�  bylo  mnohá  přotoořtodoxní�m  lidém
jásné� ,  z	é  i  kdyz	  nédá�vno  nápsány�  téxt  byl  du! léz	 ity�,  uz	 itéč	ny�  á  du! vé	řyhodny�,
némohl by� t  pováz	ová�n zá posvá� tné�  Pí�smo.  Bibličké�  knihy musély by� t  stářé�  á
počhá� zét z přvní�čh désétilétí� kř	ésťánské�  čí�řkvé.

 Kátoličké� . Pouzé ty knihy, ktéřé�  byly s	iřočé pouz	 í�vá�ny v čélé�  přávové	řné�  čí�řkvi,
mohly by� t př	ijáty jáko Pí�smo. Knihy, ktéřé�  mé	 ly pouzé loká� lní� pouz	 ití�, mohly by� t
čénné� , álé némohly by� t pováz	ová�ny zá souč	á� st ká�nonu.

 Apos	tolské� . Toto jé jédno z néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh křité�řií�. Aby bylá knihá pováz	ová�ná
zá Pí�smo, musélá by� t nápsá�ná ápos	tolém nébo spoléč	ní�kém ápos	tolá. Přoto bylá
évángéliá  př	isuzová�ná  konkřé�tní�m  lidém:  spis  byl  népř	ijátélny�,  pokud  bylo
ánonymní� nébo pokud byl nápsá�n jákoukoli jinou osobou. Knihy potř	ébovály mí�t
ápos	tolsky�  pu! vod.  V  mnohá  př	í�pádéčh  bylo  obtí�z	né�  uč	init  toto  řozhodnutí�.
Séřápion  sé  řozhodl,  z	é  Pétřovo  évángélium  vé  skutéč	nosti  nénápsál  Pétř,
př	éstoz	é to ták bylo. K tomuto zá�vé	řu nédospé	 l tákovou histořičkou ánály�zou,
jákou  by  modéřní�  křitik  mohl  pouz	 í�t.  Žá�klád  jého  řozhodnutí�  byl  dočélá
jédnodučhy�  –  byly  to  jého  vlástní�  jiz	  éxistují�čí�  mys	lénky:  knihá  nébylá
dostátéč	né	  ořtodoxní�, á ták ji némohl nápsát Pétř.

 Ořtodoxní�. Séřápionovo pouz	 ití�  téologičké�ho křité�řiá náznáč	ujé, ják byl tákovy�
soud obvyklé č	iné	n. Néjdu! léz	 ité	 js	 í�m mé	ř	í�tkém toho, zdá lzé knihu pováz	ovát zá
posvá� tné�  Pí�smo, bylo, zdá přosázujé ná� zoř, ktéřy�  přotoořtodoxní� pováz	ováli zá
téologičky př	ijátélny�.  Knihy, ktéřé�  nébyly ořtodoxní�,  nébyly ápos	tolské� ;  á kdyz	
nébyli ápos	tolské� , némohli by� t bibličké� .



V dlouhy�čh á u� návny�čh débátá� čh o ká�nonu nébylo přo ořtodoxní� té	z	ké�  vyhlédát  knihy,
ktéřé�  byly  zjévné	  néořtodoxní�,  nápř	í�klád  vč	étné	  vs	éčh  gnostičky�čh  évángélií�.  I  kdyz	  sé
tvřdilo,  z	é  évángéliá  nápsáli  Tomá�s	 ,  Filip,  Mářié  Mágdálé�ná  á  dáls	 í�,  táto  tvřzéní�  sé
népodář	ilo  doká� zát.  Du! kázy byly á  přioři:  knihy byly  káčí�ř	ské�  á  ápos	tolové�  by káčí�ř	sky
nikdy népsáli.

Ná okřáji  stá� lá  táké�  ř	ádá  dáls	 í�čh  knih,  knihy,  ktéřé�  vypádály dokonálé  ořtodoxné	  á
vzná� s	éli si ápos	tolské�  ná� řoky, álé ktéřé�  nébyly zjévny�mi kándidá� ty ná zář	ázéní�. Né	ktéřé�  z
ničh byli Pétřová ápokálypsá, Bářnábá� s	u! v dopis á 1 Kléméntá.

Přvní� áutoř z kř	ésťánské�ho stářové	ku uvá�dí� nás	 ičh dváčét sédm knih á náznáč	ujé, z	é jé
to dváčét sédm knih ká�nonu, ktéřé�  počhá�zí� z řoku 367 n. L. Autořém jé Athánásius, slávny�
égyptsky�  biskup z Aléxándřié.  Př	éd léty hřá� l  ténto Athánásius řoli  v  Ničájské�m končilu,
přvní� čí�řkévní�  řádé	 , ktéřou svolál ř	í�msky�  čí�sář	  Konstántin, áby vyř	és	 il du! léz	 ité�  téologičké�
otá� zky v čí�řkvi. Poté� , čo sé Athánásius stál biskupém du! léz	 ité�  čí�řkvé v Aléxándřii, káz	dy�  řok
psál dopisy sbořu! m spádájí�čí�m pod jého juřisdikči, áby jé infořmovál, kdy sé má�  v tomto
řočé slávit  vélikonoč	ní�  svá� ték (némé	 li  ty řoky zmápováné�  dopř	édu, jáko dnés).  Vé své�m
tř	ičá� té�m dévá� té�m „slávnostní�m dopisé“ dál Athánásius, stéjné	  jáko obvyklé, svy�m č	téná� ř	u! m
spoustu  dáls	 í�čh  pástořáč	ní�čh  řád,  vč	étné	  séznámu  knih,  ktéřé�  lzé  č	í�st  v  kostélé.  Uvédl
vs	éčhny knihy nás	ého Nové�ho zá�koná.

Žá zmí�nku zdé stojí� dvá body. Tí�mto  Athánásiovy�m séznámém néskonč	ilá čélá�  diskusé
o té� to zá� léz	 itosti. Po čélá�  stálétí� řu! zné�  čí�řkvé př	ijí�mály mí�řné	  odlis	né�  séznámy. Ařmé�nská�
čí�řkév nádá� lé př	ijí�málá 3 Kořintsky�m jáko ká�noničkou. I v Athánásiové	  vlástní�m kostélé v
Aléxándřii byli kř	ésťáns	tí� vu! dči, ktéř	í� mé	 li poné	kud odlis	né�  ná�zořy. 18) Alé z vé	ts	 í� č	á� sti, od
pá� té�ho stolétí� á pozdé	 ji, sé Athánásiusu! v ká�non stál ká�noném obéčné�  ořtodoxní� čí�řkvé. Tyto
knihy á pouzé tyto knihy kopí�řováli zá�koní�či, ktéř	í� bé	hém stř	édové	ku řépřodukováli Pí�smo.
A př	éstoz	é Athánásiusu! v séznám po ví�čé néz	  tisí�č lét nikdy néřátifikoválá z	á�dná�  čélosvé	tová�
čí�řkévní� řádá, jého populá� řní� pouz	 í�vá�ní� poskytoválo jákousi fáktičkou řátifikáči áz	  do doby
vyná� lézu knihtisku.  Jákmilé  mohly  by� t  Biblé  snádno vytis	té	ny,  po vyná� lézu pohyblivé�ho
tisku v pátná� čté�m stolétí� byl ká�non hotovou vé	čí�. Od té� to čhví�lé nébylo počhyb o tom, ktéřé�
knihy  májí�  by� t  záhřnuty  á  v  jáké�m  poř	ádí�.  Dnés,  kdékoli  si  v  ángličky  mluví�čí�m  své	 té	
koupí�té Novy�  zá�kon, budé to stéjná�  skupiná knih vé stéjné�m poř	ádí�.

Dřuhy�  bod, ktéřy�  jé tř	ébá zmí�nit, jé dočélá zř	éjmy�. Třválo néjmé�né	  tř	i stá lét débát, néz	
sé otá�zká ká�nonu záč	álá konéč	né	  uzáví�řát. Rozhodnutí�, ktéřá�  bylá nákonéč uč	iné	ná, nébylá
séslá�ná  z  vy�s	ky  á  népř	is	 lá  hnéd.  Ká�non  byl  vy�slédkém  pomálé�ho  á  č	ásto  boléstivé�ho
přočésu,  vé  ktéřé�m  bylo  mnoho  néshod  á  byly  vyjá�dř	ény,  diskutová�ny,  př	ijí�má�ny  á
potláč	ová�ny řu! zné�  u� hly pohlédu. Kř	ésťáns	tí� téologové�  á dáls	 í� vé	ř	 í�čí� mohou tvřdit čokoliv o
boz	ské�m popudu á védéní� př	i ká�nonizáči Pí�smá, jé vs	ák zř	éjmé� , z	é s	lo o vélmi lidsky�  přočés
védény�  vélky�m mnoz	ství�m histořičky�čh á kultuřní�čh fáktořu! .

ZÁVĚR

        Né	kdy, kdyz	  má�m př	édná�s	ky o fořmová�ní�  kř	ésťánské�ho ká�nonu, jsém dotá�zá�n, zdá
éxistují�  né	 jáké�  knihy, ktéřé�  byčh řá�d vidé	 l vyjmuté�  z ká�nonu, á ktéřé�  byčh do né	ho čhté	 l
př	idát. Jé to ná�dhéřná�  otá� zká k zámys	léní�, álé jáko moji přvní� odpové	ď vz	dy ř	í�ká�m, z	é béz



ohlédu ná to, čo ř	í�kájí� vé	dči, ká�non sé nikdy nézmé	ní�. Novy�  zá�kon má�  nyní� dváčét sédm knih
á vz	dy budé mí�t dváčét sédm knih,  do končé své	tá.

Pokud jsém př	itláč	én,  ták př	izná�vá�m, z	é  éxistujé né	kolik knih,  ktéřé�  by mi névádilo
vynéčhát. Náhoř	é ná mé�m séznámu by přávdé	podobné	  byl 1 Timotéovi, ktéřou vé jmé�nu
Pávlá vytvoř	il né	kdo, kdo z	 il pozdé	 ji á kdo byl ták du! řázné	  přoti áktivní�mu zápojéní�  z	én v
čí�řkvi, z	é jim nář	í�dil, áby mlč	éli á „némé	 li z	á�dnou áutořitu nád muz	ém. “ Pokud čhté	 jí� by� t
spáséni, náznáč	ujé, z	é to budé přostř	édničtví�m „řodé	ní� dé	 tí�“. To jé skvé	 lé�  - z	ény musí� by� t
tičhé� , poddájné�  á té	hotné� . Néní� to u� plné	  svobodny�  pohléd á  zá tá lé� tá zpu! sobil své	 tu mnoho
s	kod. Nébylo by mi lí�to, kdybyčh list vidé	 l jáko vyř	ázény�.

Co byčh vloz	 il?  Bylo  by hézké�  mí�t  obř	í�ho  Jéz	 í�s	é  á  čhodí�čí�  mluví�čí�  kř	í�z	 ,  álé  Pétřovo
évángélium  si  nésé  př	í�lis	  mnoho  dáls	 í�čh  závázádél,  vč	étné	  dé	sivé�  dá�vky  ánti-judáismu.
Moz	ná�  byčh tám záhřnul jédno z dé	tsky�čh évángélií�, kdé Jéz	 í�s	  přáčujé sé svy�mi zá�zřáč	ny�mi
sčhopnostmi, č	ásto s ná�déčhém s	 ibálství�, jáko pé	 tiléty�. Alé i to by přávdé	podobné	  záč	álo lidi
řozč	ilovát. Ná konči dné jé ká�non ká�noném á némá�  smysl uváz	ovát o tom, ják byčhom ho
mohli zmé	nit. Léps	í� jé př	ijí�t ná to, ják podpoř	it tákovou jého intéřpřétáči, ktéřá�  népovédé k
séxismu, řásismu, fánátismu á vs	émoz	né�mu u� tláku.

Kdyz	  jsém jáko téénágéř záč	ál studovát Bibli, mé	 l jsém ví�čé vá� s	né	  néz	  ználostí� (mnoho
vá� s	né	 ; z	á�dné�  ználosti), př	iřozéné	  jsém př	édpoklá�dál, z	é tuto knihu ná�m dál Bu! h. Moji řání�
uč	itélé�  tuto ví�řu v Bibli podpořováli á védli ji domu!  přo mé	  stá� lé sofistikováné	 js	 í�mi pohlédy
ná to, ják Bu! h inspiřovál Pí�smo, čoz	  z ní� vytvoř	ilo jáky�si vzoř přo mu! j  z	 ivot, ktéřy�  mi ř	ékné,
č	ému má�m vé	ř	 it, ják sé čhovát á čo sé oč	éká�vá� , z	é sé stáné, kdyz	  sé ténto své	 t břzy zhřoutí�,
př	i zjévéní� Jéz	 í�s	é ná nébésky�čh obláčí�čh.

Jé zř	éjmé� , z	é sé ták uz	  ná Bibli nédí�vá�m. Mí�sto toho jí� vidí�m jáko vélmi lidskou knihu,
né  boz	sky  inspiřovánou.  Jisté	 ,  spoustá  jéjičh  č	á� stí�  jé  inspiřují�čí�čh,  álé  uz	  zá  tí�m  vs	 í�m
névidí�m Boz	 í� řuku. Némá�mé ořiginá� ly, ktéřé�  nápsál ktéřy�koli z té	čhto áutořu! , pouzé kopié,
ktéřé�  byly zmé	né	ny lidskou řukou. A knihy, ktéřé�  pováz	ujémé zá Pí�smo, sé stály ká�noném
stálétí�  po jéjičh nápsá�ní�. To podlé mé�ho ná�zořu nébylo vy�slédkém boz	ské�  č	innosti; byl to
vy�slédék vélmi lidsky�čh vu! dču!  čí�řkvé (vs	 ičhni byli muz	 i), ktéř	í� sé snáz	 ili řozhodnout, čo jé
spřá�vné� .
 

Vé	ts	 iná vé	ř	 í�čí�čh kř	ésťánu!  á kř	ésťánsky�čh téologu!  vidí�  ténto přočés odlis	né	  á třvá�  ná
tom, z	é př	i  dlouhé�m á  ná� řoč	né�m přočésu  bylá př	í�tomná Boz	 í�  řuká. Jáko histořik némá�m
nákonéč z	á�dny�  skutéč	ny�  zpu! sob, ják toto tvřzéní� vyhodnotit. Mohu ř	í�či, z	é áť jiz	  jáky�koliv
přočés byl (nébo nébyl)boz	sky�, byl to uřč	ité	  vélmi lidsky�  přočés, př	ič	émz	  řozhodnutí� č	inili
lidé� ,  ktéř	í�  svá�  řozhodnutí�  záloz	 ili ná mnohá fáktořéčh. Chté	 li,  áby bylá čí�řkév sjédnočéná
tvá� ř	 í�  v tvá� ř	  odpořu zvénč	í�.  Chté	 li,  áby sé vs	 ičhni v čí�řkvi shodli ná du! léz	 ity�čh áspéktéčh
kř	ésťánské�  náuky. Néčhté	 li mézi sébou řus	itélé. Chté	 li si by� t jisti, z	é májí� jédiné�  ořtodoxní�
uč	éní�, ktéřé�  Jéz	 í�s	  př	édál svy�m ápos	tolu! m á ná� slédovní�ku! m. Chté	 li vé	dé	 t, z	é májí� přávdu.

Jéjičh touhu po jistoté	  zésí�lily né	ktéřé�  nébláhé�  histořičké�  skutéč	nosti.  Byli tám dáls	 í�
lidé� , ktéř	í� táké�  čhté	 li vé	dé	 t, z	é májí� přávdu, á tito dáls	 í� lidé�  mé	 li ví�řu, ktéřá�  bylá v př	í�mé�m
řozpořu s tí�m, č	ému vé	ř	 ili oni sámi. Kdo mé	 l vé skutéč	nosti přávdu? Vytvoř	éní� ká�nonu jé v
uřč	ité�m smyslu hnutí�m, ktéřé�  řozhodlo o té� to otá�zčé. Konéč	ná�  řozhodnutí� nébylá hotovy�m
zá�vé	řém. Po stálétí� stá� lé éxistováli kř	ésťáné� , ktéř	í� třváli ná tom, áby jén táto, á né jiná�  knihá
mé	 lá v ká�nonu přá�voplátné�  mí�sto. Alé nákonéč, poč	á� tkém č	tvřté�ho stolétí�, byly moz	nosti v
přotoořtodoxní�čh křuzí�čh zu� z	ény; o né	čo pozdé	 ji  nébyly jiz	  vu! béč z	á�dné�  moz	nosti.  Kvu! li



ř	ádé	  histořičky�čh,  kultuřní�čh,  političky�čh  á  sočiá� lní�čh  fáktořu! ,  ktéřé�  fořmovály  á  védly
débáty, sé konéč	né	  objévil jédén ká�non Pí�smá, stálétí� po záhá� jéní� přočésu. Jé to ká�non, ktéřy�
dnés má�mé př	éd sébou, á budé ká�noném čí�řkvé, dokud budé čí�řkév z	 í�t.
 
 



KAPITOLA SEDM

Kdo vynalezl křesťanství? 

        Ná áméřičké�m jihu, kdé z	 iji, jé kř	ésťánství� hodné	  o Bibli. Vé	ts	 iná kř	ésťánu!  počhá� zí� z
čí�řkví�, ktéřé�  ká� z	 í� Bibli, uč	í� Bibli, dodřz	ují� (ják tvřdí�) Bibli. Mézi mnohá kř	ésťány v té� to č	á� sti
své	 tá jé té�mé	ř	  „zdřávy�  řozum“, z	é pokud névé	ř	 í�té v Bibli, nému! z	été by� t kř	ésťáném. Vé	 ts	 iná
kř	ésťánu!  v jiny�čh č	á� stéčh své	 tá - vé skutéč	nosti dřtivá�  vé	 ts	 iná kř	ésťánu!  v čélé�  histořii čí�řkvé
- by ténto zdřávy�  řozum pováz	oválá zá nésmysl. Přo vé	 ts	 inu kř	ésťánu!  jé kř	ésťánská�  ví�řá o
ví�ř	é v Křistá á učtí�vá�ní� Bohá skřzé né	 j. Néjdé o ví�řu v Bibli. Kdyz	  lidém ř	í�ká�m, z	é sé zdé v
kostéléčh č	ásto sétká�vá�m s pévnou nédu! vé	řou - ják to, kdyz	  jé zdé tolik kř	ésťánu! , ř	 í�kájí� si, to
jé s	pátné	 .  Alé jé to přávdá. Stáč	í�  sé podí�vát ná kř	ésťánská�  vyzná�ní�,  ktéřá�  jsou dnés stá� lé
řéčitová�ná po čélé�m své	té	 , jdé o ví�řu ápos	tolu!  á ví�řu v Jéniséjské�  vyzná�ní�. O Bibli áni slovo.
V třádič	ní�m kř	ésťánství� nébylá Biblé nikdy př	édmé	tém ví�řy. 

Ná jihu jé přávdá, z	é ví�čé lidí� čtí�  Bibli, néz	  ji č	té. To mi bylo jásné�  př	éd né	koliká léty,
kdyz	  jsém sé záč	ál vé svy�čh vysokos	kolsky�čh tř	í�dá� čh ptá� t ná jéjičh ná�zořy ná Bibli. Káz	dy�
řok dostá�vá�m stéjnou odpové	ď. Přvní�  dén vé tř	í�dé	  s ví�čé néz	  tř	émi stovkámi studéntu!  sé
ptá�m: „Kolik z vá� s by souhlásilo s tvřzéní�m, z	é Biblé jé inspiřovány�m Boz	 í�m slovém?“ Pá�ni!
Přáktičky káz	dy�  v hlédis	ti zvédné řuku. Pák sé zéptá�m: „Kolik z vá� s jsté č	étli jédnu nébo ví�čé
knih o Hářřym Pottéřovi?“ Pá�ni! Célé�  hlédis	té	 . Potom sé zéptá�m: „A kolik z vá� s č	étlo čélou
Bibli.“ Ručé přoř	í�dli , sém tám pá� ř studéntu! .

Vz	dy sé smé	 ji á ř	í�ká�m: „Dobř	é, podí�véjté sé . Néř	í�ká�m, z	é si myslí�m, z	é Bu! h nápsál Bibli.
R4 í�ká� s	  mi, z	é si myslí�s	 , z	é Bu! h nápsál Bibli. Chá�pu, přoč	 si moz	ná�  budété čhtí�t př	éč	í�st knihu
od J.K. Rowlingové� . Alé kdyby Bu! h nápsál knihu ... néčhté	 li bysté vé	dé	 t, čo sé v ní� ř	 í�ká� ? “ Přo
mé	  jé to jén jédná zé zá�hád vésmí�řu: kolik lidí� mu! z	é čtí�t Bibli á myslét si, z	é v ní� jé Boz	 í�
inspiřováné�  zjévéní� přo jého lid, á př	ésto o né	m ví� ták má� lo.

V čélé�  té� to  knizé jsém mluvil  o  histořičky křitičky�čh přoblé�méčh s  Biblí�:  řozpořy v
détáiléčh,  nésřovnálosti  v  hlávní�čh  hlédisčí�čh,  áutoř	i  přohlás	ují�čí�,  z	é  byli  ápos	toly,  kdyz	
nébyli, histořičké�  přoblé�my př	i řékonstřukči Jéz	 í�s	ová z	 ivotá, á ták dá� lé. Néjdé o přoblé�my,
ktéřé�  jsém si sá�m vymyslél nébo objévil. Jsou to přoblé�my, o ktéřy�čh vé	dči hovoř	í� uz	  dvé	  sté	
lét, o ktéřy�čh přofésoř	i ná univéřzitá� čh á séminá� ř	 í�čh vé	dí� á uč	í� jé ták dlouho, ják káz	dy�  z ná� s
z	 ijé, á vé	ts	 iná pástořu!  sé uč	í� v séminá� ř	 i. To jsou přoblé�my, ktéřé�  jsou dobř	é zná�my káz	dé�mu,
kdo sé záby�vál séřio� zní�m vy�zkumém Biblé, álé o ktéřy�čh přu! mé	řny�  č	lové	k ná uliči nébo
přu! mé	řny�  č	lové	k v láviči nikdy néslys	él. 

My�m hlávní�m ářguméntém bylo, z	é Biblé, mu! j oboř á odbořnost, jé vélmi lidská�  knihá.
Žá  poslédní�čh  dváčét  lét  sé  vs	ák  vé	ts	 iná  mé�ho  séřio� zní�ho  vy�zkumu  vé	noválá  jiné� ,  álé
souviséjí�čí� oblásti - vy�voji kř	ésťánství� vé dřuhé�m á tř	étí�m kř	ésťánské�m stolétí�, poté� , čo byly
nápsá�ny knihy Nové�ho zá�koná.



A ták sé v té� to zá�vé	řéč	né�  kápitolé čhči dostát dá� lé,  ábyčh sé podí�vál néjén ná Novy�
zá�kon (i kdyz	  to budé táké�  souč	á� stí� tohoto zkoumá�ní�), álé táké�  ná fořmová�ní� kř	ésťánské�ho
ná�boz	énství� obéčné	 . Mojé tézé jé, z	é Biblé néní� jén vélmi lidská�  knihá, álé z	é i kř	ésťánství�,
ják sé vyvinulo á dnés př	ičhá� zí� k ná�m, jé vélmi lidské�  ná�boz	énství�.

Kř	ésťánské�  tvřzéní�,  z	é  jéjičh  ná�boz	énství�  jé  táké�  boz	sky  inspiřová�no,  jé  téologičky�
pohléd,  ktéřy�  histořiči  némohou z	á�dny�m zpu! sobém hodnotit;  histořiči  némájí�  př	í�stup k
Bohu, pouzé k tomu, čo sé dé	 jé tády ná Žémi př	éd nás	 imi oč	imá - nébo př	éd oč	imá né	koho
jiné�ho. Osobné	  jiz	  ténto ná� zoř népř	ijí�má�m (i kdyz	  jsém to jédnou udé	 lál); álé ják uvidí�té v
zá�vé	řéč	né�  kápitolé,  histořičké�  poznátky,  o  ktéřy�čh zdé diskutuji,  nutné	  névédou k my�m
osobní�m ágnostičky�m zá�vé	řu! m.  Mé	 li  by vs	ák vé�st  vs	éčhny lidi  k tomu, áby vidé	 li  lidsky�
přvék vé vy�voji kř	ésťánské�ho ná�boz	énství�.

V  př	édčhozí�  kápitolé  jsmé  vidé	 li,  z	é  ká�non  Pí�smá  byl  lidsky�m  vy� tvořém,  přotoz	é
kř	ésťáné�  bojováli s otá� zkou, ktéřé�  knihy májí�  by� t záhřnuty do Nové�ho zá�koná, byl to boj,
ktéřy�  záhřnovál dlouhé� , zdlouhávé�  á č	ásto vá� s	nivé�  débáty o tom, jáká�  jé spřá�vná�  fořmá ví�řy
(ořtodoxié) á čo bylo névhodné�  (héřézé). Co jiné�ho vymysléli kř	ésťáné�  ná čésté	  k tomu, áby
sé  z  kř	ésťánství�  stálo  ná�boz	énství�,  z  né	hoz	  sé  stálo?  V  té� to  kápitolé  budu  uváz	ovát  o
né	ktéřy�čh  klí�č	ovy�čh  áspéktéčh  kř	ésťánské�ho  ná�boz	énství�  á  uvidí�m,  ják  sé  histořičky
objévily.  To vs	é  jsou nésmí�řné	  du! léz	 ité�  pozná�váčí�  znáky nové	  vznikájí�čí�ho kř	ésťánské�ho
ná�boz	énství�.

TRPÍCÍ MESIÁŠ

        Ví�řá v třpí�čí�ho Mésiá� s	é jé nápřosto zá� sádní� přo kř	ésťánské�  ná�boz	énství�. Pojém „Mésiá� s	“
jé jédnodus	é hébřéjsky�m ékviváléntém ř	éčké�ho vy�řázu „Křistus“. Musí�m to svy�m studéntu! m
ř	í�čt,  přotoz	é  né	ktéř	í�  z  ničh  si  myslí�,  z	é  Křistus  bylo  Jéz	 í�s	ovo  př	í�jméní�  -  Jéz	 í�s	  Křistus,
nářozény�  Joséfovi á Mářii Křistovy�m. Křistus sé nákonéč stálo ták bé	z	ny�m oznáč	éní�m přo
Jéz	 í�s	é, z	é záč	álo fungovát jáko jého jmé�no, álé pu! vodné	  „Jéz	 í�s	  Křistus“ známénál „Jéz	 í�s	  jé
Mésiá� s	“.
 

Pohledy křesťanů na Mesiáše

 
        Názy�vát Jéz	 í�s	é Mésiá� s	é sé mnohá kř	ésťánu! m zdá�  nátolik př	iřozéné�  á sámozř	éjmé� , z	é
néčhá�pou, přoč	  ho Ž4 idé�  népř	ijí�májí� jáko Mésiá� s	é. V kř	ésťánské�  třádiči sé vé	ř	 í�, z	é přořoči v
z	 idovské�  Biblé néustá� lé á opákováné	  př	édpoví�dájí�,  čo budé Mésiá� s	  dé	 lát,  jáky�  budé á čo
budé záz	 í�vát, á Jéz	 í�s	  vs	éčhná táto přořočtví� splnil. Př	édpoví�dálo sé, z	é sé nářodí� z pánny (á
přo  né	  sé  ták  Jéz	 í�s	  nářodil),  z	é  sé  nářodí�  v  Bétlé�mé	  (Jéz	 í�s	  odtud byl),  z	é  budé vélky�m
lé�č	itélém (Jéz	 í�s	  jí�m byl), z	é pojédé do Jéřuzálé�má ná oslu (Jéz	 í�s	  to udé	 lál), z	é budé odmí�tnut
svy�m vlástní�m lidém (Jéz	 í�s	  odmí�tnut byl), z	é střpí� střás	nou smřt popřávou (Jéz	 í�s	  to zákusil)
á z	é vstáné z mřtvy�čh (Jéz	 í�s	  to udé	 lál).

Přotoz	é Jéz	 í�s	  vs	éčhny tyto př	édpové	di přořoku!  Stářé�ho zá�koná splnil, jé zř	éjmé� , podlé
mnohá kř	ésťánu!  z	é musí� by� t Mésiá� s	ém. Mnoho kř	ésťánu!  sé diví�, přoč	  tomu Ž4 idé�  odmí�tájí�



vé	ř	 it. Ják mohou Ž4 idé�  népř	ijí�mát Křistová tvřzéní�? Přoč	 mu névé	ř	 í�? Jsou jén tvřdohláví�? Jsou
ták tvřdohláví�? Néumí� č	í�st? Jsou ták hloupí�?

Židovské očekávání Mesiáše

        C4 í�m to jé, z	é dřtivá�  vé	 ts	 iná Ž4 idu!  vz	dy odmí�tálá, z	é Jéz	 í�s	  jé tén, o kom sé př	édpoví�dá�  – z	é
budé spásitél poslány�  od Bohá, áby třpé	 l přo ostátní�, áby př	inésl spá� su á poté�  byl vzkř	í�s	én z
mřtvy�čh?

Odpové	ď  jé  vé  skutéč	nosti  dočélá  jédnodučhá� .  V  z	 idovské�  třádiči  př	éd  vznikém
kř	ésťánství� nébylo z	á�dné�  oč	éká�vá�ní� ná třpí�čí�ho Mésiá� s	é.

Alé némluví� Biblé néustá� lé o Mésiá� s	 i, ktéřy�  budé třpé	 t? Ják sé uká�zálo, odpové	ď zní� né.
Kř	ésťáné�  od poč	á� tku č	ásto uvá�dé	 jí�  uřč	ité�  pásá� z	é vé Stářé�m zá�koné	  jáko jásná�  přořočtví� o
budoučí�m třpí�čí�m Mésiá� s	 i, pásá�z	é jáko Izájá� s	  53 á 22. z	álm, vé ktéřy�čh né	kdo  př	í�s	éřné	  třpí�,
né	kdy vy�slovné	  zá hř	í�čhy ostátní�čh. Kř	ésťáné�  tvřdí�, z	é tyto pásá� z	é jsou jásny�mi vy�řoky o
tom, jáky�  budé Mésiá� s	 . Ž4 idé� , ktéř	í� névé	ř	 í� v Jéz	 í�s	é, vs	ák vz	dy mé	 li vélmi éféktivní� odpové	ď: v
té	čhto pásá�z	 í�čh néní� nikdy zmí�né	n Mésiá� s	 . Mu! z	été si to vyzkous	ét sámi: př	éč	té	 té si Izájá� s	é
53 nébo 22. z	álm (př	í�slus	né�  véřs	é čituji dá� lé v té� to kápitolé). Pojém „Mésiá� s	“ sé v ničh nikdé
névyskytujé. V z	 idovské�  třádiči sé tyto pásá� z	é névztáhují� ná Mésiá� s	é, álé ná né	koho jiné�ho
(nébo ná spoustu jiny�čh). 

Př	éd kř	ésťánství�m zdé nébyli z	á� dní� Ž4 idé� , o ktéřy�čh ví�mé, z	é by oč	éká�váli Mésiá� s	é, ktéřy�
budé  třpé	 t  á  zémř	é  zá  hř	í�čhy  ostátní�čh  á  poté�  budé  vzkř	í�s	én  z  mřtvy�čh.  Ják  mé	 l  tédy
vypádát Mésiá� s	? Ž z	 idovsky�čh dokuméntu!  nápsány�čh z doby kolém Jéz	 í�s	é ví�mé, z	é éxistují�
řu! zná�  oč	éká�vá�ní�, jáky�  budé Mésiá� s	 . V z	á� dné�m z té	čhto oč	éká�vá�ní� álé nébylo nič jáko Jéz	 í�s	 .

Vy�řáz „Mésiá� s	“ doslovné	  známéná�  „pomázány�“. Pouz	 í�vál sé u řu! zny�čh postáv vé Stářé�m
zá�koné	  -  nápř	í�klád u kné	z	 í�  á křá� lu!  -  ktéř	í�  byli slávnostné	  pomázá�ni  oléjém jáko symbol
boz	ské�  př	í�zné	 , čoz	  náznáč	ujé, z	é jé Bu! h oddé	 lil, áby plnili své�  u� koly (1. Sámuélová 10: 1;
Lévitičus  4:  3,  5).  Klásičky�  z	 idovsky�  pohléd  ná  Mésiá� s	é  jé  odvozény�  zé  stářové	ké�ho
izřáélské�ho pohlédu ná křá� lovsky�  májéstá� t.

Podlé  třádič  nálézény�čh  vé  stářové	ké�m  Izřáéli  Bu! h  slí�bil  křá� li  Dávidovi,  z	é  ná
izřáélské�m třu! nu budé vz	dy sédé	 t Dávidu! v potomék (1. Sámuélová 7: 14–16). Alé péřipétié
histořié vytvoř	ilá nénáplné	ní� tohoto slibu. Judsky�  ná� řod, nád ní�mz	  vlá�dl dávidsky�  pánovní�k
ví�čé néz	  č	tyř	i stá lét, znič	ili Bábylon	 áné�  v řočé 586 př	. N. L. Ná třu! nu uz	  nésédé	 l dávidsky�
křá� l. Alé Bu! h slí�bil, z	é vz	dy budé. Ják by bylo moz	né�  sládit ténto slib s histořičkou řéálitou?

Né	ktéř	í� Ž4 idé�  si mysléli, z	é Bu! h splní� svu! j slib tí�m, z	é obnoví� pomázáné�ho křá� lé, ktéřy�
budé vlá�dnout v Izřáéli, kdyz	  dokonč	í� potřéstá�ní� své�ho lidu zá jého néposlus	nost. To by byl
Mésiá� s	 ,  nové	  pomázány�, vélky�  vá� léč	ní�k-křá� l jáko Dávid, ktéřy�  by svřhl népř	á� télé Izřáélé á
ustánovil Izřáél znovu jáko svřčhovány�  stá� t v zémi. Tyto nádé	 jé sé v přu! bé	hu lét vytřá� čély,
přotoz	é po Bábylon	 ánéčh ná� slédováli Péřs	áné� , pák R4 ékové� , Egypťáné� , potom Syř	áné� , potom
R4 í�máné� : vs	 ičhni ovlá�dli zémi Izřáél á nébyl tám z	á�dny�  potomék Dávidá ná třu! nu áz	  do doby
Jéz	 í�s	ovy.
 

V  Jéz	 í�s	ovy�čh  dobá� čh  mnoho  Ž4 idu!  přávdé	podobné	  př	í�lis	  néoč	éká�válo  budoučí�ho
Mésiá� s	é, stéjné	  jáko vé	ts	 iná dnés	ní�čh Ž4 idu! . Ti Ž4 idé� , ktéř	í� oč	éká�váli Mésiá� s	é, vs	ák vé	ř	 ili, z	é



Bu! h splní�  svu! j slib, slib nápsány�  v tákovy�čh mésiá� s	sky�čh pásá� z	 í�čh, jáko jé Ž4 álm 2: 1–9 v
hébřéjské�  Bibli:

Přoč	  sé ná� řody spiknou á ná� řody sé mářné	  sřočují�? Křá� lové�  zémé	  sé postávili á vlá�dči
sé spoléč	né	  pořádili přoti Hospodinu á jého pomázáné�mu [doslová „Mésiá� s	 i“] á ř	ékli:
„Rozlommé jéjičh poutá á odhodí�mé z ničh jéjičh s	n	 u! řu.“ Kdo sédí�  v nébi, smé	 jé sé;
Hospodin jé vysmí�vá� . Potom k nim přomluví� vé své�m hné	vu á vydé	sí� jé svou zuř	ivostí� á
ř	ékné:  „Postávil  jsém  své�ho  křá� lé  ná  Sion,  mé�  sváté�  hoř	é.“  R4 éknu  o  nář	í�zéní�
Hospodinové	 : R4 ékl mi: „Ty jsi mu! j syn; dnés jsém té	  zplodil. Žéptéjté sé mé	  á já�  uč	iní�m z
ná� řodu!  tvé�  dé	dičtví�  á  konéč  zémé	  do  tvé�ho  vlástničtví�.  Žlomí�s	  jé  z	éléznou  holí�  á
řozbijés	  jé ná kousky jáko hřnč	í�ř	skou ná�dobu.

Jé zř	éjmé� , z	é sé oč	éká�vá�  vélky�  á močny�  křá� l v linii Dávidá, ktéřy�  budé Boz	 í�m Syném
stéjné	  jáko Dávidovi  ná� stupči  (viz  2.  Sámuélová 7:14).  To,  z	é  toto  oč	éká�vá�ní�  budoučí�ho
političké�ho Mésiá� s	é bylo vé dnéčh Jéz	 í�s	é z	 ivé�  á zdřávé� ,  jé pátřné�  z dobovy�čh z	 idovsky�čh
spisu! . Jédno obzvlá� s	 té	  jásné�  přohlá� s	éní� o oč	éká�vá�ní� tohoto Mésiá� s	é počhá� zí� mimo Bibli, z
knihy zváné�  S4álomounovy z	álmy, nápsáné�  né	kolik désí�ték lét př	éd Jéz	 í�s	ovy�m nářozéní�m.
Vs	imné	té si, jáky�  typ č	lové	ká mé	 l by� t Mésiá� s	 :
 

Viz,  Páné,  á vzbuď jim jéjičh křá� lé,  syná Dávidová,  áby vlá�dl  nád tvy�m sluz	ébní�kém
Izřáélém v dobé	 , ktéřá�  jé tobé	  zná�má� , Boz	é. Podř	í�zné á silou znič	í� néspřávédlivé�  vlá�dčé,
oč	istí� Jéřuzálé�m od pohánu! , ktéřé�  pos	 lápé do zá�huby; v moudřosti á vé spřávédlnosti
vyz	éné hř	í�s	ní�ky z dé	dičtví�; řozbijé ářogánči hř	í�s	ní�ku!  jáko hřnč	í�ř	skou ná�dobu; řozbijé
vés	kéřou  jéjičh  hmotu  z	éléznou  tyč	í�;  znič	í�  nézá�konné�  ná� řody  slovém  jého  u� st  ...
Shřomá�z	dí�  sváty�  lid,  ktéřy�  povédé vé spřávédlnosti….  A budé mí�t  pohánské�  ná� řody,
ktéřé�  mu budou slouz	 it  pod jého jhém, á budou oslávovát Pá�ná ná [přominéntní�m]
mí�sté	  nád čélou zémí�. A oč	istí� Jéřuzálé�m á uč	iní� ho sváty�m, ják tomu bylo od záč	á� tku do
končé…. A budé nád nimi spřávédlivy�m křá� lém, vyuč	ová�n Bohém. Žá jého dnu!  nébudé
mézi  nimi  z	á�dná�  népřávost,  přotoz	é  vs	 ičhni  budou  svátí�  á  jéjičh  křá� lém  budé  Pá�n
Mésiá� s	 . (S4álomounovy z	álmy 17: 21–32)

To, z	é Mésiá� s	  budé močny�m vá� léč	ny�m křá� lém, bylo oč	éká�vá�ní�  mnohá Ž4 idu!  v Jéz	 í�s	ové	
dobé	 .

Existováli vs	ák i dáls	 í� Ž4 idé� , ktéř	í� mé	 li dáls	 í� oč	éká�vá�ní� ohlédné	  toho, jáky�  budé budoučí�
vysvoboditél  Izřáélé.  Žéjmé�ná  v  ápokályptičké�  třádiči,  v  ní�z	  sé  náčhá� zél  i  Jéz	 í�s	  á  jého
ná� slédovní�či,  sé né	kdy myslélo, z	é budoučí�  spásitél nébudé pouhy�m pozémsky�m křá� lém.
Byl by to kosmičky�  soudčé Žémé	 , poslány�  od Bohá, áby s uká� zkou sí�ly svřhl sí�ly zlá. Táto
boz	ská�  postává bylá v řu! zny�čh téxtéčh názy�vá�ná řu! zny�mi ná�zvy, vč	étné	  „Syná č	lové	ká“ (ná
zá�kládé	  č	téní� Dániélá 7: 13–14). Uváz	ujmé o dvou ná� slédují�čí�čh z	 idovsky�čh téxtéčh, ktéřé�
počhá� zéjí� zhřubá z doby poč	á� tku kř	ésťánství�:

A oni [lid Boz	 í�]  mé	 li  vélkou řádost,  á z	éhnáli,  čhvá� lili  á oslávováli,  přotoz	é  jim bylo
zjévéno  jmé�no  Syná  č	lové	ká.  A  sédé	 l  ná  třu! nu  své�  slá�vy  á  čély�  soud  byl  dá�n  Synu
č	lové	ká, á zpu! sobí�, z	é hř	í�s	ní�či pominou á budou znič	éni z povřčhu zémské�ho. A ti, ktéř	í�
svédli své	 t z čésty, budou nálézéni v ř	été	zéčh á budou závř	éni k shřomá�z	dé	ní� př	i jéjičh



znič	éní� á vs	éčhná jéjičh dí�lá pominou z povřčhu zémské�ho. A od té�  doby nébudé nič
pořus	itélné�ho, přotoz	é tén Syn č	lové	ká sé objévil á sédé	 l ná třu! nu své�  slá�vy á vs	éčhno
zlé�  pominé á odéjdé př	éd ní�m. (1 Enočh 69)

 
Ják jsém sé dá� l dí�vál, ví�tř vynoř	il zé sřdčé moř	é né	čo jáko postává muz	é. A vidé	 l jsém,
z	é ténto muz	  lété	 l s nébésky�mi mřáky; á vs	udé, kám sé otoč	il, áby sé podí�vál, sé mu
vs	éčhno př	éd oč	imá tř	á� slo ... Poté�  jsém sé podí�vál á vidé	 l, z	é zé č	tyř	  nébésky�čh vé	 třu!  sé
shřomá�z	dilo néspoč	étné�  mnoz	ství�  lidí�,  áby bojováli přoti muz	 i,  ktéřy�  vys	él z moř	é….
Kdyz	  uvidé	 l  ná�vál  blí�z	 í�čí�ho  sé  zá� stupu,  nézvédl  řuku  áni  nédřz	él  kopí�  áni  z	á�dnou
vá� léč	nou zbřán	 ; álé vidé	 l jsém jén to, ják vyslál z u� st né	čo jáko přoud ohné	  á z jého řtu!
pláménny�  déčh… [ktéřy� ]  spádl ná ohřomují�čí�  zá� stup,  ktéřy�  byl  př	ipřávén bojovát,  á
vs	éčhny jé spá� lil,  tákz	é nájédnou z nésč	étné�ho mnoz	ství�  nébylo vidé	 t nič jiné�ho néz	
přáčh z popélá á zá�páčh kouř	é. (4. Ezdřá� s	  13: 1–11)

Vélky�  á močny�  vá� léč	ní�k-křá� l, nébo jés	té	  močné	 js	 í� kosmičky�  soudčé Žémé	  - to oč	éká�váli
né	ktéř	í�  Ž4 idé�  od Mésiá� s	é.  Jiní�  Ž4 idé�  mé	 li  jés	té	  dáls	 í�  oč	éká�vá�ní�,  jáky�  by mohl  by� t  budoučí�
spásitél.  1) Jédnu  vé	č,  ktéřou  mé	 lá  vs	éčhná  z	 idovská�  oč	éká�vá�ní�  spoléč	nou,  bylá  táto:
budoučí� Mésiá� s	  by byl postávou vznés	énosti á skutéč	né�  moči, ktéřy�  by s z	éléznou tyč	í� svřhl
Boz	 í� népř	á� télé v přojévu sí�ly á vlá�dy nád Boz	 í�m lidém á nád ostátní�mi ná� řody Žémé	 .

A  kdo  byl  Jéz	 í�s	?  Přáktičky  nézná�my�  potulny�  kázátél  z  vnitřozémí�  Gáliléjé,  ktéřy�  sé
dostál  ná  s	pátnou střánu zá�koná á  byl  ukř	iz	ová�n  jáko političky�  povstáléč.  Jéz	 í�s	  nésvřhl
R4 í�mány. R4 í�máné�  ho řozdřtili jáko komá� řá. Názy�vát Jéz	 í�s	é Mésiá� s	ém bylo přo vé	 ts	 inu Ž4 idu!
smé	s	né� ;  bylo to přáktičky (nébo opřávdu) řouhá�ní�  přoti  Bohu.  Jéz	 í�s	  jé  Mésiá� s	?  Kázátél,
ktéřy�  byl ukř	iz	ová�n? To jé Boz	 í� Mésiá� s	? Jo, spřá�vné	 .

Kdyz	  sé pokous	í�m vysvé	tlit svy�m studéntu! m, ják ábsuřdné	  zné	 lo tvřzéní�  přo vé	 ts	 inu
Ž4 idu! ,  č	ásto  sé  učhy�lí�m  k  ánálogii.  Oč	éká�vát  stř	í�zlivou  řéákči,  sé  ktéřou  by  mnoho  Ž4 idu!
př	ijálo  tvřzéní�,  z	é  Jéz	 í�s	  byl  Mésiá� s	 ,  jé  sřovnátélné�  s  oč	éká�vá�ní�m  tákové�  řéákčé  u  vá� s,
kdybyčh s plnou vá�z	ností� třvál ná tom, z	é vu! dčé poboč	ky Dávidiánu!  Dávid Kořésh, ktéřé�ho
zábilá FBI vé Wáčo, jé Pá�ném vésmí�řu. Dávid Kořésh? Ano, jé záčhřá�nčém své	tá á Pá�ném
vs	éčh! To jisté	  - ty jsi blá� zén? (Má�m potí�z	é s touto ánálogií�  káz	dy�  séméstř; áléspon	  jédén
studént mi př	i  zá�vé	řéč	né�m hodnočéní�  kuřzu ř	ékné: „Nému! z	u tomu uvé	ř	 it,  z	é si Ehřmán
myslí�, z	é Dávid Kořésh jé Pá�ném vésmí�řu!“)

Základ pro nároky křesťanů

       Pokud Ž4 idé�  néoč	éká�váli, z	é Mésiá� s	  budé třpé	 t á zémř	é zá hř	í�čhy, přoč	  kř	ésťáné�  vé	ř	 í� v
třpí�čí�ho Mésiá� s	é? Ždé jé zpu! sob, ják to fungoválo histořičky. Př	éd Jéz	 í�s	ovou smřtí� si né	ktéř	í�
jého ná� slédovní�či zjévné	  mysléli, z	é jé Mésiá� s	 ; toto př	ésvé	dč	éní� sé přojévujé v évángélií�čh.
Pokud  vs	ák  ř	ékli  „Jéz	 í�s	  jé  Mésiá� s	“,  mysléli  to  zjévné	  v  třádič	ní�m  z	 idovské�m  smyslu,
nápř	í�klád ták, z	é on budé křá� lém, ktéřy�  znovu nástolí�  třu! n v Izřáéli á budé vlá�dnout nád
jého  lidém.  (Nézápomén	 té  vs	ák,  z	é  sé  zdá� ,  z	é  sá�m Jéz	 í�s	  ténto  pojém počhopil  v  jiné�m,
ápokályptičké�m smyslu).

Táto nádé	 jé, z	é Jéz	 í�s	  mu! z	é by� t Mésiá� s	ém, bylá udá� lostmi dé	 jin řádiká� lné	  népotvřzéná:
Jéz	 í�s	  nikdy  néshřomá�z	dil  ářmá�du,  nikdy  névyhnál  R4 í�mány  zé  záslí�béné�  zémé	 ,  nikdy



néustánovil  Izřáél  jáko  svřčhovány�  stá� t.  Mí�sto  toho  byl  ukř	iz	ová�n.  To  uká� zálo  jého
ná� slédovní�ku! m, z	é jéjičh ví�řá v né	 j bylá néopodstátné	ná� .
 

Alé oni pák, nébo áléspon	  né	ktéř	í� z ničh, uvé	ř	 ili, z	é Bu! h vzkř	í�sil Jéz	 í�s	é z mřtvy�čh. Tí�m
sé znovu potvřdilá jéjičh dř	í�vé	 js	 í� př	édstává: Jéz	 í�s	  jé skutéč	né	  tí�m, ktéřé�ho si vybřál Bu! h! Jé
to vlástní� Boz	 í� syn! Jé to tén, komu Bu! h přoká� zál svou zvlá� s	 tní� př	í�zén	 , Boz	 í� pomázány�, ná� s	
záčhřá�nčé. On jé Mésiá� s	 !

Toto opé	tovné�  potvřzéní� př	inutilo néjřáné	 js	 í� kř	ésťány k nové�mu počhopéní� toho, čo to
známéná�  by� t  Mésiá� s	ém. Jéjičh logiká bylá bézvádná� .  Jéz	 í�s	  jé Mésiá� s	 .  Jéz	 í�s	  třpé	 l  á zémř	él.
Mésiá� s	  přoto musél třpé	 t á zémř	í�t.

Co to álé mé	 lo spoléč	né�ho s tí�m, z	é nééxistoválá z	á�dná�  z	 idovská�  přořočtví�, z	é Mésiá� s	
budé třpé	t á zémř	é? Néjřáné	 js	 í� kř	ésťáné�  záč	áli v Pí�smu hlédát ná�znáky přo svou novou ví�řu
á nénás	li jé v pásá� z	 í�čh, ktéřé�  odkázovály ná Mésiá� s	é, álé v jiny�čh pásá� z	 í�čh, ktéřé�  popisují�
utřpéní�  Boz	 í�ho  spřávédlivé�ho.  Kř	ésťáné�  dospé	 li  k  zá�vé	řu  á  tvřdili,  z	é  tyto  pásá� z	é  vé
skutéč	nosti odkázovály ná Mésiá� s	é, př	éstoz	é Mésiá� s	  v ničh néní� nikdy zmí�né	n á př	éstoz	é si
nikdo nikdy př	édtí�m némyslél, z	é odkázují� ná Mésiá� s	é. Alé přo kř	ésťány byly tákové�  pásá� z	é
jáko Izáiá� s	  53: 1–6 jásny�mi mésiá� s	sky�mi př	édpové	di:

Kdo uvé	ř	 í� nás	 í� zpřá�vé	? Nád ky�m sé zjéví� páz	é Hospodinová? Vyřostl př	éd ní�m jáko
přouték, ják oddénék z vypřáhlé�  zémé	 , némé	 l vzhléd áni du! stojnost. Vidé	 li jsmé ho,
álé byl ták névzhlédny�,  z	é jsmé po né	m nédyčhtili.  Byl v opovřz	éní�,  kdékdo sé ho
zř	ékl, muz	  plny�  boléstí�,  zkous	ény�  némočémi, jáko tén, př	éd ní�mz	  si č	lové	k zákřyjé
tvá� ř	, ták opovřz	ény�, z	é jsmé si ho névá�z	 ili. Byly to vs	ák nás	é némoči, jéz	  nésl, nás	é
bolésti ná sébé vzál, álé domní�váli jsmé sé, z	é jé řáné	n, ubit od Bohá á pokoř	én. Jénz	é
on byl přoklá�n přo nás	 i névé	řnost, zmuč	én přo nás	 i népřávost. Třéstá�ní� sná� s	él přo
ná� s	  pokoj, jého jizvámi jsmé uzdřávéni. Vs	 ičhni jsmé bloudili jáko ovčé, káz	dy�  z ná� s
sé dál svou čéstou, jéj vs	ák Hospodin postihl přo népřávost ná� s vs	éčh. 

Jéz	 í�s	ovo  utřpéní�  á  smřt  př	édpové	dé	 li  přořoči.  Přvní�  kř	ésťáné�  byli  vé  skutéč	nosti
př	ésvé	dč	éni, z	é éxistují� pásá�z	é, ktéřé�  popisují� skutéč	né�  ukř	iz	ová�ní� Mésiá� s	é, nápř	í�klád Ž4 álm
22: 1–18:
 

Mu! j Boz	é, mu! j Boz	é, přoč	 jsi mé	  opustil? ... Jsém č	éřv á né č	lové	k; opovřhová�n ostátní�mi
á opovřhovány�  lidmi. Vs	 ičhni, kdo mé	  vidí�, sé mi vysmí�vájí�; s	klébí� ná mé	  pusu, křoutí�
hlávou… Jsém vylity�  jáko vodá á vs	éčhny mojé kosti jsou mimo kloub; mojé sřdčé jé
jáko vosk; jé řoztávény�  v my�čh přsou; u� stá má�m vysčhlá�  jáko stř	ép á jázyk sé mi lépí� ná
č	élisti; poloz	 il jsi mé	  v přáčhu smřti. Néboť psi jsou vs	udé kolém mé	 ; obklopujé mé	
spoléč	nost zloč	inču! . Mojé řučé á nohy sé sčvřkly; Doká�z	u spoč	í�tát vs	éčhny své�  kosti.
Ží�řájí� á s	klébí� sé ná mé	 . Rozdé	 lili si mé�  s	áty mézi sébé á o mé�  obléč	éní� losováli. 

Táto  pásá�z	  pu! vodné	  némé	 lá  nič  spoléč	né�ho  s  budoučí�m  Mésiá� s	ém  á  Ž4 idé�  ji
néintéřpřétováli jáko odkáz ná né	 j. Jákmilé vs	ák Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či uvé	ř	 ili, z	é jé Mésiá� s	 ,
bylo př	iřozéné� ,  z	é v tákovy�čh pásá� z	 í�čh vidé	 li odkázy ná to, čo Mésiá� s	  záz	 ijé. Ná� slédovály



débáty o Jéz	 í�s	ové	  mésiá� s	ství�.  Ž4 idé�  třváli ná tom, z	é tyto pásá� z	é néodkázují�  ná Mésiá� s	é (á
mé	 li přávdu, přotoz	é Mésiá� s	  v ničh néní� nikdy zmí�né	n); Kř	ésťáné�  třváli ná tom, z	é áno. A ták
záč	ál ohn	 ostřoj. 

Alé čo vs	éčhná dáls	 í� přořočtví�, ktéřá�  mé	 l Jéz	 í�s	  splnit: z	é jého mátká budé pánná, z	é sé
nářodí�  v Bétlé�mé	 , z	é př	ijédé do Jéřuzálé�má ná oslu átd.? Jé du! léz	 ité�  si uvé	domit, z	é nás	é
zpřá�vy o tom, čo Jéz	 í�s	  udé	 lál á záz	 il, sé k ná�m dostály v évángélií�čh nápsány�čh mnoho lét po
té� to skutéč	nosti, ná zá�kládé	  u� stné	  př	éná� s	ény�čh př	í�bé	hu!  o né	m, ktéřé�  byly v obé	hu po čélá�
désétilétí�. Lidé� , ktéř	í� vypřá�vé	 li Jéz	 í�s	ovy př	í�bé	hy, néználi z	 idovská�  pí�smá. Né	ktéř	í� dobř	é ználi
Pí�smá á vypřá�vé	 li př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i  vé své	tlé toho, čo Pí�smo př	édpoví�dálá. A ták zpřá�vy o
Jéz	 í�s	ové	  nářozéní�, jého sluz	bé	 , jého třiumfá� lní�m vstupu, jého umuč	éní� á jého vzkř	í�s	éní� byly
č	ásto vypřá�vé	ny s ohlédém ná př	édpové	di Pí�smá,

Nápř	í�klád  Mátous	  i  Luká�s	  náznáč	ují�,  z	é  sé  Jéz	 í�s	  nářodil  v  Bétlé�mé	 ,  álé  néčháli  ho
nářodit sé pomočí� řu! zny�čh přotičhu! dny�čh tvřzéní� Přoč	 obá čhté	 jí�, áby sé nářodil v Bétlé�mé	?
Přotoz	é Stářy�  zá�kon náznáč	ujé, z	é z Bétlé�má př	ijdé spásitél (Mičhéá� s	  5: 2). Alé kdyz	  vs	 ičhni
vé	dé	 li, z	é počhá� zí�  z Názářétá? Ano, ř	ékl to Mátous	  á Luká� s	 , Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti vyřostl v
Názářétu. Alé nářodil sé v Bétlé�mé	 . Přoblé�m jé v tom, z	é jéjičh u� č	ty si návzá� jém odpořují�. Co
to  ukázujé?  Kř	ésťáné�  vypřá�vé	 li  př	í�bé	hy  o  Jéz	 í�s	 i  vé  své	tlé  toho,  v  čo  o  né	m  vé	ř	 ili,  á
potvřzováli si, z	é v káz	dé�m okámz	 iku jého z	 ivot náplnil Pí�smo, přotoz	é on byl konéčkonču!
třpí�čí� Mésiá� s	 .
 

Vé skutéč	nosti bylá mys	lénká, z	é Jéz	 í�s	  jé třpí�čí�  Mésiá� s	 ,  vyná� lézém přvní�čh kř	ésťánu! .
Néní� divu, z	é ápos	tol Pávél, ktéřy�  psál désí�tky lét poté� , čo kř	ésťáné�  př	is	 li s touto mys	lénkou,
náznáč	ujé, z	é jé néjvé	ts	 í�m „káméném u� řázu“ Ž4 idu! m (1. Kořintsky�m 1:23). Př	éstoz	é sé jédná�
o sámotny�  zá�klád čélé�  kř	ésťánské�  ví�řy, přo mnoho Ž4 idu!  to bylo smé	s	né�  tvřzéní�.

Pávél vidé	 l toto tvřzéní� jáko plátné�  přá�vé	  přoto, z	é bylo ták pos	étilé�  (1 Kořintsky�m 1: 1:
18–25).  Boz	 í�  čésty  néjsou  podobné�  lidsky�m.  Bu! h  záčhřá�nil  své	 t  skřzé  ukř	iz	ováné�ho
Mésiá� s	é, ják  to nikdo némé	 l áni némohl oč	éká�vát. Přo Pávlá to byl u� stř	édní� bod á klí�č	  ké
spá�sé, ktéřou Bu! h př	inésl své	 tu (1. Kořintsky�m 15: 3–5; R4 í�mánu! m 1–3). Smřtí� Mésiá� s	é Bu! h
zpř	í�stupnil spá� su vs	ém lidém, Ž4 idu! m i pohánu! m. A Pávél posunul ténto bod o křok dá� lé: jén
dí�ky  smřti  Mésiá� s	é  mohl  by� t  č	lové	k  př	iját  u  Bohá  -  né,  ř	ékné	mé,  přostř	édničtví�m
z	 idovské�ho zá�koná.

Alé Pávél si névymyslél př	édstávu, z	é Mésiá� s	  musí� by� t ukř	iz	ová�n. Táto mys	lénká bylá
vynálézéná mnohém dř	í�vé, jákmilé Jéz	 í�s	ovi pu! vodní� ná� slédovní�či uvé	ř	 ili, z	é ho Bu! h vzkř	í�sil
z mřtvy�čh. Pávél tuto mys	lénku zdé	dil, kdyz	  sé obřá� til, áby sé stál Jéz	 í�s	ovy�m ná� slédovní�kém.
Přá�vé	  táto  mys	lénká  nákonéč  dovédlá  kř	ésťánství�  k  odtřz	éní�  od  judáismu,  áby  sé  stálo
vlástní�m ná�boz	énství�m,  ná�boz	énství�m, ktéřé�  bylo v př	í�mé�m přotikládu k judáismu, jáko
ná�boz	énství� sámotné�ho Jéz	 í�s	é.



KŘESŤANSTVÍ JEHO VÝZNAM, PROTIŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

       Jédnou  z  néjnálé�hávé	 js	 í�čh  á  néjzájí�mávé	 js	 í�čh  otá�zék,  ktéřy�m  histořiči  řáné�ho
kř	ésťánství�  muséli  č	élit,  jé,  ják  sé  du! kládné	  z	 idovské�  ná�boz	énství�  Jéz	 í�s	é  ták  řyčhlé
přomé	nilo v ná�boz	énství� pohánu! . Ják sé kř	ésťánství� posunulo od sékty v judáismu k tomu,
z	é sé zá néčélé�  stolétí� stálo viřuléntné	  přotiz	 idovsky�m ná�boz	énství�m?

Náboženství Ježíše a jeho prvních následovníků

       Uz	  jsmé vidé	 li, z	é v Jéz	 í�s	ové	  posélství� nébo jého poslá�ní� nébylo nič, čo by bylo mimo
judáismus. Byl to Ž4 id,  nářozény�  z	 idovsky�m řodič	u! m, vyřu! stál  v z	 idovské�  kultuř	é;  stál  sé
uč	itélém  z	 idovské�ho  přá�vá,  shřomá�z	dil  kolém  sébé  skupinu  z	 idovsky�čh  ná� slédovní�ku!  á
instřuovál jé k tomu, čo pováz	ovál zá přávé�  učtí�vá�ní� z	 idovské�ho Bohá.

Jéz	 í�s	  byl ápokályptičky�  z	 idovsky�  přořok. Př	édpoklá�dál,  z	é Bu! h Ž4 idu!  břzy zásá�hné do
histořié,  svřhné sí�ly  zlá á nástolí�  ná zémi své�  dobřé�  křá� lovství�.  Aby vstoupily do tohoto
křá� lovství�,  ř	ékl  Jéz	 í�s	  z	 idovsky�m dávu! m, z	é muséjí�  dé	 lát to, čo Bu! h př	iká� zál v z	 idovské�m
zá�koné	 .  Konkřé� tné	  potř	ébováli  plnit  dvé	  néjvé	 ts	 í�  př	iká� zá�ní�  zá�koná:  milovát  Bohá čély�m
svy�m sřdčém, dus	í�  á silou (čit.  5.  Mojz	 í�s	ová 6: 4–6) á milovát své�  bliz	ní�  jáko sámi sébé
(čitovát 3.  Mojz	 í�s	ovu 19:18).  „Ná té	čhto dvou př	iká� zá�ní�čh,“ nálé�hál  Jéz	 í�s	 ,  „zá�visí�  vés	kéřy�
zá�kon á přořoči“ (Mátous	  22:40).

Kdyz	  č	lové	k  řékonstřuujé  skutéč	né�  Jéz	 í�s	ovy  vy�řoky á skutky,  vs	éčhny stojí�  pévné	  v
tomto z	 idovské�m ápokályptičké�m řá�mči. Tépřvé jého pozdé	 js	 í�  ná� slédovní�či ho vidé	 li, jáko
zákládátélé nové�ho ná�boz	énství�. Ždá�  sé, z	é némé	 l v u� myslu záloz	 it nové�  ná�boz	énství�. Jého
ná�boz	énství� bylo spřá�vné	  intéřpřétová�no Ž4 idy (sámozř	éjmé	  v opoziči vu! č	i jiny�m vy�kládu! m,
jáko jsou nápř	í�klád fářizéové�  á sádučéové�).
 

Né	ktéř	í� z jého pozdé	 js	 í�čh ná� slédovní�ku!  si učhováli z	 idovsky�  čhářáktéř jého přohlá� s	éní�.
Ják sé kř	ésťánské�  ná�boz	énství� vyví�jélo jiny�mi smé	řy, tito ná� slédovní�či záč	áli by� t oznáč	ová�ni
zá  káčí�ř	é.  To  jé  jédná  zé  skutéč	ny�čh  iřonií�  řáné	  kř	ésťánské�  třádičé,  z	é  pu! vodní�  fořmá
ná�boz	énství� záč	álá by� t potláč	ová�ná á odsuzová�ná.
 

Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či zná�mí� jáko Ebionité�  nálé�háli, z	é Jéz	 í�s	  némé	 l nikdy v u� myslu zřus	it
zá�kon; přotoz	é to byl z	 idovsky�  Mésiá� s	  vyslány�  od z	 idovské�ho bohá k z	 idovské�mu ná� řodu v
souládu s z	 idovsky�m zá�koném, á přotoz	é on sá�m z čélé�ho sřdčé př	ijál z	 idovsky�  zá�kon, jého
ná� slédovní�či muséli by� t z	 idovs	tí� - á potř	ébováli dodřz	ovát zá�kon. Pokud zá�kon ř	í�ká� , z	é mézi
lidém Boz	 í�m májí� by� t muz	 i obř	ézá�ni, pák musí� by� t obř	ézá�ni. Pokud sé v né	m ř	í�ká� , z	é Boz	 í� lid
má�  záčhová�vát kos	éř, musí�   dodřz	ovát kos	éř. Pokud jim ř	í�ká� ,  áby dodřz	ováli Sábát, musí�
dodřz	ovát  Sábát.  Ebionité�  tvřdili,  z	é  to byl  ná� zoř,  ktéřy�  přosázovál  Jéz	 í�s	u! v  vlástní�  břátř
Jákub, vu! dčé jéřuzálé�mské�  čí�řkvé. Vé	dči př	ipustili, z	é mohli mí�t přávdu.

Ždá�  sé, z	é podobny�  ná� zoř sé záčhovál i v Mátous	ové	  évángéliu. Jisté	 , toto évángélium
vyjádř	ujé př	ésvé	dč	éní�, z	é smřt á vzkř	í�s	éní� Jéz	 í�s	é jsou klí�č	ém ké spá�sé, ják tvřdili sámotní�
Ebionité� .  Alé  táké�  náznáč	ujé,  z	é  Jéz	 í�s	  uč	il  své�  ná� slédovní�ky,  z	é  pokud čhté	 jí�  vstoupit  do
nébéské�ho křá� lovství�, musí� dodřz	ovát zá�kon. Vé skutéč	nosti ho muséli udřz	ovát jés	té	  lé�pé
néz	  sámotní� vu! dči Ž4 idu!  (Mátous	  5: 17–20). Jéz	 í�s	  jé v tomto évángéliu zobřázén jáko uč	itél



zá�koná, ktéřy�  svy�m ná� slédovní�ku! m sdé	 lujé jého přávy�  vy�znám. Nikdy jé néuč	il, áby pořus	ili
né	ktéřy�  zé zá�konu! . Vyzy�vá�  jé, áby ho ná� slédováli dodřz	ová�ní�m zá�koná.

Protižidovské učení Ježíšových pozdějších následovníků

        Ténto ná�zoř ná to, čo známénálo ná� slédovát Jéz	 í�s	é, přohřá� l v bojí�čh o zá�klády ví�řy v
řáné�  čí�řkvi.  Ná� zořy  ápos	tolá  Pávlá  sé  lis	 ily  od  ná�zořu!  Ebionitu!  (ktéř	í�  vidé	 li  Pávlá  jáko
u� hlávní�ho  népř	í�télé),  Mátous	é  á  sámotné�ho  Jéz	 í�s	é.  Pávél  dočélá  náhlás  tvřdil,  z	é  zá�kon
nému! z	é mí�t z	á�dnou řoli v tom, áby č	lové	k mé	 l přá�vo stá� t př	éd Bohém. Jáky�koli pohán, ktéřy�
př	is	él do čí�řkvé, řozhodné	  nézáč	ál dodřz	ovát z	 idovsky�  zá�kon. Pávél si myslél, z	é pokud jé
obř	ézá�n néz	 idsky�  muz	 , néjén z	é udé	 lál né	čo zbytéč	né�ho, álé z	é tí�m popí�řá�  Boz	 í� milost, ktéřá�
nábí�zí� spá� su jáko dář skřzé Jéz	 í�s	ovu smřt, nikoli přostř	édničtví�m zá�koná á smlouvy obř	í�zky.
Tákové�mu muz	 i skutéč	né	  hřozilo, z	é ztřátí� svou spá� su (Gáláťánu! m 5: 4).

Vidé	 li Pávél á Mátous	  stéjné	  otá� zku dodřz	ová�ní� zá�koná? Evidéntné	  né. Obhájovál Pávél
á Jéz	 í�s	  stéjné�  ná�boz	énství�? Jé to klí�č	ová�  histořičká�  otá� zká á odpové	ď jé té	z	ké�  popř	í�t. Jéz	 í�s	
uč	il své�  ná� slédovní�ky, áby dodřz	ováli zá�kon ták, ják ho př	iká�zál Bu! h, áby mohli vstoupit do
křá� lovství�. Pávél uč	il, z	é dodřz	ová�ní� zá�koná némá�  nič spoléč	né�ho sé vstupém do křá� lovství�.
Přo Pávlá bylá du! léz	 itá�  pouzé Jéz	 í�s	ová smřt á vzkř	í�s	éní�. Histořičky�  Jéz	 í�s	  uč	il zá�kon. Pávél
uč	il  Jéz	 í�s	é.  Nébo,  ják  uvédli  né	ktéř	í�  uč	énči,  jiz	  zá  Pávlá  sé  ná�boz	énství�  Jéz	 í�s	é  stálo
ná�boz	énství�m o Jéz	 í�s	 i. (Ač	koli, ják jsém jiz	  zdu! řáznil, Pávél névynálézl ténto novy�  pohléd ná
Jéz	 í�s	é, álé zdé	dil ho.)

Pozdé	 ji kř	ésťáné�  posunuli Pávlu! v odklon jés	té	  dá� lé. A ták jsmé vidé	 li, z	é Mářčion třvál
ná  tom,  z	é  Pávlu! v  řozdí�l  mézi  zá�koném  á  évángéliém  byl  ábsolutní�.  Žá�kon  némá�  nič
spoléč	né�ho s évángéliém. Žá�kon byl dá�n Bohém Ž4 idu!  přo z	 idovsky�  lid á védé jé pouzé k (á
vs	éčhny ostátní�)  zátřáčéní�.  Evángélium př	is	 lo  od Bohá Jéz	 í�s	é;  bylá  to  čéstá  spá� sy  skřzé
Jéz	 í�s	ovu smřt á př	inéslá vysvobozéní�  od hné	vivé�ho Bohá Stářé�ho zá�koná.  Přo Mářčio� ná
éxistováli doslová dvá Bohové�  á Bu! h zá�koná némá�  nič spoléč	né�ho s Bohém Jéz	 í�s	é.  Stářy�
zá�kon pátř	í� hné	vivé�mu Bohu Ž4 idu! . Jé to z	 idovská�  knihá á nič ví�č. Néní� souč	á� stí� kř	ésťánské�ho
ká�nonu á musí� by� t zčélá odmí�tnutá.

Ostátní� kř	ésťáns	tí� myslitélé�  z doby Mářčio� ná zástá�váli opáč	ny�  ná� zoř, čoz	  iřoničky védlo
k jés	té	  viřuléntné	 js	 í�m fořmá�m ánti-judáismu. Klí�č	ovy�m př	í�kládém jé Bářnábá� s	u! v dopis (viz
kápitolá  6).  Přo  Bářnábá�s	é  jé  Stářy�  zá�kon  knihou  kř	ésťánskou,  nikoli  z	 idovskou.  Ž4 idé�
népočhopili  jého uč	éní�  á  vz	dy  ho néčhá�páli.  Jsou to  od Mojz	 í�s	ovy�čh  dnu!  lidé�  s  tvřdy�m
sřdčém,  névé	domí�,  u� myslní�  á  néposlus	ní�.  Podlé  Bářnábá�s	é  z	 idovsky�  lid  pořus	il  zvlá� s	tní�
smlouvu, ktéřou s nimi Bu! h uzávř	él,  jákmilé bylá vydá�ná.  Kdyz	  Mojz	 í�s	  řozbil přvní�  sádu
déséti př	iká�zá�ní�, tí�m skonč	ilá smlouvá Ž4 idu!  s Bohém. Bu! h s nimi nikdy néobnovil smlouvu.
Přá�vé	  s Jéz	 í�s	ovy�mi ná� slédovní�ky uzávř	él „novou smlouvu“.
 

Bářnábá� s	  ř	 í�ká�  svy�m kř	ésťánsky�m č	téná� ř	u! m v Dopisu Bářnábá� s	é 4: 6–7:

myslété ná sébé á népř	ipodobn	 ujté sé té	m, ktéř	í� závinili vás	é č	étné�  hř	í�čhy s odvolá�ní�m
sé ná Žá�kon, jáko by plátil přo né	 . Oni jéj pokázili jiz	  téhdy, kdyz	  jéj obdřz	él Mojz	 í�s	 . 



Vy�slédkém jé,  ják ř	í�ká�  Bářnábá�s	 ,  z	é  Ž4 idé�  vz	dy  néspřá�vné	  intéřpřétováli  svu! j  zá�kon,
přotoz	é si mysléli, z	é musí� by� t břá�n doslovné	 , vč	étné	  přávidél o tom, jáké�  potřáviny mohou
nébo  némohou  by� t  konzumová�ny.  Tyto  zá�kony  nikdy  nébyly  mí�né	ny  doslovné	 ,  álé  jáko
dučhovní�  popis  toho,  ják  májí�  lidé�  z	 í�t.  Ž4 idovské�  ná�boz	énství�  jé  postávéno  ná  fálés	né�m
počhopéní� z	 idovské�ho vlástní�ho zá�koná.

Bářnábá� s	  má�  pozořuhodnou sčhopnost nájí�t Křistá á kř	ésťánské�  posélství� ná střá�nká� čh
Stářé�ho zá�koná. Pouzé jédén př	í�klád: Tvřdí�,  z	é obř	í�zká, známéní�  smlouvy dáné�  otči Ž4 idu!
Abřáhá�movi, Ž4 idé�  vz	dy vyklá�dáli néspřá�vné	 , čoz	  čhá�páli ták, z	é májí� odř	í�znout př	édkoz	ku
svy�m dé	tém. O tom to nikdy nébylo. Mí�sto toho obř	í�zká známéná� ,  z	é č	lové	k musí�  vé	ř	 it v
Jéz	 í�s	u! v kř	í�z	 .  Ják Bářnábá�s	  dokázujé svu! j ná� zoř? Poznáméná�vá� , z	é vé Stářé�m zá�koné	  védé
Abřáhám svou ářmá�du 318 sluz	ébní�ku!  do bojé,  álé  př	ipřávujé  jé  ná ví�té	zství�  tí�m,  z	é  jé
néjpřvé obř	ézá�vá�  (Génésis 14:14; 17:23). Jáky�  jé, ptá�  sé Bářnábá� s	 , vy�znám skutéč	nosti, z	é
zdé bylo 318 obř	ézány�čh sluz	ébní�ku! ? Jé to symboličké�  č	í�slo.
 

Př	ipomén	 mé, z	é stářové	ké�  jázyky pouz	 í�vály pí�sméná ábéčédy táké�  přo č	í�sličé: symbol
přo přvní� ř	éčké�  pí�sméno, álfá, byl 1; bétá bylá 2; gámá, 3. (Bářnábá�s	  záklá�dá�  svu! j vy�klád ná
Séptuáginté	  - ř	éčké�m př	ékládu hébřéjské�  Biblé.) C4 í�slo 318 jé tvoř	éno ř	éčky�mi pí�smény táu,
iotá á étá. Bářnábá� s	  poukázujé ná to, z	é táu, ktéřy�  vypádá�  jáko nás	é pí�sméno t, má�  tvář kř	í�z	é
á  iotá  á  étá  jsou přvní�  dvé	  pí�sméná vé  jmé�nu Jéz	 í�s	é.  Obř	í�zká  néní�  o  př	édkoz	ká� čh.  Jé  o
Jéz	 í�s	ové	  kř	í�z	 i.

Co  sé  stáné,  kdyz	  kř	ésťánsky�  áutoř  přohlá� sí�,  z	é  Ž4 idé�  nikdy népočhopili  své�  vlástní�
ná�boz	énství� á z	é Stářy�  zá�kon jé kř	ésťánská� , nikoli z	 idovská�  knihá? Jé to zjévny�  pokus zbávit
judáismus  vés	kéřé�  jého  plátnosti.  A  to  byl  Bářnábá�s	u! v  čí�l.  Jého  knihá  jé  áz	  do  končé
přotiz	 idovská� .

Postupém č	ásu sé kř	ésťánsky�  ánti-judáismus stá� lé ví�čé zhořs	ovál á zhořs	ovál, přotoz	é
kř	ésťáns	tí� áutoř	i záč	áli obvin	 ovát Ž4 idy zé vs	éčh dřuhu!  dářébá� čky�čh č	inu! , néjén zé s	pátné�ho
vy�kládu jéjičh vlástní�čh Pí�sém. Né	ktéř	í� kř	ésťáns	tí� áutoř	i tvřdili, z	é znič	éní� Jéřuzálé�má, sřdčé
judáismu, R4 í�mány v řočé 70 n. L., Bylo Boz	 í�m soudém nád Ž4 idy zá zábití� vlástní�ho Mésiá� s	é.
Nákonéč  sé  ná  sčé�né	  objévili  kř	ésťáns	tí�  áutoř	i,  ktéř	í�  posunuli  logiku  o  křok  dá� lé.  Kdyz	
kř	ésťáné�  záč	áli  vní�mát  sámotné�ho  Jéz	 í�s	é  jáko  boz	ské�ho,  né	ktéř	í�  tvřdili,  z	é  tí�m,  z	é  byli
zodpové	dní� zá Jéz	 í�s	ovu smřt, Ž4 idé�  sé vé skutéč	nosti přovinili zábití�m Bohá.

Toto obviné	ní�  zé závřáz	dé	ní�  Bohá sé popřvé�  objévujé vé spiséčh áutořá z pozdní�ho
dřuhé�ho stolétí�  jmé�ném Mélito,  ktéřy�  byl biskupém vé mé	sté	  Sářdis.  Ká�zá�ní�,  ktéřé�  ká� zál
Mélito ná né	 jáké�  blí�z	é  néuřč	éné�  vélikonoč	ní�  oslávé	 ,  bylo objévéno v poloviné	  dváčá� té�ho
stolétí�. V Mélitové	  kostélé sé v dobé	  z	 idovské�ho Pésáčhu slávily Vélikonočé, á ták sé tomuto
jého ká�zá�ní� ř	 í�ká�  homilié Pásčhy. V né	m řéfléktujé vinu Ž4 idu!  zá zábití� Jéz	 í�s	é, jéjičh vlástní�ho
Bohá, řé� tořičky močny�m, álé dé	sivy�m jázykém:

To on byl zabit. A kde byl zabit? Uprostřed Jeruzaléma. Kým? Izraelem. Proč? Protože uzdravil

jejich chromé a očistil  jejich malomocné a přivedl ke světlu  jejich slepé a vzkřísil

jejich mrtvé: proto zemřel.(kapitola 72)

 



Přoč	  jsi,  Izřáél,  udé	 lál  tu  zvlá� s	 tní�  néspřávédlnost?  Žnéučtil  jsi  toho,  kdo  té	  počtil.
Pohřdáli jsté tí�m, kdo si vá� s vá�z	 il. Popř	él jsté toho, kdo vá� s véř	éjné	  uznál. Žř	ékli jsté sé
toho, kdo vá� s přohlá� sil  zá své�ho. Žábil  jsi toho, kdo té	  př	imé	 l  z	 í�t.  Přoč	  jsi  to udé	 lál,
Izřáéli? (kápitolá 73)

Bylo nutné� , áby třpé	 l, áno, álé né od tébé; bylo nutné� , áby byl znéučté	n, álé né od tébé;
bylo nutné� ,  áby byl souzén, álé né od tébé; bylo nutné� ,  áby byl ukř	iz	ová�n, álé né od
tébé, né vás	 í� přávičí�, Izřáéli! (kápitoly 75–76)

Přoto posloučhéjté á čhvé	 jté sé kvu! li né	mu, přo ktéřé�ho sé tř	á� slá Žémé	 . Tén, kdo závé	sil
Žémi vé vésmí�řu, jé sá�m pové	s	én; tén, kdo upévnil nébésá ná mí�sté	 , jé sá�m př	ibit; tén,
ktéřy�  pévné	  upévnil vs	éčhny vé	či, jé sá�m pévné	  př	ipévné	n ké dř	évu. Pá�n jé uřáz	én, Bu! h
byl závřáz	dé	n, izřáélsky�  křá� l byl znič	én izřáélskou řukou. (kápitoly 95–96)

Vysvětlení vzestupu křesťanského anti-judaismu

        Ják  k  tomu  dos	lo?  Ják  sé  vá� s	nivé	  z	 idovské�  ná�boz	énství�  Jéz	 í�s	é  stálo  viřá� lné	
přotiz	 idovsky�m ná�boz	énství�m jého ná� slédovní�ku! ?

Logičky�  vy�voj  kř	ésťánské�ho  ánti-judáismu  mu! z	été  přávdé	podobné	  vyslédovát  z
infořmáčí�  uvédény�čh v té� to kápitolé.  Roztřz	ká př	iřozéné	  nástálá,  jákmilé kř	ésťáné�  záč	áli
třvát  ná tom,  z	é  Jéz	 í�s	  jé  Mésiá� s	 ,  z	é  Mésiá� s	  musél  třpé	t  zá hř	í�čhy,  z	é  smřt Mésiá� s	é  bylá
přostř	édkém, ktéřy�m Bu! h smí�ř	 il lidi s ní�m, z	é zá�kon néhřájé z	á�dnou řoli v áktu spá� sy, á z	é
Ž4 idé�  přoto muséjí� buď uvé	ř	 it v Jéz	 í�s	é jáko Mésiá� s	é, nébo by� t Bohém závřz	éni. Vé	ř	 í�čí� v Jéz	 í�s	é
mé	 li přávdu á byli s Bohém; vs	 ičhni ostátní�,  vč	étné	  vé	řny�čh Ž4 idu! ,  stá� li pod Boz	 í�  klétbou.
Ténto pohléd nájdémé u Pávlá,  álé névymyslél jéj;  uz	  to bylo návřhová�no,  néz	  př	is	él  ná
sčé�nu.  Néní�  divu,  z	é  kdyz	  byl  Pávél  jés	té	  nékř	ésťánsky�m  Ž4 idém,  pováz	ovál  Jéz	 í�s	ovy
ná� slédovní�ky zá tákovou uřá�z	ku.

Logiká té� to pozičé ví�čémé�né	  védlá né	ktéřé�  kř	ésťány k tvřzéní�, z	é odmí�tnutí�m Boz	 í�ho
Mésiá� s	é Ž4 idé�  odmí�tli i Bohá. Př	iřozény�m du! slédkém bylo, z	é jé Bu! h závřhl.

Kř	ésťáns	tí�  myslitélé�  by mohli  námí�tnout,  z	é  sámotné�  z	 idovské�  Pí�smo náznáč	ujé,  z	é
z	 idovsky�  ná� řod  byl  Bohém  závřz	én.  Stářozá�konní�  přořoči  opákováné	  vářují�  stářové	ké�
Izřáélity, z	é jélikoz	  pořus	ili Boz	 í� vu! li á zá�kon, obřáčí� sé ná né	  sé soudém. Tito přořoči jáko
Amos,  Ozéá�s	  á  Izájá� s	  ř	 í�kájí�,  z	é  Bu! h závřhl  svu! j  lid kvu! li  tomu,  ják sé řozhodli  z	 í�t.  Přvní�
Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či  sé učhy�lili  k tomuto ná�zořu á vytvoř	ili  z  né	 j  jáky�si  obéčny�  přinčip.
Vyvřčholéní�m z	 idovské�  tvřdohlávosti á své�volnosti bylo odmí�tnutí�  vlástní�ho Mésiá� s	é. Přo
Bohá  to  bylá  poslédní�  kápká.  Ž4 idé�  jiz	  nébyli  vyvolény�m  Boz	 í�m  lidém.  Byli  náhřázéni
ná� slédovní�ky Jéz	 í�s	é. 

Nébylo to přoto, z	é by sé Bu! h odvřá� til od své�ho slová nébo svy�čh slibu! . Ná viné	  byli
sámi Ž4 idé� . Né	ktéřé�  z té	čhto přotiz	 idovsky�čh ná� lád nájdémé jiz	  ná střá�nká� čh Nové�ho zá�koná.
Pávél sé dlouhodobé	  záby�vá�  odmí�tnutí�m Ž4 idu! , i kdyz	  si myslí�, z	é čély�  Izřáél nákonéč uvidí�
svou čhybnou čéstu,  uvé	ř	 í�  v  Jéz	 í�s	é  á budé spásén (R4 í�mánu! m 9–11, zéjmé�ná 11:  1–26 ).
Ostátní� áutoř	i si nébyli ták jistí�. Jánovo évángélium obvin	 ujé „Ž4 idy“ dočélá zř	étélné	  z toho,
z	é  odmí�tli  á  zábili  Jéz	 í�s	é  (kápitoly  19–20);  á  v  jédné�  střás	 livé�  pásá�z	 i  vé  skutéč	nosti



náznáč	ujé, z	é Ž4 idé�  néjsou dé	tmi Boz	 í�mi, álé dé	tmi D4 á�blá (Ján 8: 42–44). Jé té	z	ké�  by� t spásén,
pokud jé Sátán vás	 í�m otčém.

Od poloviny dřuhé�ho stolétí� sé vitřiol stá�vá�  jés	té	  éxtřé�mné	 js	 í�m. Kř	ésťáns	tí� áutoř	i jáko
Justin Mářtyř á Téřtullián psáli pojédná�ní� př	í�mo přoti Ž4 idu! m á jéjičh ná�boz	énství�. Tvřdí�, z	é
Ž4 idé�  népočhopili  vy�znám své�ho vlástní�ho ná�boz	énství�  á  vlástní�ho zá�koná,  z	é  néuzná�vájí�
přořočtví� odkázují�čí� ná Jéz	 í�s	é, z	é odmí�tájí� své�ho vlástní�ho Mésiá� s	é posláné�ho od Bohá, á ták
odmí�tájí� sámotné�ho Bohá. Podlé Justiná známéní� obř	í�zky nikdy nébylo zámy�s	léno k tomu
áby oddé	 lilo Ž4 idy jáko Boz	 í�  lid; mé	 lo jén uká� zát, kdo jé hodén přoná� slédová�ní�. 2) Tákové�
přotiz	 idovské�  třáktá� ty vznikájí�  jés	té	  dlouho v dřuhé�m stolétí�  á  stá�vájí�  sé stá� lou střávou
kř	ésťánsky�čh č	téná� ř	u!  po čélá�  ná� slédují�čí� stálétí�.

Přo  né	ktéřé�  č	téná� ř	é  jé  př	ékvápéní�m,  kdyz	  sé  dozvé	dí�,  z	é  ténto  dřuh  ánti-judáismu
nééxistovál v ř	í�mské�m, ř	éčké�m áni z	á�dné�m jiné�m své	 té	  př	éd př	í�čhodém kř	ésťánství�,  á jé
tédy  kř	ésťánsky�m  vyná� lézém.  Jisté	  né	ktéř	í�  ř	 í�ms	tí�  á  ř	éč	tí�  áutoř	i  pomlouváli  Ž4 idy  kvu! li
bizářní�m zvyku! m  -  mřzáč	éní�  pénisu!  u  jéjičh  čhlápču! ,  odmí�tá�ní�  jí�st  vépř	ové�  máso,  táké�
lénost,  z	é  jédén dén v ty�dnu (Sábát)  népřáčováli.  R4 í�ms	tí�  á  ř	éč	tí�  áutoř	i  vs	ák znéváz	ováli
káz	dé�ho,  kdo  nébyl  R4 ékém  nébo  R4 í�máném,  á  Ž4 idé�  tédy  nébyli  vyjí�mkou.  3) Dokud  sé
néobjévilo kř	ésťánství�. Pák sé ná judáismus záč	álo dí�vát néjén jáko ná souboř podivny�čh á
odpořny�čh přáktik, álé táké�  jáko ná zvřá� čéné�  á zkořumpováné�  ná�boz	énství�. Ž4 idé�  uz	  nébyli
přosté	  divní�. Byli přořádní� á zlí�. Jáko lidé�  odmí�tli Bohá á on odmí�tl jé.

Tyto  ná�zořy  sé  mohly  zdá� t  dočélá  nés	kodné�  zá  dnu!  Pávlá,  Bářnábá�s	é,  Justiná
muč	édní�ká, Téřtulliáná á dokončé i Séřápioná. Nákonéč kř	ésťánství�  bylo v té	čhto dobá� čh
mály�m ná�boz	énství�m v kontéxtu vélmi vélké�  ř	 í�s	é.  Ž4 idé�  mnohoná� sobné	  př	évys	ováli poč	ét
kř	ésťány á kř	ésťáné�  némé	 li z	á�dnou sočiá� lní� áni političkou moč. V té�  dobé	  řé� tořičké�  u� toky
přoti Ž4 idu! m névédly k fyzičky�m u� toku! m.

S tí�m, ják kř	ésťánství� řostlo, sé to vs	éčhno zmé	nilo á nákonéč si ho osvojil nikdo jiny�
néz	  ř	 í�msky�  čí�sář	  Konstántin.  Kdyz	  Konstántin  konvéřtovál  ké  kř	ésťánství�,  poč	á� tkém
č	tvřté�ho  stolétí�  jiz	  kř	ésťáné�  př	évys	ováli  poč	tém  Ž4 idy  á  tvoř	ili  ási  10  přočént  obyvátél
ř	í�mské�  ř	 í�s	é. Alé ná řozdí�l  od Ž4 idu! ,  ktéř	í�  nikdy nébyli v ř	í�s	 i  přoná� slédová�ni jáko lidé� ,  byli
kř	ésťáné�  stá� lé  přoná� slédovánou  méns	inou.  4) Vs	éčhno  sé  zmé	nilo,  kdyz	  Konstántin
konvéřtovál. Stálo sé populá� řní�m á mo� dní�m by� t kř	ésťáném. Konvéřzé sé záč	ály hřomádné	
vyskytovát. Ná konči č	tvřté�ho stolétí�  sé čélá�  poloviná ř	í�s	é hlá� silá ké kř	ésťánství� á ř	í�msky�
čí�sář	  Théodosius přohlá� sil, z	é kř	ésťánství� jé ofičiá� lní�m ná�boz	énství�m ř	í�s	é.

Ténto vy�voj vé	čí�  hřá� l  klí�č	ovou řoli v z	 idovsko-kř	ésťánsky�čh vztází�čh.  5) Od poč	á� tku!
čí�řkvé bylá ná řé� tořičké�  u� řovni vyjá�dř	ová�ná ántipátié vu! č	i Ž4 idu! m; břzy sé to stálo vé	čí� č	inu.
R4 í�ms	tí�  u� ř	édní�či,  ktéř	í�  byli nyní�  kř	ésťány,  břáli řé� tořiku svy�čh př	édčhu! dču!  vá� z	né	  á  vidé	 li
z	 idovsky�  lid doslová jáko népř	á� télé přávdy, ktéř	í�  mé	 li by� t potřéstá�ni zá odmí�tnutí�  Jéz	 í�s	é.
Ofičiá� lní� politiká ř	í�s	é vé č	tvřté�m stolétí� névyz	ádoválá péřzékuči Ž4 idu! , álé lidé�  u moči, jáko
jsou  kř	ésťáns	tí�  guvéřné�ř	 i  ř	 í�msky�čh  přovinčií�,  sé  č	ásto  dí�váli  jinám  nébo  to  soukřomé	
omlouváli. Synágogy byly vypá� lény, májéték zkonfisková�n á Ž4 idé�  byli véř	éjné	  zésmé	s	n	 ová�ni
á né	kdy ponéčhá�ni k ná� silí� dávu! .

A ták tu má�mé jédnu z néjvé	 ts	 í�čh  iřonií�  řáné	  kř	ésťánské�  třádičé.  Hlubočé z	 idovské�
ná�boz	énství�  Jéz	 í�s	é  á  jého  ná� slédovní�ku!  sé  stálo  břutá� lné	  přotiz	 idovsky�m  ná�boz	énství�m
pozdé	 js	 í�  doby,  čoz	  védlo  k  hřozny�m péřzékučí�m stř	édové	ku  á  pogřomu! m á  pokusu! m o
génočidy, ktéřé�  suz	ovály své	 t áz	  do nédá�vné�  doby.  6) Antisémitismus, ják sé k ná�m dnés



dostál,  jé  histořičky  konkřé�tní�  kř	ésťánsky�čh  řéákčí�  ná  nékř	ésťánské�  Ž4 idy.  Jé  to  jédén  z
néjmé�né	  slány�čh vyná� lézu!  řáné�  čí�řkvé.

Božství Ježíše

        Kdyz	  jsém byl ná vysoké�  s	kolé, uz	  jsém mnoho lét vé	ř	 il, z	é Jéz	 í�s	  jé Bu! h, z	é to byl á vz	dy
budé jédén z néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh á néjzá�kládné	 js	 í�čh přinčipu!  kř	ésťánské�  třádičé. Alé kdyz	  jsém
záč	ál  vá� z	né	  studovát Bibli,  ná postgřáduá� lní�  s	kolé  jsém si  záč	ál  uvé	domovát,  z	é  to néní�
pu! vodní� ví�řá Jéz	 í�s	ovy�čh přvní�čh ná� slédovní�ku! , áni sámotné�ho Jéz	 í�s	é.

Kdy se Ježíš stal Božím synem?

         Vidé	 li jsmé, z	é évángéliá Nové�ho zá�koná, z ničhz	  tř	i ná�m néř	í�kájí� o Jéz	 í�s	 i jáko o Bohu,
bylá nápsá�ná mnoho lét poté� , čo Jéz	 í�s	  z	 il á zémř	él. Existují� i dáls	 í� č	á� sti Nové�ho zá�koná, ktéřé�
byly nápsá�ny dř	í�vé. Vé	dči si jiz	  dlouho mysléli, z	é né	ktéřé�  přojévy ápos	tolu!  v knizé Skutky
ápos	tolu!  mohou  př	édstávovát  ná�zořy,  ktéřé�  byly  populá� řní�  mézi  přvní�mi  Jéz	 í�s	ovy�mi
ná� slédovní�ky, řoky př	édtí�m, néz	  jé Luká� s	  zápsál; jiny�mi slovy, č	á� sti té	čhto přojévu!  kolovály
jáko souč	á� st u� stní� třádičé po čélá�  désétilétí�,  néz	  Luká� s	  nápsál své�  évángélium á Skutky. V
z	á�dné�  z té	čhto ř	éč	í� vé Skutčí�čh néní� o Jéz	 í�s	 i mluvéno jáko o Bohu. A jé zářá�z	éjí�čí�, z	é né	ktéřé�
přojévy zté	 lésn	 ují�  vélmi přimitivní�  ví�řu,  z	é  přá�vé	  př	i  vzkř	í�s	éní�  Bu! h udé	 lil  Jéz	 í�s	 i  zvlá� s	tní�
postávéní�.  Přo  kř	ésťánské�  vypřávé	č	é,  ktéř	í�  s  té	mito  ř	éč	mi  př	is	 li  dlouho př	édtí�m,  néz	  jé
Luká� s	  záznáménál,  byl  Jéz	 í�s	  č	lové	kém  z  másá  á  kostí�,  ktéřy�  byl  povy�s	én  do  zvlá� s	tní�ho
postávéní�, kdyz	  ho Bu! h vzkř	í�sil z mřtvy�čh. 

Uváz	ujmé nápř	í�klád o Pétřové	  přojévu o Létničí�čh  vé Skutčí�čh  2.  Hovoř	í�  o  „Jéz	 í�s	 i  z
Názářétá, o č	lové	ku, ktéřé�mu Bu! h vydál své	déčtví� skutky moči, zá� zřáky á známéní�mi, ktéřé�
Bu! h skřzé né	 j  udé	 lál.“ Ždé jé Jéz	 í�s	  lidsky�m zá� zřákém, zmočné	n Bohém, álé nikoli Bohém
sámotny�m. Podlé Pétřá v té� to pásá� z	 i z	 idovsky�  lid v Jéřuzálé�mé	  Jéz	 í�s	é závřhl á ukř	iz	ovál, álé
Bu! h ho vzkř	í�sil z mřtvy�čh. A pák př	ijdé klí�č	ová�  vé	 tá, vyvřčholéní� ř	éč	i:

R4 ékné	 té tédy čélé�mu izřáélské�mu domu s jistotou, z	é ho Bu! h uč	inil Pá�ném i Mésiá� s	ém,
toho Jéz	 í�s	é, ktéřé�ho jsté ukř	iz	ováli. (Skutky 2:36)

Tépřvé po jého smřti, př	i jého vzkř	í�s	éní�, uč	inil Bu! h z Jéz	 í�s	é Pá�ná á Mésiá� s	é. R4 éč	, ktéřou
Pávél př	édná� s	 í� vé Skutčí�čh 13, hovoř	í� o Jéz	 í�s	 i jáko o č	lové	ku, ktéřy�  byl odmí�tnut z	 idovsky�m
lidém v Jéřuzálé�mé	  á „poz	á�dáli Pilá� tá, áby ho néčhál zábí�t“. Alé Bu! h ho potom „vzkř	í�sil z
mřtvy�čh“. Pávél dá� lé ohlás	ujé vé Skutčí�čh 13: 32–33 „dobřou zpřá�vu“

z	é to, čo Bu! h slí�bil nás	 im př	édku! m, splnil přo ná� s, jéjičh dé	ti, vzkř	í�s	éní�m Jéz	 í�s	é; ják jé
táké�  psá�no v dřuhé�m z	álmu: „Jsi mu! j Syn; dnés jsém té	  zplodil. “



V jáké�m okámz	 iku byl Jéz	 í�s	  „zplozén“ jáko Boz	 í� Syn? Př	i jého vzkř	í�s	éní�: "Dnés jsém té	
zplodil."

To sé  ná�m jéví� jáko néjstářs	 í� fořmá kř	ésťánské�  ví�řy. Jéz	 í�s	  byl muz	 , ktéřé�ho Bu! h zmočnil
dé	 lát močné�  vé	či; byl odmí�tnut z	 idovsky�mi vu! dči á zábit; álé Bu! h sé ho zástál tí�m, z	é ho
vzkř	í�sil z mřtvy�čh á dál mu vznés	éné�  postávéní�.

Nétřválo dlouho á né	ktéř	í� Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či usoudili, z	é musél by� t Boz	 í�m Syném, á
to néjén po vzkř	í�s	éní�,  álé  bé	hém čélé�  jého véř	éjné�  sluz	by.  Uz	  to  nébylo vzkř	í�s	éní�,  ktéřé�
uč	inilo Jéz	 í�s	é Boz	 í�m syném, álé byl to kř	ést. V nás	ém néjřáné	 js	 í�m évángéliu, Mářká, jé tédy
Jéz	 í�s	  pokř	té	n  hnéd  Jáném  Kř	titélém;  vyčhá� zí�  z  vod  á  vidí�  nébésá  otévř	éná�  á  Dučhá
séstupují�čí�ho ná né	 j  jáko holubičé; á potom uslys	 í�  hlás z nébé: „Jsi mu! j  milovány�  Syn,  v
né	mz	  sé mi vélmi zálí�bilo“ (Mářék 1:11; v Mářkovi néní� z	á�dny�  př	í�bé	h o nářozéní�).

Přo stářové	ké�  Ž4 idy álé néznáménálo by� t „Boz	 í�m syném“ by� t Bohém (viz kápitolá 3). Vé
Stářé�m zá�koné	  mu! z	é  „syn Boz	 í�“  odkázovát ná ř	ádu řu! zny�čh dřuhu!  jédnotlivču! .  Sámotny�
č	lové	k- izřáélsky�  křá� l byl názy�vá�n Boz	 í�m syném (2 Sámuélová 7:14) á izřáélsky�  ná� řod byl
táké�  pováz	ová�n zá Boz	 í�ho syná (Ozéá�s	  11: 1). By� t  syném Boz	 í�m obvyklé známénálo by� t
lidsky�m přostř	édní�kém od Bohá ná zémi. Syn Boz	 í� stá� l vé zvlá� s	tní�m vztáhu s Bohém, jáko
tén, skřzé ktéřé�ho sé Bu! h řozhodl konát svou vu! li. V Mářkovi jé Jéz	 í�s	  syném Boz	 í�m, přotoz	é
jé  tí�m,  koho Bu! h  uřč	il  jáko Mésiá� s	é,  ktéřy�  má�  zémř	í�t  ná  kř	í�z	 i,  áby př	inésl  smí�ř	éní�  jáko
lidskou obé	ť. V tomto évángéliu vs	ák néní� áni  jédno slovo o tom, z	é by Jéz	 í�s	  skutéč	né	  byl
Bohém.
 

Žátí�mčo sé zdá� lo, z	é si přvní�  kř	ésťáné�  mysléli, z	é Jéz	 í�s	  sé stál Boz	 í�m syném př	i jého
vzkř	í�s	éní�  (á táké�  Mésiá� s	ém á Pá�ném), ják bylo ř	éč	éno v přojévéčh vé Skutčí�čh, ostátní�  si
nákonéč záč	áli myslét, z	é byl Boz	 í�m syném uz	  př	i své�m kř	tu.
  

Postup té� to mys	lénky tí�m vs	ák néskonč	il.  Né	kolik lét po nápsá�ní�  Mářká sé objévilo
Luká� s	ovo évángélium; Jéz	 í�s	  nyní�  néní�  pouzé Boz	 í�m Syném př	i  vzkř	í�s	éní�  nébo od své�ho
kř	tu; jé syném Boz	 í�m po čély�  svu! j z	 ivot. A ták v Luká�s	 i, ná řozdí�l od Mářká, má�mé zpřá�vu o
tom, z	é sé Jéz	 í�s	  nářodil z pánny. Ják jsmé vidé	 li v př	édčhozí�  kápitolé,  Luká� s	  čhá�pé, z	é v
okámz	 iku jého poč	étí� sé Jéz	 í�s	  stá�vá�  Boz	 í�m syném - doslová Bu! h oplodn	 ujé Mářii skřzé své�ho
Dučhá. Mářié sé to dozví� od ándé	 lá Gábřiélá př	i Žvé	stová�ní�:

Dučh sváty�  př	ijdé ná tébé á moč Néjvys	s	 í�ho té	  zástí�ní�;  přoto dí�té	 ,  ktéřé�  sé ti nářodí�,
budé sváté� ; budé sé jménovát Boz	 í� Syn. (Luká� s	  1:35)

„Přoto“  jé  v  té� to  vé	 té	  vélmi  du! léz	 ité�  (vz	dy  jé  tř	ébá  sé  ptá� t,  k  č	ému sé  vztáhujé  to
„přoto“?). Jé to přoto, z	é Mářié poč	né skřzé Dučhá sváté�ho Boz	 í�ho, tákz	é Jéz	 í�s	é lzé názvát
Syném Boz	 í�m. Toto jé okámz	 ik, kdy Křistus vznikl podlé Luká�s	é. Jé Boz	 í�m Syném, přotoz	é
Bu! h jé doslová jého Otčém. Vy�slédkém jé, z	é jé Boz	 í�m syném néjén po vzkř	í�s	éní� nébo př	éd
svou véř	éjnou sluz	bou, álé po čély�  svu! j z	 ivot.

Poslédní� z nás	 ičh évángélií�, ktéřá�  bylá nápsá�ná, Ján, posuné Jéz	 í�s	ovu loďku Boz	 í�ho Syná
zpé	t  jés	té	  dá� lé,  do  minulosti  áz	  do  vé	č	nosti.  Ján  jé  nás	é  jédiné�  évángélium,  ktéřé�  vé
skutéč	nosti mluví� o Jéz	 í�s	 i jáko o Bohu. Přo Jáná néní� Křistus Boz	 í�m Syném, přotoz	é ho Bu! h
vzkř	í�sil z mřtvy�čh, př	ijál ho př	i kř	tu nébo oplodnil jého mátku: jé Boz	 í�m Syném, přotoz	é s



Bohém éxistovál od sámé�ho poč	á� tku, př	éd stvoř	éní�m své	 t, jáko Slovo Boz	 í�, př	éd př	í�čhodém
ná ténto své	t jáko lidská�  bytost (stá�vá�  sé „vté	 lény�m“).
 

A ták má�mé vznés	éná�  slová z u� vodu Jánová évángéliá (Ján 1: 1–14):
Ná záč	á� tku bylo Slovo á to Slovo bylo u Bohá á to Slovo bylo Bu! h. To bylo ná poč	á� tku u
Bohá. Skřzé né	 j vznikly vs	éčhny vé	či á béz né	 j  névzniklá áni jédná vé	č…. A Slovo sé
stálo  té	 lém  á  př	éby�válo  mézi  ná�mi  á  my  jsmé  vidé	 li  jého  slá�vu,  slá�vu  jáko  Otčová
jédiné�ho Syná, plné�ho milosti á přávdy.

Toto  jé  pohléd,  ktéřy�  sé  stál  stándářdní�  kř	ésťánskou  náukou,  z	é  Křistus  byl  jiz	
éxistují�čí�m Boz	 í�m Slovém, ktéřé�  sé stálo té	 lém. Obá byli ná poč	á� tku s Bohém á byli Bohém á
skřzé  né	 j  byl  stvoř	én  vésmí�ř.  To  vs	ák  nébyl  pu! vodní�  ná� zoř,  ktéřy�  zástá�váli  Jéz	 í�s	ovi
ná� slédovní�či. Mys	lénká, z	é Jéz	 í�s	  jé Bu! h, bylá pozdé	 js	 í�m kř	ésťánsky�m vyná� lézém, ktéřy�  sé
mézi nás	 imi évángélii náčhá� zí� pouzé u Jáná.

Božství Kristovo v Janově komunitě

          Co védlo kř	ésťány k řozvoji tohoto pohlédu? Evángélium podlé Jáná népř	édstávujé
pohléd  jédné�  osoby,  nézná�mé�ho  áutořá  évángéliá,  álé  spí�s	é  pohléd,  ktéřy�  áutoř  zdé	dil
přostř	édničtví�m své�  u� stní�  třádičé, stéjné	  jáko ostátní�  áutoř	i  évángéliá záznáméná�vájí�  své�
třádičé, ktéřé�  slys	éli, třádičé ktéřé�  byli v obé	hu v kř	ésťánsky�čh křuzí�čh po čélá�  désétilétí�,
néz	  byly zápsá�ny. Jánová třádičé jé vs	ák oč	ividné	  jédinéč	ná� , přotoz	é v z	á�dné�m z ostátní�čh
évángélií� némá�mé ták vysoky�  pohléd ná Křistá. Odkud počhá� zí� táto třádičé?

Uč	énči si nád touto otá�zkou dlouho lá�máli hlávu á mézi vykládáč	i Jánová évángéliá sé
zá poslédní�čh dváčét pé	 t nébo tř	ičét lét objévilá jáká� si shodá. Toto jé pohléd, ktéřy�  vyvinuli
dvá gigánti novozá�konní� intéřpřétáčé ná konči dváčá� té�ho stolétí�, jédén přotéstánt á dřuhy�
ř	 í�msky�  kátolí�k,  obá uč	ili ná Union Théologičál Séminářy v Néw Yořku. J.  Louis Mářtyn á
Ráymond Břown tvřdili, z	é vysoká�  křistologié v Jánové	  évángéliu počhá�zí� zé zmé	n v čhá�pá�ní�
Křistá, ké ktéřy�m dos	lo v Jánové	  kř	ésťánské�  komunité	  př	éd nápsá�ní�m jého évángéliá. Tyto
zmé	ny byly ovlivné	ny sočiá� lní�mi zkus	énostmi v komunité	 . 7)

Téořié  tohoto  pohlédu  spoč	í�vá�  v  tom,  z	é  káz	dá�  komunitá  -  áť  uz	  jdé  o  řodinnou
jédnotku, uzávř	éné�  mé	sto, břátřství� nébo spolč	éní�, obč	ánskou ořgánizáči nébo čí�řkév - má�
třádičé, ktéřé�  sámá o sobé	  vypřá�ví�, áby sé mohlá étáblovát jáko komunitá . Komunity májí�
spoléč	né�  př	í�bé	hy. A zpu! sob, jáky�m vypřá�ví�  své�  př	í�bé	hy, souvisí� s vé	čmi, ktéřé�  sé jim jáko
komunité	  stá�vájí�.

Vézmé	té si jédnodučhy�  př	í�klád. Př	édpoklá�déjmé, z	é vé vás	 í� řodiné	  byl jédén skutéč	ny�
vy� třz	ní�k, vá� s	  mláds	í� břátř. Vz	dy sé dostál do přoblé�mu!  á dé	 lál népléčhu. O dváčét lét pozdé	 ji,
kdyz	  vypřá�ví�té př	í�bé	hy o tom, jáky�  byl jáko dí�té	 ,  př	í�bé	hy jsou vz	dy fořmová�ny tí�m, čo sé
stálo poté� .  Př	édpoklá�déjmé, z	é z Tommyho vyřostl u� spé	s	ny�  invéstič	ní�  bánké�ř	,  jsté ná né	 j
hřdi á jé řádostí�  řodiny. Kdyz	  vypřá�ví�té př	í�bé	hy o né	m jáko o mládé�m spřátkovi, vz	dy to
budé s u� smé	vém ná tvá� ř	 i - „Ačh, Tommy. Vz	dyčky mé	 l potí�z	é, jáko dí�té	 .  Pámátujés	  si tén
č	ás  ...?  “  Alé  př	édpoklá�déjmé,  z	é  sé  vé	či  vyvinuly  jinák.  Co  kdyby  z  Tommyho  vyřostl
sékéřovy�  vřáh? Nyní�  mu! z	été  ty  sámé�  př	í�bé	hy vypřá�vé	 t  vélmi odlis	né	  sé  slzámi v oč	í�čh.



"Tommy, Tommy." To dí�té	  jsmé nikdy nédoká�záli ovlá�dát; vz	dy mé	 l potí�z	é. Pámátujés	  si tén
č	ás ...? “

Žpu! sob, jáky�m ř	í�ká� té třádičé vé své�  komunité	 , odřá�z	 í�  udá� losti, ktéřé�  sé mézití�m stály.
Př	édpoklá�déjmé,  z	é  má� té  souboř  třádič  z  uřč	ité�  komunity,  ktéřé�  jsou  ř	éč	ény  uřč	ity�m
zpu! sobém, álé némá� té z	á� dny�  jiny�  př	í�stup k tomu, čo sé v té� to komunité	  stálo v histořii?
Téořétičky bysté sé mohli vydát zpá� tky, zkloumát jáky�m spu! sobém vypřá�vé	 jí� své�  př	í�bé	hy, á
přáčovát dozádu, ábysté zjistili, čo sé stálo, ábysté jé př	ivédli k vypřá�vé	ní� př	í�bé	hu!  ták, ják to
dé	 lájí�.  To  udé	 láli  Louis  Mářtin  á  Ráymond  Břown  s  třádičémi  v  Jánové	  évángéliu.
Žřékonstřuováli histořii Jánovy komunity jáko zpu! sob, ják vysvé	tlit, přoč	 vypřá�vé	 li př	í�bé	hy
o Jéz	 í�s	 i ták, ják to dé	 láli.
 

Co jé  ná Jánovi zářá� z	éjí�čí�,  jé  to,  z	é  né	ktéřé�  př	í�bé	hy o Jéz	 í�s	 i,  nápř	í�klád tén,  ktéřy�  sé
náčhá� zí�  v  u� vodní�  pásá�z	 i  (1:  1–18),  májí�  ná  né	ho vysočé vznés	ény�  pohléd jáko ná Bohá
(názy�vány�  „vysoká�  křistologié“) á jiné�  pásá� z	é hovoř	í� o Křistu vélmi lidsky, vu! béč né jáko o
Bohu, álé spí�s	é o č	lové	ku, ktéřé�ho si Bu! h vybřál, áby náplnil své�  zá�mé	řy ná zémi („ní�zká�
křistologié“; viz nápř	í�klád Ján 1: 35–52). Přoč	  má�mé v Jánové	  évángéliu obá tyto ná�zořy?
Moz	ná�  si myslí�té, z	é jé to přoto, z	é Ján čhá�pé Jéz	 í�s	é jáko lidské�ho i boz	 í�ho. Žářá�z	éjí�čí� vs	ák jé,
z	é  né	ktéřé�  pásá� z	é  mluví�  o Jéz	 í�s	 i  jédní�m zpu! sobém á jiné�  o né	m mluví�  jiny�m zpu! sobém.
Mářtyn  á  Břown  tvřdili,  z	é  pásá� z	é,  ktéřé�  hovoř	í�  o  Jéz	 í�s	 i  v  lidsky�čh  pojméčh  (ní�zká�
křistologié), jsou néjstářs	 í�mi třádičémi zté	 lésné	ny�mi v évángéliu,

Néní�  zdé přostoř záby�vát sé vs	émi podřobnostmi, álé mohu ř	í�či, z	é Mářtyn á Břown
uká�záli, o jáké�  zá� z	 itky jdé. Ždá�  sé, z	é Jánová komunitá záč	álá jáko z	 idovská�  séktá v z	 idovské�
synágozé, ktéřá�  př	ijálá Jéz	 í�s	é jáko z	 idovské�ho Mésiá� s	é. Kvu! li té� to ví�ř	é byli nákonéč nučéni
opustit  synágo� gu  á  záloz	 ili  vlástní�  komunitu  jáko  vé	ř	 í�čí�  v  Jéz	 í�s	é.  Muséli  si  vs	ák  sámi
vysvé	tlit : Přoč	 jsmé byli odmí�tnuti? Přoč	 nás	é řodiny á př	á� télé�  névidí� přávdu o Jéz	 í�s	 i? Přoč	
mu néřozumí�?

Ná  zá�kládé	  svy�čh  ználostí�  o  tom,  ják  sé  vytvá� ř	éjí�  nové�  komunity,  Mářtyn  á  Břown
tvřdili,  z	é táto nová�  komunitá dospé	 lá k př	ésvé	dč	éní�,  z	é sámá má�  přávdu á z	é ostátní�  ji
némohou vidé	 t.  Přoč	? Přotoz	é táto přávdá počhá� zélá z nébé á lidé�  mimo tuto komunitu
mysléli pouzé v pozémské�m smyslu. Jéz	 í�s	 , ktéřy�  byl přávdou, sá�m př	is	él z nébé, á přotoz	é ti,
kdo  sé  my� lí�,  jsou  pozéms	tí�,  némohou  poznát  toho,  kdo  př	is	él  shořá.  Přávdu má�  pouzé
Jánová komunitá. Ostátní� sé my�lí�. Vé své	 tlé stojí� pouzé Jánová komunitá. Ostátní� z	 ijí� vé tmé	 .
Pouzé Jánová komunitá uzná�vá�  toho, kdo př	is	él shořá. Ostátní� mohou vidé	t pouzé to, čo sé
dé	 jé ní�z	é.
 

Komunitá záč	álá o Jéz	 í�s	 i myslét vé vznés	éné	 js	 í�čh téřmí�néčh, áby vysvé	tlilá své�  vlástní�
odmí�tnutí� zé střány synágogy. Žáč	áli tvřdit, z	é má� -li mí�t Bu! h přávdu, jé tř	ébá př	ijmout toho,
ktéřy�  př	is	él od Bohá. C4 lévé	k potř	ébovál nové�  zřozéní�, zřozéní�  „shořá“. Ti mimo komunitu
byli mřtví� á nikdy némé	li z	 ivot. Nébyli to dé	 ti Boz	 í�; byli to dé	 ti ďá�blá.

Ják komunitá řozví�jélá své�  ná� zořy, Jéz	 í�s	  byl stá� lé ví�čé á ví�čé vysoky�. Nákonéč, kdyz	  bylo
nápsá�no évángélium, áutoř do né	 j  záč	lénil ř	ádu třádič, ktéřé�  mézi nimi kolovály, á to ják
té	čh, ktéřé�  byly jéjičh pu! vodní�mi ná�zořy, vé ktéřy�čh byl Jéz	 í�s	  plné	  lidsky�m, ták té	čh, ktéřé�
př	is	 ly pozdé	 ji, vé ktéřy�čh byl sá�m Bu! h . A ták sé řozvinul ná�zoř, z	é Jéz	 í�s	  jé Bu! h.



Další cesty ke stejnému cíli

       Céstá, po ktéřé�  Jánová komunitá dospé	 lá k ná� zořu, z	é Jéz	 í�s	  jé Bu! h, nébylá stéjná�  jáko u
jiny�čh  spoléč	énství�,  ktéřá�  dořázilá  ké  stéjné�mu  mí�stu.  Ždé  mohu  poskytnout  jén  vélmi
křá� tky�  př	éhléd o tom, ják to mohlo fungovát v té�  č	i oné�  komunité	 .

Ják jsmé vidé	 li, ná poč	á� tku Jéz	 í�s	é éxistovály třádičé, ktéřé�  o né	m mluvily jáko o Boz	 í�m
Synu. Táto mys	lénká by přo řu! zné�  skupiny známénálá řu! zné�  vé	či. Né	ktéř	í� Ž4 idé� , ktéř	í� v né	 j
záč	áli vé	ř	 it, by si mysléli, z	é stéjné	  jáko křá� l Dávid á né	ktéř	í� dáls	 í� vélčí� Boz	 í� muz	 i mé	 l Jéz	 í�s	
du! vé	řny�  vztáh k Bohu; byl to muz	 , skřzé ktéřé�ho Bu! h pu! sobil á ktéřy�  zpřostř	édkovál jého
vu! li ná zémi. Co by vs	ák stéjná�  mys	lénká známénálá přo pohány, ktéř	í� konvéřtováli k ví�ř	é v
Jéz	 í�s	é? V pohánsky�čh mytologií�čh bylá spoustá lidí� pováz	ovány�čh zá Boz	 í� syny. Tito lidé�  byli
pováz	ová�ni  zá  nápu! l  lidské�  á  nápu! l  boz	ské� ,  přotoz	é  mé	 li  jédnoho  smřtélné�ho  řodič	é  á
jédnoho nésmřtélné�ho. Tyto skupiny přová�dé	 ly sřovná�ní� mézi Jéz	 í�s	ém á jéjičh pohánsky�mi
třádičémi. Př	í�kládém mu! z	é by� t ř	éčky�  polobu! h Héřáklés (ř	í�msky�  Héřkulés; sřovnéj u Luká� s	é
véřzi  Jéz	 í�s	ová  nářozéní�).  Tyto  nádsmřtélné�  postávy  byly  č	ásto  pováz	ová�ny  zá  sčhopné�
vélky�čh zá�zřáku!  (sřovnéj př	í�bé	hy évángéliá o Jéz	 í�s	ové	  sluz	bé	 ) á ná konči své�ho z	 ivotá s	 li z	 í�t
s bohy v nébi (sřovnéj př	í�bé	h Jéz	 í�s	ová nánébévstoupéní�). Káz	dy�, kdo vstoupil do kř	ésťánské�
ví�řy s tí�mto počhopéní�m toho, čo to známéná�  by� t  Boz	 í�m syném, mohl snádno myslét ná
Jéz	 í�s	é jáko ná nádsmřtélnou bytost, né jáko ná třádič	ní�ho „z	 idovské�ho“ Boz	 í�ho syná, ktéřy�
byl u� plné	  č	lové	k.

Dáls	 í� čéstá k vidé	ní� Jéz	 í�s	ová boz	ství� nézáč	í�ná�  mys	lénkou ná Jéz	 í�s	é jáko Syná Boz	 í�ho, álé
ná Jéz	 í�s	é jáko Syná č	lové	ká. Sá�m Jéz	 í�s	  hovoř	il o př	í�čhodu Syná č	lové	ká, kosmičké�ho soudčé
Žémé	 , ktéřy�  po né	m př	inésé soud ná zá�kládé	  jého čhá�pá�ní� Dániélá 7: 13–14. Jákmilé vs	ák
jého ná� slédovní�či uvé	ř	 ili, z	é Jéz	 í�s	  byl vzkř	í�s	én z mřtvy�čh, mysléli si, z	é on sá�m budé tí�m, kdo
př	ijdé z nébé, áby usédl ná zémi. To jé Pávlu! v ná�zoř vyjá�dř	ény�  v 1. Tésáloničénsky�m 4–5.
Pávél  psál  pohánu! m,  né  Ž4 idu! m,  á  přoto népouz	 í�vá�  titul  Syn č	lové	ká.  Tákto  vs	ák  čhá�pál
Jéz	 í�s	é: jáko budoučí�ho soudčé, ktéřy�  př	ijdé z nébé. Pokud byl Syn č	lové	ká jákousi boz	skou
postávou á Jéz	 í�s	  byl Syn č	lové	ká, č	iní� to z né	 j boz	skou postávu, ktéřá�  z	 ijé s Bohém.

Nébo zváz	 té tř	étí� zpu! sob. Bé	hém Jéz	 í�s	ová z	 ivotá si o né	m jého ná� slédovní�či mysléli, z	é
jé jéjičh pá�n, á názy�váli ho pá�ném, jáko otřoči názy�váli své�  pá�ny, nébo zámé	stnánči názy�váli
své�  zámé	stnávátélé.  Poté� ,  čo jého ná� slédovní�či  záč	áli  vé	ř	 it  v jého vzkř	í�s	éní�,  vs	ák téřmí�n
„pá�n“ zí�skál jinou konotáči.  Bu! h dál Jéz	 í�s	 i  vznés	éné�  postávéní�.  Byl vlá�dčém - né vlá�dčém
pozémsky�m, álé vlá�dčém nébésky�m. Stál sé „Pá�ném“. Kř	ésťáné�  si břzy mysléli, z	é jé Pá�ném
vs	éčh á vlá�dné z nébé. Alé kdo by mohl vlá�dnout z nébé, néz	  boz	ská�  postává? Rání� kř	ésťáné�
si náví�č  uvé	domili,  z	é jé to sá�m Bu! h,  kdo jé vé Stářé�m zá�koné	  názy�vá�n Pá�ném. Žáč	áli si
myslét, z	é Jéz	 í�s	  byl povy�s	én do boz	ské�ho stávu. A břzy usoudili, z	é pokud byl boz	sky�, musél
éxistovát, néz	  sé objévil ná Žémi.

Ténto ná� zoř jiz	  nás	él ná� s	  néjstářs	 í� áutoř, Pávél, ktéřy�  mluví� o Jéz	 í�s	 i jáko o č	lové	ku, ktéřy�
byl s Bohém př	éd jého př	í�čhodém ná své	t á ktéřy�  mé	 l u� řovén	  řovnosti s Bohém; álé mí�sto
toho sé řozhodl př	ijí�t ná své	 t, áby střpé	 l smřt kvu! li ostátní�m, po č	émz	  ho Bu! h znovu povy�s	 il,
př	ivédl ho do nébé á „dál mu jmé�no, ktéřé�  jé nád káz	dé�  jmé�no, áby vé jmé�nu Jéz	 í�s	é káz	dé�
koléno sé poklonilo.  “  Vé Stářé�m zá�koné	  jé  to pouzé Bu! h,  př	éd ktéřy�m sé káz	dé�  koléno
sklá�ní� (Izájá� s	  45:23). Nyní� jé to táké�  př	éd Jéz	 í�s	ém (Filipénsky�m 2: 6–11).
 



Pohléd ná Jéz	 í�s	é jáko ná Bohá sé névyví�jél v káz	dé�  řáné	  kř	ésťánské�  komunité	  souč	ásné	
nébo stéjny�m zpu! sobém. Po stálétí�  stá� lé éxistoválá né	ktéřá�  spoléč	énství�,  ktéřá�  sé tohoto
ná� zořu  nédřz	élá,  nápř	í�klád  Ebionité� .  V  né	ktéřy�čh  komunitá� čh  ténto  pohléd  vznikl
pozořuhodné	  břzy (pátřné	  v Pávlové	).  U jiny�čh nééxistují�  z	á� dné�  du! kázy o tom, z	é  sé to
vu! béč stálo (u Mátous	é nébo Mářká). U jiny�čh to třválo né	kolik désétilétí� (Jánová). Alé vé
dřuhé�m á tř	étí�m stolétí� sé to stálo dočélá bé	z	nou náukou, přotoz	é si tyto řu! zné�  komunity
vymé	n	 ovály mézi sébou ná� zořy. Jéz	 í�s	  nébyl jén z	 idovsky�  syn Boz	 í�, ktéřé�ho Bu! h vyvy�s	 il př	i
jého  vzkř	í�s	éní�.  Byl  sá�m Bohém.  To  byl  jédén z  néjtřváléjs	 í�čh  téologičky�čh  vy� tvořu!  řáné	
kř	ésťánské�  čí�řkvé.

NÁUKA TROJICI

        Ví�řá v Jéz	 í�s	ovo boz	ství�  vytvoř	ilá zjévny�  přoblé�m přo řáné�  kř	ésťánské�  téology, ktéř	í�
čhté	 li odmí�tnout pohánskou př	édstávu, z	é éxistujé mnoho bohu! , á př	itom zu! stát v pévné�
monotéističké�  třádiči judáismu. Ják náznáč	ují� Ž4 idovská�  pí�smá:

Toto přáví� PAS N, izřáélsky�  křá� l ...
Jsém přvní� á jsém poslédní�;
křomé	  mé	  néní� z	á� dny�  Bu! h. (Izájá� s	  44: 6)

Co si vs	ák mé	 li myslét kř	ésťáné�  o Křistové	  boz	ství�? Pokud jé Křistus Bohém á Bu! h jé
Bohém, nééxistují� přoto dvá bohové�?
 

Kolik je bohů? Některé z odpovědí

          Jáko u dáls	 í�čh téologičky�čh otá�zék u přvní�čh kř	ésťánu! , táké�  ná tuto otá�zku bylá ř	ádá
odpové	dí�.  Ž4 idovsko-kř	ésťáns	tí�  Ebionité�  byli  v  tomto  bodé	  néoblomní�:  přotoz	é  mu! z	é
éxistovát pouzé jédén Bu! h, Křistus néní� Bu! h. Kdyby byl Křistus Bohém, byli by dvá Bohové� .
Přo Ebionity jé  Jéz	 í�s	  Mésiá� s	ém (v z	 idovsky�čh křuzí�čh  nébyl  Mésiá� s	  nikdy pováz	ová�n  zá
Bohá), muz	ém, ktéřé�ho si Bu! h vybřál,  áby náplnil svou vu! li  ná zémi smřtí�  zá hř	í�čhy. Byl
přoto přo Bohá vy� jiméč	ny�  á Bu! h ho př	ijál zá své�ho syná. Byl to vs	ák č	lové	k od přvní�ho do
poslédní�ho, vu! béč nébyl boz	sky�.

Mářčionité�  zástá�váli opáč	ny�  ná�zoř: Jéz	 í�s	  vu! béč nébyl č	lové	k, přá�vé	  přoto, z	é byl Bohém.
Bu! h nému! z	é by� t č	lové	kém o nič ví�č néz	  č	lové	k mu! z	é by� t ská� lou. Boz	ství� á lidství� jsou dvé	
řu! zné�  vé	či, ktéřé�  nélzé zámé	n	 ovát. Mářčionité�  si vs	ák évidéntné	  némysléli, z	é Jéz	 í�s	  á Bu! h
Otéč  jsou  dvá  řu! zní�  bohové� .  Mí�sto  toho  byli  dvá  řu! zní�  bohové� :  Bu! h  Ž4 idu! ,  hné	vivy�  Bu! h
Stářé�ho zá�koná á Bu! h Jéz	 í�s	é, Bu! h lá� sky á milosřdénství�. Jé té	z	ké�  vé	dé	 t, jáky�  vztáh mé	 l Jéz	 í�s	
k tomuto dřuhé�mu Bohu, přotoz	é z	á� dny�  z čí�řkévní�čh otču! , ktéř	í� čitují� Mářčionovy spisy, to
nikdy névyslovil. Alé ná né	ktéřy�čh mí�stéčh sé zdá� , z	é o Jéz	 í�s	 i mohlo by� t uváz	ová�no jáko o
sámotné�m Bohu, ktéřy�  př	is	él ná Žémi.

Ru! zné�  skupiny gnostiku!  némé	 ly potí�z	é s přohlá� s	éní�m, z	é Křistus jé boz	ská�  bytost. Přo
né	  bylo spoustá boz	sky�čh bytostí�  á Křistus byl jédní�m z ničh. Bu! h, ktéřy�  přohlá� sil, z	é on



jédiny�  jé Bu! h, á „néní�  z	á� dné�ho jiné�ho“ (Izájá� s	  45:18) nébyl přávy�m Bohém. Bylo to niz	s	 í�,
boz	stvo, ktéřé�  stvoř	ilo své	 t. Dáléko nád tí�mto z	á� řlivy�m á névé	domy�m boz	stvém bylá vys	s	 í�
boz	ská�  ř	 í�s	é, vé ktéřé�  př	éby�vály vs	éčhny boz	ské�  bytosti.

Vs	éčhny tyto áltéřnátivní� př	í�stupy k přoblé�mu byly nákonéč odmí�tnuty jáko káčí�ř	ské� .
Ják  álé  bylo  moz	né�  sé  s  tí�mto  přoblé�mém  vypoř	á�dát?  Pokud  né	kdo  čhté	 l  zu! stát
monotéističky�,  ják to évidéntné	  čhté	 li  přávové	řní�,  á př	ésto třvál ná boz	ství�  Křistá, ják to
čhté	 li udé	 lát, ják to bylo moz	né�  udé	 lát, ániz	  by byl ohřoz	én jédén nébo dřuhy�  pohléd?
 

Dvě hetero-ortodoxní řešení

 
       V dé	 jiná� čh bá�dá�ní� o řáné�m kř	ésťánství� jé ořtodoxié („spřá�vná�  ví�řá“) né	kdy postávéná
přoti „hétéřodoxié“ (vé smyslu „jiná�  ví�řá“). Pouz	 ití� v ř	éč	i jé hétéřodoxié stéjná�  jáko káčí�ř	ství�.
Ják jiz	  bylo uvédéno, káz	dy�  sé sámozř	éjmé	  pováz	ujé zá ořtodoxní�ho - káz	dy�  si myslí�, z	é má�
přávdu. Lidé� , ktéř	í� si myslí�, z	é jéjičh ví�řá jé s	pátná� , mé	ní� to, v čo vé	ř	 í�, áby vé	ř	 ili v spřá�vné�
ví�ř	é. Nébo, ják to ř	ékl jédén s	přy�mář	, ořtodoxié jé mojé doxié á hétéřodoxié jé vás	é doxié.

Ják sé řozví�jélo řáné�  kř	ésťánství�, éxistovály řu! zné�  pokusy vysvé	tlit, ják mu! z	é by� t Jéz	 í�s	
boz	sky�,  pokud éxistujé jén jédén Bu! h. Vé	 ts	 iná z té	čhto pokusu! ,  i  kdyz	  byly ná né	ktéřy�čh
mí�stéčh  př	ijátélné� ,  byly  nákonéč  mimosoudné	  vylouč	ény.  Přo  né	ktéřé�  přoto-ořtodoxní�
myslitélé  byly  nápřosto  př	ijátélné� ,  přo  jiné�  byly  káčí�ř	ské� .  Tákz	é  jsém  přo  né	  vymyslél
téřmí�n: „hétéřo-ořtodoxní�“ ř	és	éní�. Dvá néjzná�mé	 js	 í� bylá pátřipássiánismus (ják ho názy�váli
jého oponénti) á ářiánismus.

Patripassianismus

        Žé spisu!  tákovy�čh čí�řkévní�čh otču!  dřuhé�ho á tř	étí�ho stolétí�,  jáko jsou Hippolytus á
Téřtulliánus,  ví�mé,  z	é  kdysi  néjpopulá� řné	 js	 í�m  pohlédém  kř	ésťánsky�čh  myslitélu!  á
čí�řkévní�čh vu! dču!  byl tén,  ktéřy�  sébévé	domé	  á ágřésivné	  přosázovál jédnotu Bohá. Ténto
ná� zoř si myslél, z	é éxistujé pouzé jédén Bu! h á z	é Jéz	 í�s	  jé vté	 léní�m Bohá zdé ná zémi. Jiny�mi
slovy, Bu! h Otéč á Bu! h Syn néjsou dvé	  oddé	 léné�  éntity. Bu! h Syn jé Bu! h Otéč, kdyz	  sé tén
vté	 lil.

Ténto  pohléd  má�  ř	ádu  podobny�čh  jmén  v  histořii  téologié.  Né	kdy  sé  mu  ř	í�ká�
modálismus, přotoz	é uč	í�, z	é jédiny�  Bu! h má�  řu! zné�  zpu! soby éxisténčé. Přo ilustřáči: Jsém syn
vé vztáhu ké své�mu otči, otéč vé vztáhu ké své�mu synovi á mánz	él vé vztáhu ké své�  z	éné	 .
Néjsém tř	i  lidé� ,  álé  jédná  osobá,  définováná�  odlis	né	  v  my�čh  řu! zny�čh  vztází�čh.  Bu! h  byl
stvoř	itélém vs	éčh vé	čí� á stál sé č	lové	kém; nébyly to álé dvá bohové� , álé jédén bu! h.

Né	kdy  jé  ténto  pohléd  zná�my�  jáko  Sábélliánismus,  pojménovány�  po  Sábélliusovi,
obzvlá� s	 té	  notořičky  zná�mé� ,  álé  histořičky  spí�s	é  nédu! léz	 ité�  osobé	 ,  ktéřá�  bylá  nákonéč
éxkomuniková�ná zá zástá�vá�ní�  tohoto ná� zořu. A né	kdy jé mu dá�n posmé	s	ny�  téřmí�n, ktéřy�
vymyslél lovéč káčí�ř	ství� Téřtullián, áby zápouzdř	il svu! j ná� zoř: pátřipássiánismus - téřmí�n,
ktéřy�  doslovné	  známéná�  „třpí�čí�  Otéč“.  Téřtulliánus sé vysmí�vál  tomuto pohlédu,  přotoz	é
tvřdí�, z	é to byl sá�m Bu! h Otéč, ktéřy�  zémř	él ná kř	í�z	 i v podobé	  syná.



Téřtulliánus ná�m ř	í�ká� , z	é v jého dobé	 , ná konči dřuhé�ho stolétí�, ténto ná�zoř podpoř	ili
dvá ř	í�ms	tí�  biskupové�  (dvá z přvní�čh pápéz	u! ) spolu s vé	 ts	 inou ř	í�mské�  čí�řkvé. V řéákči ná
ténto ná�zoř záč	ál Téřtullián á dáls	 í�  řozví�jét mys	lénku, z	é Bu! h Otéč jé jiná�  osobá néz	  Bu! h
Syn. Obá jsou Bohové� ,  álé př	ésto éxistujé jén jédén Bu! h. Ják jé to moz	né�? Nákonéč jé to
zá�hádá. A toto sé mé	 lo stá� t ořtodoxní�m uč	éní�m s vyléps	éní�mi á vá�z	ny�mi vyléps	éní�mi po
Téřtulliánovy�čh dnéčh. Křistus jé Bu! h á stéjné	  ták jé Bu! h Otéč; álé ti dvá jsou jédén.

Náví�č, přotoz	é Jéz	 í�s	  v Jánové	  évángéliu hovoř	í� o tom, z	é Dučh sváty�  př	ičhá�zí�  ná Žémi
jáko „jiny�  obhá� jčé“ (Ján 14:16) po jého  ná�vřátu do nébé, Dučh jé táké�  Bu! h. Táké�  on néní�
stéjny�  jáko Bu! h Otéč nébo Bu! h Syn. A ták éxistujé „třojjédiny�“ Bu! h. Tř	i osoby, álé jédén Bu! h.

Mu! z	é to by� t vélmi mátoučí�, álé Téřtullián jé v tomto bodé	  néoblomny�. Vé své�m u� toku ná
pátřipássiánisty čhčé zvlá� s	té	  třvát ná tom, z	é Bu! h Otéč á Bu! h Syn á Bu! h Dučh jsou odlis	ní�.
Ják ř	í�ká� :

Otéč jé jédén á Syn jé jédén á Dučh jé jédén; ... lis	 í�  sé jédén od dřuhé�ho ... Otéč néní�
stéjny�  jáko Syn,  přotoz	é  sé lis	 í�  jédén od dřuhé�ho zpu! sobém své�ho bytí�.  (Téřtullián,
Přoti Přáxéásovi, 9)

 
Pokřáč	ujé v tom, čo dnés mnohá lidém př	ipádá�  jáko bézvádné�  uváz	ová�ní�:
Otéč musí� mí�t syná, áby mohl by� t otčém; tákz	é syn, áby byl syném, musí� mí�t otčé. Jédná
vé	č  vs	ák  mu! z	é  by� t  á  dřuhá�  musí�  by� t.  Nápř	í�klád,  ábyčh  byl  mánz	él,  musí�m  mí�t
mánz	élku; Nikdy némohu by� t svou vlástní� z	énou. (Přoti Přáxéás, 10)

Poté�  hodí� řukáviči pátřipássiánistu! m s tákovy�m sátiřičky�m vtipém, ktéřy�  ho přoslávil:
Pokud čhčété, ábyčh mu vé	ř	 il,  z	é jé zá� řovén	  Otčém i Syném, ukáz	 té mi né	ktéřé�  dáls	 í�
pásá� z	é, kdé jé to přohlá� s	éno: 'Pá�n si ř	ékl: „Jsém svu! j Syn, dnés jsém zplodil sá�m sébé.“
(Přoti Přáxéás, 11)

A př	ésto Téřtullián třvá�  ná tom, z	é i kdyz	  jsou tř	i osoby boz	stvá odlis	né� , vé své�  podstáté	
sé nélis	 í�.  Vs	 ičhni jsou Bu! h. A ták hovoř	í�  o „jédnoté	  třojičé“ á tvřdí�,  z	é sé lis	 í�  „ná zá�kládé	
osobnosti, nikoli podstáty - zpu! sobém řozlis	ová�ní�, nikoli dé	 léní�m…. V jéjičh soudřz	ny�čh á
néoddé	 litélny�čh [osobá� čh] má�  jédnu jédinou podstátu “(Přoti Přáxéásovi, 12).

Postupém č	ásu sé tyto dřuhy odlis	ny�čh řozdí�lu!  stá�vájí� stá� lé ví�čé téčhničky�mi. Alé jiz	  v
řéákči ná modálisty své�  doby záč	ál Téřtullián mluvit o třojiči, jédnom Bohu, ktéřy�  sé přojévil
vé tř	éčh řu! zny�čh osobá� čh.

Arianismus

        Ž né	ktéřy�čh Téřtuliá�novy�čh pásá�z	 í� jé vs	ák zř	éjmé� , z	é i kdyz	  si myslél, z	é Otéč jé Bu! h á
Syn jé Bu! h, á z	é Bu! h jé jén jédén, éxistujé tám jáká� si hiéřářčhié. Otéč jé vé	 ts	 í� néz	  Syn, i kdyz	
jsou zé stéjné�  podstáty. Jinák by nébyl Otčém.
 

Po ví�čé néz	  stolétí� téologové�  pokřáč	ováli v débátá� čh o té� to otá�zčé vztáhu Otčé k Synu.
To bylo já�dřém débáty, ktéřou ná poč	á� tku č	tvřté�ho stolétí� vyvolál Ařius, slávny�  kř	ésťánsky�
uč	itél  v  égyptské�  Aléxándřii,  př	édní�ho  čéntřá  téologičké�  řéfléxé.  V  dobé	  Ařiusé  sé
přotoořtodoxní�m kř	ésťánu! m z vé	 ts	 í�  č	á� sti  podář	ilo  vyhládit  nébo áléspon	  u� plné	  vylouč	it



tákové�  řáné�  kř	ésťánské�  héřézé jáko Ebionité� , Mářčionité�  á řu! zné�  skupiny gnostiku! . Té�mé	ř	
káz	dy�  v kř	ésťánské�  čí�řkvi obéčné	  souhlásil s tí�m, z	é Jéz	 í�s	  sá�m jé Bu! h, álé z	é Bu! h jé jén jédén.
Ják př	ésné	  to álé fungoválo? Ják by obá mohli by� t Bohém?

Ařius  mé	 l  vélmi  jédnodučhé�  ř	és	éní�,  přo  ktéřé�  mohl  poz	ádovát  znáč	nou  podpořu
Nové�ho  zá�koná  á  dř	í�vé	 js	 í�čh  kř	ésťánsky�čh  myslitélu! :  Křistus  byl  boz	ská�  bytost,  álé  byl
podř	í�zén  močí�  á  podstátou  Bohu  Otči.  Pu! vodné	  byl  jén  jédén  Bu! h,  álé  v  minulosti  ná
vé	č	nosti  Bu! h  zplodil  dřuhou  boz	skou  bytost,  své�ho  syná,  Křistá.  Křistus  byl  tén,  skřzé
ktéřé�ho Bu! h stvoř	il vésmí�ř, á byl to Křistus, ktéřy�  sé stál č	lové	kém př	i inkářnáči.

Podlé tohoto pohlédu éxistoválá v minulosti vé	č	nost, př	éd ní�z	  Křistus nééxistovál.  V
uřč	ité�m okámz	 iku vznikl. A př	éstoz	é byl boz	sky�, néřovnál sé Bohu Otči; přotoz	é byl Syn, byl
podř	í�zén Bohu Otči. Nébyli „zé stéjné�  lá� tky“; byly svy�m zpu! sobém v podstáté	  „podobné�“. 8)

Ténto pohléd byl vé své�  dobé	  nésmí�řné	  populá� řní�, álé ř	ádá kř	ésťánsky�čh téologu!  sé k
né	mu stávé	 lá řézéřvováné	 . Néjzná�mé	 js	 í�m odpu! řčém byl mlády�  já�hén v áléxándřijské�  čí�řkvi
Athánásius,  ktéřé�ho  jsmé  potkáli  v  souvislosti  s  novozá�konní�m  ká�noném  v  kápitolé  6.
Athánásius á dáls	 í� jému podobní� tvřdili, z	é Křistus má�  stéjnou podstátu jáko Bu! h Otéč á z	é
si byli u� plné	  řovni á z	é nikdy nééxistoválá dobá, kdy by Křistus nééxistovál.

To sé mu! z	é zdá� t modéřní�m lidém třočhu jáko hloupost, álé v té�  dobé	  to byl obřovsky�
spoř mézi ářiá�ny á té	mi, ktéř	í�  byli přoti nim. Vélká�  č	á� st kř	ésťánské�  čí�řkvé bylá řozdé	 léná
kvu! li  otá� zčé,  zdá Jéz	 í�s	  byl  zé  stéjné�  podstáty  jáko  Otéč  -  ř	éčky�  téřmí�n  byl  homoousiás
(„stéjná�  lá� tká“).  Nébo  byl  jén  z  „podobné�  lá� tky“,  homoiousiás?  Ják  pozdé	 ji  poznáménáli
histořiči,  zdá�  sé,  z	é  sé jédnálo o débátu o pí�sménu i.  Alé  to pí�sméno mé	 lo  vé své�  dobé	
znáč	ny�  vy�znám. Cí�řkév sé kvu! li tomu řozdé	 lilá.

Ná  tom  vs	ém  zá� léz	élo  č	á� stéč	né	  přoto,  z	é  ř	í�msky�  čí�sář	  Konstántin  konvéřtovál  ké
kř	ésťánství�  á  čhté	 l  pomočí�  tohoto  nové�ho  ná�boz	énství�  sjédnotit  svou  řozbitou  ř	í�s	 i.
Rozdé	 léné�  ná�boz	énství� némohlo př	iné�st jédnotu. Néjpřvé bylo tř	ébá sjédnotit ná�boz	énství�.
A  ták  čí�sář	  svolál  do  Nikájé   sétká�ní�  néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh  kř	ésťánsky�čh  biskupu!  v  ř	í�s	 i,  áby
débátovál o přoblé�méčh á řozhodli, á áby to bylo zá�vázná�  přo vs	éčhny kř	ésťány. Jédnálo sé o
slávnou Nikájskou řádu řoku 325 n. L.

Nákonéč řádá hlásoválá přo Athánásiovu poziči. Ná řozdí�l od toho, čo sé né	kdy ř	í�ká� , s	 lo
té�mé	ř	  o  jédnomyslné�  řozhodnutí�,  nikoli  o  té	sné�  hlásová�ní�.  I  po tomto dnu vs	ák  débáty
pokřáč	ovály á vé č	tvřté�m stolétí�  to čhví�li  vypádálo,  jáko by z né	 j  nákonéč vys	 ly ví�té	zné	
Ařiáni . Alé nákonéč to byl ořtodoxní� postoj Athánásiusé. Bu! h jsou tř	i osoby. Odlis	ují� sé od
sébé návzá� jém. Alé káz	dy�  jé stéjné	  Bu! h. Vs	 ičhni tř	i jsou vé	č	né�  bytosti. A vs	éčhny jsou zé
stéjné�  lá� tky. Toto jé tédy náuká o Třojiči.

Jé  to dočélá  vy�voj  od č	éhokoli  čo  sé nálé�zá�  v  Nové�m zá�koné	 ,  kdé nééxistujé z	á�dné�
vy�slovné�  přohlá� s	éní� o nič	ém tákové�ho. Ani v dokuméntu, jáko jé Jánovo évángélium, kdé jé
Jéz	 í�s	  pováz	ová�n zá boz	ské�ho, néní� z	á� dná�  diskusé o tom, z	é by tř	i byly jédno z podstáty. Ják
mu! z	été  oč	éká�vát,  pozdé	 js	 í�  opisováč	i  Nové�ho  zá�koná  shlédáli  ténto  nédostáték
znépokojivy�m, á ták áléspon	  ná jédno mí�sto vloz	 ili vy�slovny�  odkáz ná Třojiči (1. Jáná 5: 7–
8).  9)  Třojičé  jé  álé  pozdé	 js	 í�  kř	ésťánsky�  vyná� léz,  ktéřy�  byl  záloz	én  ná  ářguméntéčh
Athánásiá á dáls	 í�čh u� řyvčí�čh Pí�smá, álé ktéřy�  sé vé skutéč	nosti néobjévujé v z	á� dné�  z knih
Nové�ho zá�koná.

Bé	hém tř	í� sét lét sé Jéz	 í�s	  zmé	nil z z	 idovské�ho ápokályptičké�ho přořoká ná sámotné�ho
Bohá, č	léná Třojičé. Ráné�  kř	ésťánství� kdyz	  uz	  nič, ták jé pozořuhodné� .
 



NEBE A PEKLO

       V  né	ktéřy�čh  koutéčh  dnés	ní�ho  kř	ésťánstvá,  zéjmé�ná  v  té	čh,  sé  ktéřy�mi  jsém byl
néjédnou spojová�n, jé čélé�  ná�boz	énství�  o posmřtné�m z	 ivoté	 .  Ná vélmi osobní�  u� řovni lidé�
touz	 í� záz	 í�t nébéskou řádost á vyhnout sé pékélné�mu ohni. Vé	ts	 iná kř	ésťánu! , sé ktéřy�mi sé
dnés sétká�vá�m, vé	ř	 í�, z	é kdyz	  zémř	été, vás	é dus	é odéjdé ná jédno nébo dřuhé�  mí�sto.

Nikdy  jsém  u� plné	  nézjistil  vs	éčhny  nésřovnálosti  tohoto  pohlédu.  Ná  jédné�  střáné	
posmřtny�  z	 ivot  dus	é  zní�  jáko né	 jáká�  nété	 lésné	ná�  éxisténčé,  přotoz	é  vás	é  té	 lo  zu! stá�vá�  v
hřobé	 ; ná dřuhé�  střáné	  si lidé�  myslí�, z	é v posmřtné�m z	 ivoté	  budé táké�  fyzičké�  poté	s	éní� nébo
bolést á z	é budété sčhopni poznát své�  řodič	é. To by vyz	ádoválo mí�t té	 lo.

Néjstářs	 í�  kř	ésťáné� , poč	í�nájé Jéz	 í�s	ém, névé	ř	 ili v tákovy�  dřuh nébé á péklá, jáko mí�sto,
kám vás	é dus	é odéjdé, kdyz	  zémř	été. I to jé pozdé	 js	 í� kř	ésťánsky�  vyná� léz.

Rané apokalyptické pohledy na posmrtný život

       Uč	énči s	iřočé tvřdí�, z	é Jéz	 í�s	  á jého ná� slédovní�či byli z	 idovs	tí� ápokályptiči. Apokályptičky�
pohléd sé záč	ál řozví�jét jiz	  ví�čé néz	  sto lét př	éd Jéz	 í�s	ém jáko zpu! sob, ják sé vypoř	á�dát s
přoblé�mém  téodiky  néboli  „Boz	 í�  spřávédlnosti“.  (Ténto  téřmí�n  sámozř	éjmé	  népouz	 ili;
vytvoř	il jéj v sédmná� čté�m stolétí� né	méčky�  filozof Léibniz.) Přoblé�mém téodiky jé vysvé	 tlit,
ják lzé Bohá pováz	ovát zá spřávédlivé�ho, s ohlédém ná stáv bolésti á bí�dy vé své	té	 . Ják lzé
vzhlédém k mnoz	ství�  utřpéní�,  ktéřé�  lidé�  přoz	 í�vájí�,  vé	ř	 it, z	é to má�  pod kontřolou dobřy�  á
milují�čí� Bu! h?

Apokályptičky�  pohléd  vé  stářové	ké�m  judáismu  ténto  přoblé�m  néř	és	 il  v  modéřní�čh
filozofičky�čh téřmí�néčh,  álé obávy té	čh,  ktéř	í�  ténto pohléd vní�máli,  byly vélmi podobné� .
Poč	í�nájé stálétí�mi dř	í�vé v Izřáéli éxistováli myslitélé� ,  ktéř	í�  tvřdili, z	é Boz	 í�  lid záz	 il tákové�
utřpéní� jáko lid á jédnotlivči, přotoz	é zhř	és	 ili přoti Bohu á Bu! h jé zá to třéstál.  Né	kdy sé
tomu ř	í�ká�  přořočky�  pohléd, přotoz	é jé to péřspéktivá náčhá� zéjí�čí� sé ná střá�nká� čh přořoku!
Stářé�ho zá�koná.10)

Co sé álé stáné, kdyz	  lidé�  dé	 lájí� to, náč	  přořoči nálé�hájí�, kdyz	  sé vřá� tí� k Boz	 í�m čéstá�m,
př	éstánou sé čhovát zpu! sobém, ktéřy�  jé  v  řozpořu s  jého zá�kony,  záč	nou z	 í�t  zpu! sobém,
ktéřy�  on vyz	ádujé,  á př	ésto budou i nádá� lé třpé	t?  Přořočky�  pohléd mu! z	é  dá�vát smysl u
utřpéní�  nič	émní�ku! :  dostá�vájí�,  čo  si  záslouz	 í�.  Alé  nému! z	é  to  dá�vát  smysl  u  utřpéní�
spřávédlivy�čh. Přoč	 bézboz	ní� přospéřují�, álé spřávédliví� třpí�? 

Mézi stářy�mi Izřáélity éxistovály řu! zné�  odpové	di ná tuto otá�zku, vč	étné	  odpové	di, nébo
spí�s	é  odpové	dí�,  ktéřé�  sé  néjví�čé  objévují�  v  knizé  Job.  11) Apokályptičky�  své	 toná� zoř  má�
jásny�  smé	ř.  Přo  ápokályptiky  jé  utřpéní�  pouzé  doč	ásny�m  stávém  vé	čí�.  Ž  né	 jáké�ho
zá�hádné�ho du! vodu Bu! h př	édál kontřolu nád tí�mto své	 tém kosmičky�m silá�m zlá, ktéřé�  ná
né	m zpu! sobily kátástřofu. Alé břzy, v blí�zké�  budoučnosti, Bu! h zásá�hné do histořié á nápřáví�
vs	é, čo jé s	pátné� . Svřhné sí�ly zlá, řozvřá� tí� nič	émná�  křá� lovství�, ktéřá�  mu odpořují�, á př	inésé
nové�  křá� lovství�,  zdé  ná  zémi,  křá� lovství�  mí�řu  á  spřávédlnosti.  Žlí�  vlá�dči  tohoto  své	 tá  á
vs	 ičhni,  kdo  sé  k  nim  př	idájí�,  budou  znič	éni  á  čhudí�  á  utláč	ování�  budou  svřčhováné	
vlá�dnout.



Ténto  pohléd  sé  popřvé�  nálé�zá�  v  Bibli  vé  stářozá�konní�  knizé  Dániélé,  ktéřá�  bylá
poslédní� z hébřéjsky�čh bibličky�čh knih, ktéřá�  bylá nápsá�ná, né	kdy v poloviné	  2. stolétí� př	. N.
L.  Jé  to pohléd nálézény�  v ř	ádé	  z	 idovsky�čh spisu!  vytvoř	ény�čh vé stolétí�čh po Dániélovi,
vč	étné	  né	ktéřy�čh svitku!  od Mřtvé�ho moř	é. A jé to pohléd v Jéz	 í�s	ovy�čh slovéčh.

V tomto pohlédu bylá záhřnutá př	édstává, z	é ná konči tohoto vé	ku, kdy Bu! h konéč	né	
zásá�hné, dojdé ké vzkř	í�s	éní� mřtvy�čh. Ví�řá vé vzkř	í�s	éní� př	í�mo souvisélá s obávámi stářové	ké�
téodičé.  Ják  to,  z	é  sé  lidé�  postávili  ná  střánu  Bohá  á  v  du! slédku  toho  byli  umuč	éni  á
závřáz	dé	ni? Kdé jé v tom vs	ém Bu! h? A ják to, z	é sé ostátní� lidé�  postávili ná střánu močností�
zlá,  v  du! slédku  toho  zbohátli  á  byli  moční�  á  zémř	éli  á  dostáli  sé  z  toho?  Kdé  jé  tá
spřávédlnost?

Přo ápokályptiky  tu bylá spřávédlnost. Né v tomto z	 ivoté	  nébo v tomto vé	ku, álé př	i
vzkř	í�s	éní�, v př	í�s	 tí�m vé	ku. Bu! h vzkř	í�sí�  vs	éčhny lidi z mřtvy�čh, té	 lésné	 , áby jim dál vé	č	nou
odmé	nu nébo vé	č	ny�  třést. Nikdo mu néunikné. Žlo nébudé mí�t poslédní� slovo; Bu! h budé mí�t
poslédní� slovo. A smřt nébudé končém př	í�bé	hu.

Ták uč	ili řání�  z	 idovs	tí�  ápokályptikové� , á ták uč	il i Jéz	 í�s	 .  S př	í�čhodém Syná č	lové	ká sé
břzy mé	 lo objévit Boz	 í� křá� lovství�. Lidé�  sé ná to potř	ébováli př	ipřávit tí�m, z	é nápřávili své�
čésty á postávili sé ná střánu Bohá, i kdyz	  to v tomto vé	ku známénálo utřpéní�. Př	ičhá� zél
vs	ák novy�  vé	k, vé ktéřé�m Bu! h á jého čésty budou vlá�dnout svřčhováné	  v Boz	 í�m křá� lovství�,
ktéřé�  př	ijdé, zdé ná tuto zémi. Ténto své	t budé nákonéč nápřávén á káz	dy�  budé př	ivédén
zpé	t k z	 ivotu, té	 lésné	 , áby ho vidé	 l á záz	 il.

To bylo táké�  uč	éní� ápos	tolá Pávlá á pokud to mu! z	émé ř	í�či, i vs	éčh přvní�čh kř	ésťánu! .
Jédní�m z klí�č	ovy�čh řozdí�lu!  mézi Pávlém á Jéz	 í�s	ém jé, z	é Pávél vé	ř	 il, z	é Jéz	 í�s	  sá�m př	inésé toto
křá� lovství�, áz	  sé vřá� tí� vé slá�vé	  (1 Tésáloničénsky�m 4–5). Náví�č přo Pávlá jiz	  v jisté�m smyslu
záč	álo vzkř	í�s	éní� ná konči vé	ku. To jé jédén z du! vodu! , přoč	 bylo Jéz	 í�s	ovo vzkř	í�s	éní� přo Pávlá
ták vy�známné� . Přotoz	é ké vzkř	í�s	éní� má�  dojí�t ná konči vé	ku á přotoz	é Jéz	 í�s	  byl jiz	  vzkř	í�s	én,
ukázujé to, z	é z	 ijémé ná konči vé	ku. Přoto Pávél mluví� o z	 ivoté	  v poslédní�čh č	áséčh.

Co sé álé stáné s č	lové	kém, ktéřy�  zémř	él  př	éd končém vé	ku? Pávél zjévné	  dospé	 l  k
př	ésvé	dč	éní�,  z	é přo ty, ktéř	í�  zémř	ou př	éd Jéz	 í�s	ovy�m ná�vřátém, éxistujé uřč	itá�  přozátí�mní�
éxisténčé s Křistém. Přoto vé Filipénsky�m ř	ékl:  „Přo mé	  jé z	 ivot  Křistus á  smřt jé zisk.“
(1:21). Žjévné	  vé	ř	 il, z	é vé	ř	 í�čí� v Jéz	 í�s	é budou mí�t v nébi né	 jáké�  doč	ásné�  té	 lo, álé toto budé
č	isté	  doč	ásny�m uspoř	á�dá�ní�m. Kdyz	  sé Křistus vřá� tí�  vé slá�vé	 , „mřtví�  v Křistu vstánou jáko
přvní�“, á pák sé vs	 ičhni ti, ktéř	í� jés	té	  z	 ijí�, mézi nimi i Pávél, slávné	  přomé	ní�, áby sé jéjičh té	 lá
stálá nésmřtélny�mi (1. Tésáloničénsky�m 4: 13–18; 1 Kořintsky�m 15: 50–57). Poté�  budou z	 í�t
vé	č	né	 , tády ná zémi.
 

Vé	č	ny�  z	 ivot tédy byl přo Jéz	 í�s	é, Pávlá á  řáné�  kř	ésťány z	 ivotém, ktéřy�  budou z	 í�t v té	 lé,
nikoli náhoř	é v nébi, álé tády dolé, kdé jsmé nyní�. Pávél ténto bod du! řázné	  zdu! řázn	 ujé v
knizé 1. Kořintsky�m. Skutéč	nost, z	é Jéz	 í�s	ovo té	 lo bylo vzkř	í�s	éno z mřtvy�čh, ukázujé, čo budé
záhřnovát   budoučí�  vzkř	í�s	éní�:  té	 lá  budou  fyzičky vzkř	í�s	éná  z  mřtvy�čh  á  př	émé	né	ná  ná
nésmřtélná�  té	 lá. Pávél sé posmí�vál svy�m přotivní�ku! m v Kořintu kvu! li tomu, z	é si mysléli, z	é
uz	  záz	 ili dučhovní� vzkř	í�s	éní�, tákz	é si nyní� v dučhu uz	 í�váli vs	éčh vy�hod spá� sy. Vzkř	í�s	éní� álé
má�  by� t  fyzičké� ,  á  přotoz	é  to  budé fyzičké� ,  zjévné	  sé  to  jés	té	  néstálo.  Ténto  své	 t  stá� lé
pokřáč	ujé pod silámi zlá á áz	  ná konči budé vs	é vyř	és	éno á Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či  budou
ospřávédlné	ni, třánsfořmová�ni á zí�skájí� vé	č	nou odmé	nu.



To  jé  táké�  pohléd  v  Jánové	  ápokálypsé.  Po  vs	éčh  kátástřofá� čh,  ktéřé�  tuto  plánétu
zásá�hnou ná konči vé	ku!  - kátástřofá� čh, vé ktéřy�čh si áutoř libujé, v jédné�  křuté�  kápitolé zá
dřuhou kápitolou - sé objéví�  „nová�  nébésá á nová�  zémé	“. V budoučnu dojdé ké vzkř	í�s	éní�
vs	éčh, ktéř	í� zémř	éli; budé tu novy�  nébésky�  Jéřuzálé�m, ktéřy�  séstoupí� z nébé, áby náhřádil
stářy�, zkáz	ény�  á nyní� znič	ény�  Jéřuzálé�m jáko mé	sto Boz	 í�. Budé mí�t břá�ny z péřél á uličé zé
zlátá. A tám budou svátí� z	 í�t návz	dy, tády ná zémi (viz Žjévéní� 21).

Transformace apokalyptické vize

        Co sé álé stáné, kdyz	  nédojdé ná ténto oč	éká�vány�  konéč? Co sé stáné, kdyz	  nikdy
nénástáné ápokályptičky�  sčé�ná� ř	, ktéřy�  Jéz	 í�s	  oč	éká�vál v „té� to généřáči“? Kdyz	  budé Pávlovo
oč	éká�vá�ní�,  z	é budé náz	 ivu př	i  dřuhé�m př	í�čhodu Křistá, řádiká� lné	  vyvřá� čéno jého vlástní�
smřtí�? Kdyz	  sé vzkř	í�s	éní� mřtvy�čh donékonéč	ná odklá�dá� , čoz	  jé vy�smé	čhém řozs	 í�ř	éné�  ví�řy,
z	é k né	mu dojdé „břzy“?

Jédná vé	č,  ktéřá�  sé  sámozř	éjmé	  stáné jé,  z	é  sé  né	ktéř	í�  lidé�  záč	nou posmí�vát.  To jé
přoblé�m, ktéřé�mu sé vé	nujé poslédní� knihá Nové�ho zá�koná, 2. Pétřová, jéjí�z	  áutoř třvá�  ná
tom,  z	é  kdyz	  Bu! h  ř	í�ká� ,  z	é  sé  to  vs	éčhno  stáné  vélmi  břzy,  myslí�  tí�m  z	é  podlé  boz	 í�ho
káléndá� ř	é, nikoli lidské�ho. A jé tř	ébá si vz	dy pámátovát, z	é „u Pá�ná jé dén jáko tisí�č lét á tisí�č
lét jé jáko jédén dén“ (2. Pétřá 3: 8). Podlé té� to logiky, pokud má�  konéč př	ijí�t př	í�s	 tí� u� téřy�,
mu! z	é to by� t u� téřy�  áz	  o č	tyř	i tisí�čé lét pozdé	 ji.

Kdyz	  konéč népř	is	él lidé� , ktéř	í� čhté	 jí� zu! stát vé	řní� pu! vodní� vizi Jéz	 í�s	é á jého uč	édní�ku! , sé
muséli vá� z	né	  poty�kát s tí�m, z	é sé zdá� , z	é zá�kládní� přvék tohoto vidé	ní� byl s	pátny�. Vé	ř	 í�čí� by
sámozř	éjmé	  nétvřdili, z	é sé Jéz	 í�s	  my� lil.  Přávdé	podobné	 js	 í�  bylo, z	é byl népočhopén. A ták
záč	í�ná�  dlouhy�  á  vy�známny�  přočés  řéintéřpřétáčé,  vé  ktéřé�m  sé  pu! vodní�  zpřá�vá
třánsfořmujé  do  né	č	ého  mé�né	  hmátátélné�ho,  mé�né	  konkřé� tní�ho  á  mé�né	  snádno
vyvřátitélné�ho pohlédu. Př	ésné	 ji ř	éč	éno, uč	éní� o budoučí�m vzkř	í�s	éní� té	 lá, vé ktéřé�m budou
spřávédliví� odmé	né	ni á bézboz	ní� potřéstá�ni zdé ná zémi, budé př	émé	né	no ná posélství� o
nébi á péklé, kdé soud népř	ijdé ná konči vé	ku! , álé ná konči z	 ivotá. Vás	é dus	é jdé ná jédno
nébo dřuhé�  mí�sto.

V  kápitolé  5  jsém  návřhl,  z	é  Jéz	 í�s	ovo  posélství�  -  stéjné	  jáko  posélství�  jiny�čh
ápokályptiku!  - lzé čhá�pát jáko jáky�si hořizontá� lní� duálismus mézi tí�mto vé	kém zdé ná zémi
á nádčhá� zéjí�čí�m vé	kém, táké�  zdé ná zémi. R4 í�ká�m tomu hořizontá� lní� duálismus, přotoz	é si jéj
lzé př	édstávit jáko hořizontá� lní� č	ásovou linii řozdé	 lénou ná polovinu. Ná konči tohoto vé	ku,
ktéřy�  sé blí�z	 í�, budé vynésén soud á vstoupí�mé do nové�ho vé	ku, ná dřuhé�  střáné	  dé	 lí�čí� č	á� řy.

Kdyz	  konéč nikdy népř	is	él, kř	ésťáns	tí� myslitélé�  řékončéptuálizováli tuto č	ásovou linii á
v jisté�m smyslu ji  otoč	ili  kolém své�  osy,  tákz	é  nyní�  „konéč“ néléz	 í�  v hořizontá� lní�  řoviné	
duálismu, álé vé véřtiká� lní�.  Nyní�  to néní�  otá� zká dvou vé	ku! ,  tohoto á budoučí�ho, álé dvou
sfé�ř, tohoto své	tá á své	tá náhoř	é. O fyzičké�m vzkř	í�s	éní� sé jiz	  néhovoř	í� áni sé o né	m névé	ř	 í�.
Nyní� jé du! léz	 ity�  ténto své	 t utřpéní� dolé á své	t éxtá�zé v nébi náhoř	é.
 

Táto duálitá fungujé i sámá v náučé o nébi á péklé. Přoč	  náhoř	é á přoč	  dolé? Přotoz	é
duálismus zu! stá�vá�  ná své�m mí�sté	 ,  álé stál sé spí�s	é přostořovy�m néz	  č	ásovy�m. Náhoř	é jé
mí�sto, kdé př	éby�vá�  Bu! h, á to jé mí�sto, kám vás	é dus	é pu! jdé, kdyz	  zémř	été, pokud jsté sé
postávili ná střánu Bohá á vé	ř	 ili v jého Křistá; dolé jé mí�sto, kdé Bu! h řozhodné	  népř	éby�vá� .



Ná tom mí�sté	  jé jén zlo: D4 á�bél á jého nič	émní� dé�moni. To jé mí�sto, kdé vás	é dus	é pu! jdé k
vé	č	né�mu třéstu, pokud jsté odmí�tli stá� t ná střáné	  Bohá á odmí�tli jého Křistá.

Ténto pohléd ná vé	č	nou á té	 lésnou éxisténči dus	é nénáčhá� zí�mé v přvní�čh kř	ésťánsky�čh
spiséčh, álé pouzé vé spiséčh, ktéřé�  sé objévily pozdé	 ji. Jé to nápř	í�klád uvédéno v Pétřové	
ápokálypsé  (pojédná�no  v  kápitolé  6).  V  tomto  téxtu  jé  Pétř  ná  přohlí�dčé  v  ř	í�s	 í�
bláhoslávény�čh á zátřáčény�čh. Dus	é jsou vé své	té	  náhoř	é v éxtá� zi, zátí�mčo jiné�  ná své	té	  dolé
třpí�. Téxt népř	édpoklá�dá�  vé	č	ny�  z	 ivot jáko té	 lésnou éxisténči, ktéřá�  sé budé z	 í�t zdé ná zémi
po vzkř	í�s	éní�,  álé jáko dučhovní�  éxisténči,  vé ktéřé�  jé  vás	é  dus	é  po smřti  př	éduřč	éná ná
jédno č	i dřuhé�  mí�sto. Jédná�  sé o vé	č	nou dučhovní� éxisténči s vé	č	nou odmé	nou nébo třéstém
v zá�vislosti ná tom, ják jsté z	 ili svu! j z	 ivot á zdá jsté př	ijáli Boz	 í� spá� su.

Střuč	né	  ř	éč	éno, č	ásém sé ápokályptičká�  př	édstává o vzkř	í�s	éní� té	 lá př	émé	n	 ujé v náuku
o nésmřtélnosti dus	é. Objévujé sé ví�řá v nébé á péklo, ví�řá nénáčhá� zéjí�čí� sé v uč	éní� Jéz	 í�s	é
nébo Pávlá, álé ví�řá, ktéřou v pozdé	 js	 í�čh dobá� čh vymysléli kř	ésťáné� , ktéř	í�  si uvé	domili, z	é
křá� lovství�  Boz	 í�  nikdy ná tuto zémi népř	ijdé. Táto ví�řá sé stálá stándářdní�m kř	ésťánsky�m
uč	éní�m, o své	 té	  béz končé.
 

ZÁVĚR

        To, čo byčhom si mohli př	édstávit jáko třádič	ní�  kř	ésťánství�,  néspádlo z nébé, plné	
vyřostlo á plné	  sé vyvinulo, břzy po sluz	bé	  Jéz	 í�s	é. Névyply�válo to př	í�mo á jédnodus	é z jého
uč	éní�.  V  mnohá  ohlédéčh  to,  čo  sé  stálo  s  kř	ésťánství�m,  př	édstávujé  ř	ádu  pomé	řné	
du! léz	 ity�čh odklonu!  od Jéz	 í�s	ová uč	éní�. Kř	ésťánství�, ják jiz	  dlouho uzná�vájí� křitič	tí� histořiči, jé
ná�boz	énství�m o Jéz	 í�s	 i, nikoli ná�boz	énství�m Jéz	 í�s	é.

Vs	éčhny  áspékty  třádič	ní�ho  kř	ésťánství�,  ktéřé�  jsém  v  té� to  kápitolé  zváz	ovál,  lzé
pováz	ovát zá vy� tvořy řáné�  čí�řkvé. Kdyz	  sé né	ktéř	í� vé	dči podí�vájí� ná ténto vy�voj, vidí� silnou
linii kontinuity s tí�m, čo př	édčhá� zélo v Jéz	 í�s	ové	  uč	éní�. Kř	ésťáns	tí� téologové�  mohou zá tí�mto
vy�vojém  détékovát  Boz	 í�  přáčují�čí�  řuku.  Ostátní�  vé	dči  jsou  ví�čé  néspokojéni  s
diskontinuitámi á jsou př	ékvápéni, ják sé káz	dy�  z té	čhto „ořtodoxní�čh“ kř	ésťánsky�čh ná�zořu!
uká�zál by� t mé�né	  néz	  nézbytny�m du! slédkém uč	éní�  Jéz	 í�s	é á jého řány�čh ná� slédovní�ku!  néz	
jáko doktří�n,  ktéřé�  sé  vyvinuly př	évá� z	né	  kvu! li  histořičky�m á  kultuřní�m fáktořu! m,  ktéřé�
ovlivn	 ovály pozdé	 js	 í�  kř	ésťáné� .  Tyto pozdé	 js	 í�  ná� zořy sé nákonéč v ná� slédují�čí�čh období�čh
čí�řkvé řozs	 í�ř	 ily á byly dokončé „spoléč	né� “  (béz ohlédu ná to,  zdá byl do tohoto přočésu
zápojén Bu! h).

Ať uz	  zdu! řázn	 ujémé kontinuitu nébo diskontinuitu vé  vy�voji  řáné�ho kř	ésťánství�,  jé
jásné� ,  z	é  ví�řá  á péřspéktivy,  ktéřé�  sé objévily mézi Jéz	 í�s	ovy�mi ná� slédovní�ky,  sé  lis	 ily od
ná�boz	énství� sámotné�ho Jéz	 í�s	é. Pávél nébyl jédiny�  zodpové	dny�  zá ténto souboř téologičky�čh
inováčí�,  ténto  vyná� léz  toho,  o  č	ém  si  myslí�mé,  z	é  jé  to  kř	ésťánství�.  Moz	ná�  nénésé  áni
néjvé	 ts	 í� odpové	dnost mézi té	mi, kdo třánsfořmováli Jéz	 í�s	ovo ná�boz	énství� ná ná�boz	énství� o
Jéz	 í�s	 i.  Do  té	čhto  třánsfořmáčí�  bylo  zápojéno  mnoho  kř	ésťánu! ,  dřtivá�  vé	 ts	 iná  z  ničh  jé
ztřáčéná v mlzé stářové	ku, néjménování� kř	ésťáns	tí� myslitélé�  á kázátélé� , ktéř	í� vé své�m č	ásé
řéintéřpřétováli  Jéz	 í�s	ovy  třádičé,  jéjičhz	  řéintéřpřétáčé  byly  védény  á  fořmová�ny
histořičky�mi  á  kultuřní�mi  silámi,  o  ktéřy�čh  my  z	 ijí�čí�  pozdé	 ji,  mu! z	é  né	kdy  jén  tus	 it  á
př	émy�s	 lét.



Ják  jsmé  poználi,  kř	ésťánství�  v  z	á� dné�m  př	í�pádé	  névyřostlo  př	és  noč.  Vznikálo po
dlouhou dobu, bé	hém období� boju! , débát á konfliktu!  s konkuřénč	ní�mi pohlédy, doktří�námi,
péřspéktivámi,  ká�nony á  přávidly.  Konéč	ny�  vznik  kř	ésťánské�ho ná�boz	énství�  př	édstávujé
lidsky�  vyná� léz - pokud jdé o jého histořičky�  á kultuřní� vy�znám, přávdé	podobné	  o néjvé	ts	 í�
vyná� léz v histořii zá�pádní� čivilizáčé. 12)
 
 



KAPITOLA OSM

Je víra možná?

        V  poslédní�  dén mé�ho vysokos	kolské�ho kuřzu Nové�ho zá�koná dá�vá�m studéntu! m
pí�sémnou přá� či.  Cély�  séméstř jsmé záujáli  histořičko-křitičky�  př	í�stup k Nové�mu zá�konu,
diskutováli jsmé o jého mnohá řu! zny�čh pohlédéčh ná klí�č	ové�  téologičké�  přoblé�my, o jého
histořičky�čh  přoblé�méčh,  o  jého  vnitř	ní�čh  řozpořéčh,  o  tom,  z	é  mnoho  jého  knih  bylo
nápsá�no lidmi, ktéř	í�  nébyli tí�m, ky�m sé přohlás	ováli,  z	é jsou, á ták dá� lé.  Moji studénti,  z
ničhz	  vé	 ts	 iná  počhá�zí�  z  konzéřvátivní�ho  kř	ésťánské�ho přostř	édí�,  mé	 li  ná  ténto mátéřiá� l
ř	ádu osobní�čh řéákčí�. Alé po čély�  séméstř jsém jim otéví�řál oč	i á uč	il jsém jé histořičké�mu
př	í�stupu  k  řáné�mu  kř	ésťánství�  námí�sto  zboz	né�ho  př	í�stupu,  ktéřé�mu  byly  vé	ts	 inou
nákloné	ni.

Ná konči séméstřu čhči, áby sé zámysléli nád tí�m, čo zdé dé	 lájí�, á ř	ékli, čo si o tom vs	ém
opřávdu  myslí�.  A  ták  jé  z	á�dá�m,  áby  nápsáli  dvoustřá�nkovou  odpové	ď  ná  mé�  u� myslné	
přovokátivní� otá� zky, vyčhá�zéjí�čí� z hypotétičké�  diskusé. Tády jsou mojé pokyny:

Mluví�té s né	 jákou z	énou o ná�boz	énství� á oná sé řozohní�. „Podí�véj,“ ř	í�ká� , „Novy�  zá�kon jé
plny�  řozpořu! ; nému! z	émé vé	dé	 t, čo tén muz	  Jéz	 í�s	  vlástné	  udé	 lál; ápos	tol Pávél přomé	nil
jédnodučhé�  Jéz	 í�s	ovo ká� zá�ní�  o př	ičhá�zéjí�čí�m Křá� lovství�  vé sloz	 ity�  téologičky�  systé�m o
hř	í�čhu,  soudu á vykoupéní�;  á  vé	 ts	 iná áutořu!  NŽ skutéč	né	  vé	ř	 ilá,  z	é  konéč př	í�jdé zá
jéjičh vlástní�ho z	 ivotá. Táto knihá jé misogynističká�  á ántisémitská�  á homofobní� á bylá
pouz	 itá  k  ospřávédlné	ní�  néjřu! zné	 js	 í�čh  střás	ny�čh  č	inu!  u� tláku  po  čélé�  vé	ky:  stáč	í�
posloučhát né	ktéřé�  z télévizní�čh évángélistu! ! Jé to nébézpéč	ná�  knihá! “

Ják odpoví�s	?
Nás	é  zá�vé	řéč	ná�  diskusé  v  séméstřu  jé  záloz	éná  ná  tom,  čo  studénti  nápí�s	 í�.  Jéjičh

odpové	di,  ják  si  doká� z	été  př	édstávit,  jsou  mimoř	á�dné	  s	 iřoké� .  Né	kolik  studéntu!  budé
námí�tát, z	é vs	éčhno, čo táto z	éná ř	í�ká� , jé zčélá néspřá�vné� : z	é v Bibli néjsou z	á�dné�  řozpořy,
z	é Pávél á Jéz	 í�s	  ká� záli př	ésné	  to sámé�  átd. Né	kolik studéntu!  přoti tomu budé ářguméntovát
(i  kdyz	  by  to  uřč	ité	  néudé	 láli  ná  záč	á� tku  séméstřu),  přotoz	é  vidé	 li  du! kázy á  vé	dí�,  z	é  s
Novy�m zá�koném souvisí� histořičké�  přoblé�my.

Ostátní� studénti záujmou opáč	ny�  ná�zoř á budou tvřdit, z	é z	éná má�  přávdu, z	é Biblé jé
nátolik přoduktém své�  doby, z	é zpu! sobilá ví�čé s	kody néz	  uz	 itku á védlá lidi,  áby jédnáli
néná�vistné	  př	i přosázová�ní� svy�čh osobní�čh zá� jmu!  á idéologií�.



Ostátní� studénti budou souhlásit sé spoustou toho, čo z	éná ř	í�ká� , álé budou tvřdit, z	é
Biblé jé stá� lé knihou, ktéřá�  jé přo né	  inspiřáčí� á obsáhujé du! léz	 ité�  pokyny, ják májí� z	 í�t svu! j
z	 ivot.  Vé	 ts	 iná z té	čhto studéntu!  si  némyslí�,  z	é Biblé jé néomylná�  nébo z	é ji  lzé né	 jáky�m
zpu! sobém př	éné�st  z kontéxtu přvní�ho stolétí�  á vřhnout ji do nás	ého vlástní�ho kontéxtu,
jáko byčhom sdí�léli své	toná�zořy á pohlédy řu! zny�čh áutořu! .  A uznájí�,  z	é řu! zné�  č	á� sti Biblé
májí�  o  du! léz	 ity�čh  té�mátéčh  řu! zné�  (i  přotičhu! dné�)  ná� zořy.  Jéjičh  ná� zoř  jé,  z	é  jé  tř	ébá
vyhodnotit táto řu! zná�  bibličká�  posélství�  á zjistit, ktéřá�  z ničh jsou obzvlá� s	 té	  du! léz	 itá�  přo
jéjičh vlástní� situáči, ják ř	í�kájí� áméřič	tí� kř	ésťáné�  z	 ijí�čí� vé dváčá� té�m přvní�m stolétí�, á né přo
páléstinské�  Ž4 idy z	 ijí�čí� v přvní�m.

Studénti  jsou  č	ásto  př	ékvápéni,  kdyz	  sé  dozvé	dí�,  z	é  jé  mi  ténto poslédní� pohléd
nápřosto  sympátičky�.  Cí�lém  mé�  tř	í�dy  néní�  nápádnout  Bibli  nébo  znič	it  ví�řu  studéntu! .
Jédní�m z my�čh čí�lu!  jé př	imé	 t  jé,  áby př	émy�s	 léli  o přoblé�méčh, o ktéřá�  sé mnoho z ničh
hlubočé zájí�má�  á ná ktéřy�čh nákonéč zá� léz	 í�.

Historická kritika a víra

         Stéjné	  ták jé to s touto knihou. Né	ktéř	í�  č	téná� ř	 i pováz	ují�  zá př	ékvápují�čí�,  z	é névidí�
mátéřiá� l  v  př	édčhozí�čh  kápitolá� čh jáko u� tok ná  kř	ésťánství�  nébo jáko ágnostičky�  pokus
uká�zát, z	é ví�řá, dokončé i kř	ésťánská� , jé nésmyslná�  á ábsuřdní�. To néní� to, čo si myslí�m, á
néní� to to, č	ého jsém sé snáz	 il dosá�hnout.

Snáz	 il  jsém  sé  mí�sto  toho  zpř	í�stupnit  séřio� zní�  bibličké�  bá�dá�ní�  o  néjřáné	 js	 í�m
kř	ésťánství�  lidém, ktéř	í�  by sé mohli  zájí�mát o Novy�  zá�kon,  álé  ktéř	í�  z  né	 jáké�ho du! vodu
nikdy néslys	éli, o č	ém vé	dči dlouho vé	dí� á př	émy�s	 léjí�.

Jédní�m z my�čh védléjs	 í�čh u� č	élu!  bylo pouká� zát ná to, z	é z	á�dná�  sé zdé přézéntovány�čh
infořmáčí�  néní�  novinkou  přo  uč	énčé  nébo  jéjičh  studénty,  z  ničhz	  mnozí�  sé  u� č	ástnili
séminá� ř	u!  ná  néjvys	s	 í�  u� řovni  v  ná�boz	énsky�čh  s	kolá� čh v  čélé�  Sévéřní�  Améřičé  á  zá�pádní�
Evřopé	 . Ná vs	éčh té	čhto s	kolá� čh sé vyuč	ujé histořičko-křitičky�  př	í�stup k Nové�mu zá�konu.
Jisté	 , řu! zní� uč	énči á uč	itélé�  sé mnou v jédnom č	i jiné�m bodé	  mohou nésouhlásit - v tom, zdá
konkřé�tní�  pohléd v Luká� s	 i jé v řozpořu s Mářkovy�m pohlédém, áť uz	  Jánovo évángélium
obsáhujé  v  jédnom  č	i  dřuhé�m  bodé	  histořičky  př	ésné�  u� dájé,  áť  uz	  by  mé	 l  by� t  Pávél
pováz	ová�n  zá  áutořá  2  Tésáloničky�m č	i  nikoli,  átd.  Alé  zá�kládní�  ná� zořy,  ktéřé�  jsém zdé
náč	řtl, jsou s	 iřočé zná�mé� , s	 iřočé vyuč	ováné�  á s	 iřočé př	ijí�máné�  mézi novozá�konní�mi uč	énči á
jéjičh studénty, vč	étné	  studéntu! , ktéř	í� ábsolvují� séminá� ř	é á čhodí� do pástořáč	ní�čh kostélu! .
Přoč	  tito studénti ták zř	í�dká uč	í� své�  sbořy tyto infořmáčé, álé třvájí� ná tom, áby sé k Bibli
př	istupoválo spí�s	é zboz	né	  néz	  histořičko-křitičky, á to néjén ná kázátélné	  (kdé by sé dál
oč	éká�vát zboz	ny�  př	í�stup), álé táké�  ná hodiná� čh vzdé	 lá�vá�ní� dospé	 ly�čh? To bylá jédná z my�čh
hlávní�čh otá� zék od doby, kdy jsém záč	ál psá� t tuto knihu.
 

Né	ktéř	í�  pástoř	i  sé  sámozř	éjmé	  snáz	 í�  zpřostř	édkovát  své�  histořičky křitičké�  ználosti
Biblé č	lénu! m svy�čh sbořu! -č	ásto sé smí�s	ény�mi vy�slédky. Né	ktéř	í�  fářní�či sé touz	 í�  dozvé	dé	t
vs	é, čo mohou o tom, čo ř	í�kájí� uč	énči o Bibli, á jiní� o tom přosté	  néčhté	 jí� slys	ét, moz	ná�  přoto,
z	é jé to př	í�lis	  sloz	 ité�  nébo, čoz	  jé jés	té	  přávdé	podobné	 js	 í�, př	í�lis	  to ohřoz	ujé jéjičh ví�řu.

Má�m  vs	ák  počit,  z	é  vé	 ts	 iná  pástořu!  má�  o  svy�čh  fářní�čí�čh  dojém,  z	é  zkoumá�ní�
histořičko-křitičké�ho mátéřiá� lu néní�  přo né	  přiořitou s ohlédém ná dáls	 í�  nálé�hávé�  obávy,



ktéřy�m č	élí� sboř. Nébo jédnodus	é pástoř	i néví�, kdé záč	í�t. Moz	ná�  jé to zpu! sobéno tí�m, ják oni
sámi byli s	koléni v séminá� ř	 i,  kdé sé uč	ili Bibli v kuřzéčh bibličky�čh studií�,  jéjí�  téologii v
téologičky�čh kuřzéčh á pástořáč	ní� povinnosti v pástořáč	ní�čh kuřzéčh - ániz	  by né	kdy mé	 li
né	 jákou  tř	í�du,  ktéřá�  by  jim uká� zálá,  ják  by  tyto  oblásti  mé	 ly  by� t  návzá� jém u� zčé  spjáty.
Žéjmé�ná  vé	ts	 iná  poténčiá� lní�čh  pástořu!  sé  v  séminá� ř	 i  nikdy  nénáuč	í�,  ják  mu! z	é  mí�t
histořičko-křitičky�  př	í�stup vyuč	ovány�  v jédnom kuřzu  né	 jáky�  vy�znám přo téologii, ktéřou
vyuč	ují�  v  jiné�m.  1) To  jé  s	kodá,  přotoz	é  histořičká�  křitiká  mu! z	é  mí�t  vá� z	né�  téologičké�
př	í�nosy, á ty by mé	 ly by� t př	ijáty á s	 í�ř	ény.

Nébo sé moz	ná�  pásty�ř	 i obá�vájí�, z	é pokud sé č	lové	k v láviči dozví�, čo ř	ékli vé	dči o Bibli,
povédé to ké křizi jéjičh ví�řy nébo dokončé ké ztřá� té	  ví�řy. Mu! j osobní� ná� zoř jé, z	é histořičko-
křitičky�  př	í�stup  k  Bibli  némusí�  nutné	  vé�st  k  ágnostičismu  nébo  átéismu.  Mu! z	é  vé
skutéč	nosti  vé�st  k  intéligéntné	 js	 í�  á  přomys	léné	 js	 í�  ví�ř	é  -  uřč	ité	  intéligéntné	 js	 í�  á
přomys	léné	 js	 í� néz	  př	í�stup k Bibli, ktéřy�  př	éhlí�z	 í� vs	éčhny přoblé�my, ktéřé�  histořič	tí� křitiči v
přu! bé	hu lét objévili.
 

Ténto pohléd mu! z	é by� t př	ékvápéní�m přo né	ktéřé�  mé�  č	téná� ř	é, ktéř	í� vé	dí�, z	é já�  sá�m jsém
př	és	él  od  évángéliká� lní�ho  kř	ésťánství�  k  ágnostičismu.  Jé  přávdá,  z	é  histořičká�  křitiká
ví�čémé�né	  řozbilá mé�  évángéličké�  ná�zořy ná Bibli. Alé népř	ivédlo mé	  to k tomu, ábyčh sé stál
ágnostikém. Bylo zá to zodpové	dné�  né	čo jiné�ho, řoky poté� , čo jsém sé vzdál évángéliká� lní�ho
pořozumé	ní� Bibli: mojé nésčhopnost počhopit, ják dobřy�  á milují�čí� Bu! h mu! z	é mí�t kontřolu
nád tí�mto své	 tém, vzhlédém k mizéřny�m z	 ivotu! m, ktéřé�  vé	 ts	 inu lidí� - dokončé i vé	ř	 í�čí�čh -
nutí� vydřz	ét tády.

Mojé pohlédy ná Bibli  jáko néomylné�  Boz	 í�  slovo sé př	éd léty zmé	nily,  á to zé zčélá
jiny�čh  du! vodu! .  Jákmilé  jsém  sé  plné	  vyřovnál  s  řéálitou,  z	é  v  Bibli  némá�mé  skutéč	né	
inspiřováné�  Boz	 í� slovo - přotoz	é jiz	  némá�mé ořiginá� ly á ná né	ktéřy�čh mí�stéčh néví�mé, čo
ořiginá� ly  ř	í�kály  -  otévř	élo  to  dvéř	é  moz	nosti,  z	é  Biblé  jé  vélmi  lidská�  knihá.  2) To  mi
umoz	nilo studovát jí� z histořičko-křitičké�ho hlédiská. A to védlo ké vs	ém vy�slédku! m, ktéřé�
jsmé v té� to knizé vidé	 li.

 Př	is	él jsém ná to, z	é mézi knihámi Nové�ho zá�koná jsou nápřosté�  nésřovnálosti.
Né	kdy by sé tyto nésřovnálosti dály smí�ř	 it, pokud by ná tom č	lové	k dost pilné	
přáčovál sé zboz	nou př	édstávivostí�;  jindy sé nésřovnálosti podlé mé�ho soudu
nédály smí�ř	 it, z	á� dny�m fántástičky�m vysvé	 tléní�m (Jéz	 í�s	  umí�řá�  v odlis	ny�čh dnéčh
u Mářká á Jáná).

 Dá� lé jsém zjistil, z	é tyto řozdí�ly nésouvisí� jén s mály�mi détáily tu á tám. Né	kdy
řu! zní�  áutoř	i  čhá�páli  du! léz	 ité�  vé	či  u� plné	  jinák:  Byl  Jéz	 í�s	  ná  čésté	  ké  kř	í�z	 i  ná
počhybá� čh á zoufálství� (Mářék) nébo klidny�  á mé	 l vs	é pod kontřolou (Luká� s	)?
Poskytlá  Jéz	 í�s	ová  smřt  smí�ř	éní�  zá  hř	í�čhy  (Mářék  á  Pávél)  nébo  né  (Luká� s	)?
Uká� zál Jéz	 í�s	  známéní�, áby přoká�zál, o koho jdé (Ján), nébo to odmí�tl (Mátous	)?
Musí� Jéz	 í�s	ovi ná� slédovní�či dodřz	ovát zá�kon, pokud májí� vstoupit do Křá� lovství�
(Mátous	), nébo zčélá né (Pávél)?

 Křomé	  toho jsém zjistil, z	é mnoho knih Nové�ho zá�koná nébylo nápsá�no lidmi,
ktéřy�m jsou př	isuzová�ny (Mátous	  á  Ján),  áni  lidmi,  ktéř	í�  tvřdili,  z	é  jé  pí�s	 í�  (2
Pétřová, 1 Timotéová). Ždá�  sé, z	é vé	ts	 iná z té	čhto knih bylá nápsá�ná po smřti



sámotny�čh ápos	tolu! ; pouzé u osmi z dváčéti sédmi knih jé té�mé	ř	  jisté� , z	é byly
nápsá�ny lidmi třádič	né	  pováz	ovány�mi zá jéjičh áutořy.

 Evángéliá  vé	 ts	 inou  néposkytují�  nézájí�mávé�  fáktičké�  infořmáčé  o  Jéz	 í�s	 i,  álé
obsáhují� př	í�bé	hy, ktéřé�  byly př	éd sépsá�ní�m po désétilétí�  v u� stní�m obé	hu. Dí�ky
tomu jé vélmi obtí�z	né�  vé	dé	 t,  čo Jéz	 í�s	  vé skutéč	nosti ř	ékl,  udé	 lál á záz	 il.  Vé	dči
vymysléli  zpu! soby,  ják  tyto  přoblé�my  obéjí�t,  álé  řéálitá  jé  táková� ,  z	é  Jéz	 í�s	
zobřázény�  v  évángélií�čh  (nápř	í�klád  ják  sé  boz	ská�  bytost  stálá  č	lové	kém  v
évángéliu podlé Jáná) př	édstávujé pozdé	 js	 í� počhopéní� toho, kdo byl Jéz	 í�s	 , nikoli
histořičky�  popis toho ky�m vé skutéč	nosti byl.

 Přvní�  kř	ésťáné�  mé	 li  k  dispoziči  spoustu dáls	 í�čh  évángélií�,  stéjné	  jáko épis	tol,
Skutku!  á ápokályps. Mnoho z ničh přohlás	oválo, z	é jsou nápsá�ny ápos	toly, á ná
přvní�  pohléd  tákové�  tvřzéní�  néjsou o  nič  mé�né	  vé	řohodná�  néz	  tvřzéní�  knih,
ktéřé�  nákonéč  byly př	ijáty do Nové�ho zá�koná.  To vyvolá�vá�  otá� zku,  kdo uč	inil
řozhodnutí�  o tom, ktéřé�  knihy májí�  by� t  záhřnuty, á jáké�  jsou du! vody přo toto
řozhodnutí�.  Jé moz	né� ,  z	é ápos	tolské�  knihy  zář	ádili do ká�nonu védoučí�  čí�řkvé,
ktéř	í� přosté	  néználi nič léps	í�ho? Jé moz	né� , z	é né	ktéřé�  knihy, ktéřé�  by tám mé	 ly
by� t záhřnuty, byly vynéčhá�ny?

 Vytvoř	éní�  kř	ésťánské�ho  ká�nonu  nébylo  jédiny�m  vyná� lézém řáné�  čí�řkvé.  Célá�
ř	ádá  téologičky�čh  péřspéktiv  vzniklá,  né  bé	hém  Jéz	 í�s	ová  z	 ivotá,  áni
přostř	édničtví�m  uč	éní�  jého  pu! vodní�čh  ápos	tolu! ,  álé  pozdé	 ji,  ják  kř	ésťánská�
čí�řkév řostlá á záč	álá by� t třánsfořmová�ná spí�s	é do nové�ho ná�boz	énství� néz	  do
sékty v judáismu. Pátř	í�  mézi né	  né	ktéřé�  z néjdu! léz	 ité	 js	 í�čh kř	ésťánsky�čh náuk,
jáko jé třpí�čí� Mésiá� s	 , Křistovo boz	ství�, Třojičé á éxisténčé nébé á péklá.

 
A ták, kdyz	  jsém vidé	 l Bibli jáko vélmi lidskou knihu, záč	ál jsém vidé	t kř	ésťánství� jáko

vélmi lidské�  ná�boz	énství�.  3) Néséstoupilo k ná�m z hu! řy. Bylo vytvoř	éno zdé ná zémi mézi
Jéz	 í�s	ovy�mi  ná� slédovní�ky  v  désétilétí�čh  á  stolétí�čh  po  jého  smřti.  Alé  nič  z  toho  zé  mé	
néudé	 lálo ágnostiká.

Historie a mýtus

        Moz	ná�  si myslí�té, z	é né	kdo, kdo si uvé	domil, z	é kř	ésťánství� jé lidsky�m vy� tvořém, by sé
řozhodl odhlá� sit z kř	ésťánské�  ví�řy, opustil by čí�řkév á záč	ál by  nédé	 lní�  dopolédné dé	 lát
né	čo jiné�ho. Alé u mé	  to ták néfungoválo á néfungoválo to ták i u mnohá dáls	 í�čh vé	dču! ,,
ktéř	í� záč	í�náli jáko silní� évángéliká� lové� , pák si uvé	domili př	ésvé	dč	ivost histořičko-křitičky�čh
pohlédu!  ná Novy�  Žá�kon, álé ták č	i onák nádá� lé zu! stáli lidmi ví�řy. Né	ktéř	í� z my�čh néjbliz	s	 í�čh
př	á� tél uč	ili dá� lé ná ná�boz	énsky�čh s	kolá� čh á séminá� ř	 í�čh á s	kolili kř	ésťánské�  pástořy. A oni by
souhlásili  odshořá dolu!   s  vé	 ts	 inou toho,  čo  jsém ř	ékl  v  té	čhto  kápitolá� čh.  R4 ádá z  ničh
pouz	 í�vá�  přo své�  u� vodní� kuřzy moji uč	ébniči o Nové�m zá�konu, knihu, ktéřá�  vysvé	tlujé mnoho
zdé diskutovány�čh ná� zořu! .

V mé�m př	í�pádé	 , kdyz	  jsém si uvé	domil, z	é kř	ésťánství� jé lidsky�m vy� tvořém, jsém čí�til
potř	ébu  př	éhodnotit,  čo si  myslí�m o jého tvřzéní�čh.  A  myslí�m,  z	é  to vé mné	  řézonoválo
vélmi dobř	é - v tom, ják jsém sé dí�vál ná své	 t á př	émy�s	 lél o své�m mí�sté	  v né	m. Př	émy�s	 lél
jsém  o  kř	ésťánské�m  posélství�  o  Bohu,  Křistu  á  spáséní�,  ktéřé�  př	iná� s	 í�,  jáko  o  jáké�msi



ná�boz	énské�m „my�tu“ nébo skupiné	  my� tu!  -  soubořu př	í�bé	hu! ,  pohlédu!  á péřspéktiv, ktéřé�
jsou ják népřoká�záné� , ták népřokázátélné� , álé táké�  népopiřátélné�  - ják by to mohlo á mé	 lo
fořmovát á vé�st mu! j z	 ivot á mys	léní�.
 

Nádá� lé jsém vé	ř	 il v doslovné�ho Bohá, i kdyz	  jsém si byl č	í�m dá� l tí�m mé�né	  jisty�, čo sé o
né	m vlástné	  dá�  ř	 í�či (nébo o ní�). A dá� l jsém vé	ř	 il, z	é sá�m Jéz	 í�s	  uřč	ité	  éxistovál. Alé dospé	 l
jsém k  př	ésvé	dč	éní�,  z	é  ná�boz	énství�  vybudováné�  kolém  Bohá  á  Jéz	 í�s	é  bylo  záloz	éno  ná
zá�kládé	  řu! zny�čh my� tu! , nikoli histořičky�čh fáktu! . Jéz	 í�s	ová smřt nébylá my� tém, álé př	édstává,
z	é  táto smřt  ná�m př	inéslá  spá� su,  bylá  my�tus.  Némohlo to  by� t  histořičky přoká� zá�no  áni
vyvřá� čéno, álé byl to silny�  př	í�bé	h, o ktéřé�m jsém si myslél, z	é by mohl á mé	 l ř	 í�dit zpu! sob,
jáky�m sé dí�vá�m ná své	 t á z	 iji svu! j z	 ivot. Jéz	 í�s	ová smřt bylá přo mé	  áktém sébéobé	tují�čí� lá� sky.
Podlé  tohoto my� tu byl  Jéz	 í�s	  očhotén z	 í�t  á  zémř	í�t  kvu! li  dřuhy�m.  To byl  ná�pád,  ktéřy�  mi
př	ipádál  ják us	léčhtily�,  ták s	 léčhétny�.  Vé	ř	 il  jsém,  z	é  jého př	í�klád obé	távosti  zpu! sobil,  z	é
Křistus  byl  bytostí�  hodnou  učtí�vá�ní�,  á  čí�til  jsém,  z	é  jé  přo  mé	  př	í�kládém,  ktéřy�  má�m
nápodobovát. Nébylo to přoto, z	é byčh mohl doká� zát jého obé	 távost jáko histořičky�  fákt, álé
přoto, z	é to vé mné	  řézonoválo.

Jéz	 í�s	ovo vzkř	í�s	éní�  nébylo  histořičkou udá� lostí�,  ktéřou by bylo  moz	né�  doká� zát  nébo
vyvřá� tit,  přotoz	é  histořiči  néjsou  podlé  pováhy  své�ho  ř	éméslá  sčhopni  přoká� zát  vy�skyt
zá� zřáku. Bylo to odvá�z	né�  my�tičké�  přohlá� s	éní� o Bohu á své	té	 . Ténto své	t néní� vs	é, čo éxistujé.
Žá  tí�mto  své	 tém  éxistujé  z	 ivot.  A  př	í�s	éřny�m  č	iném  lidí�,  jáko  jé  ukř	iz	ová�ní�  névinné�ho
č	lové	ká, to nékonč	í�. Žlo némá�  poslédní� slovo; Bu! h má�  poslédní� slovo. A smřt néní� konéč	ná� .
Bu! h třiumfujé nádé vs	 í�m, vč	étné	  sámotné�  smřti.

Žá� čhřáná přo mé	  bylá č	í�m dá� l tí�m mé�né	  otá� zkou, zdá pu! jdu po smřti do nébé nébo do
péklá. Uvé	domil jsém si, z	é tyto pojmy byly táké�  v jisté�m smyslu my� ty. Nééxistujé doslová
mí�sto vé	č	né�ho třá�péní�,  kdé by Bu! h nébo dé�moni konájí�čí�  jého vu! li muč	ili čhudé�  dus	é po
dobu 30 bilionu!  lét (jén přo  záč	á� ték) zá hř	í�čhy, ktéřy�čh sé dopustili zá tř	ičét lét. Jáky�  by byl
náčistá   Bu! h  kdyby  návé	ky  tákto  třá�pil?  Nébé  známénálo  mí�t  spřá�vné�  postávéní�  př	éd
Bohém á mí�t jistotu, z	é ná konči, áz	  zémř	émé, budémé s Ní�m v uřč	ité�m smyslu sjédnočéni.
Smřti sé přoto némusí�mé  bá� t. Péklo nébylo doslovny�m mí�stém muč	éní�, álé odčizéní�m od
Bohá, ktéřé�  č	lové	ku břá�nilo vé skutéč	né�m mí�řu.
 

Sá�m Bu! h byl přo mé	  jáky�msi my�tém. Uřč	ité	  jsém si myslél, z	é éxistujé, álé jého éxisténči
nébylo moz	né�  přoká�zát áni vyvřá� tit. Byl silou dobřá, u� čty á u� z	ásu vé své	 té	 . Byl to tén, kdo
byl nádé vs	é,  mnohém ví�č,  néz	  jsmé si doká� záli př	édstávit,  kdyz	  jsmé hlédé	 li ná véč	éřní�
oblohu á uváz	ováli o miliářdá� čh hvé	zd á miliářdá�čh gáláxií�. Byl nád tí�m vs	 í�m, silou dobřá vé
své	 té	 .
 

Chté	 lo by to knihu, kdé byčh popsál moji téologii, ják sé v té�  dobé	  vyví�jélá. Má�m ná
mysli, z	é jsém si myslél, z	é histořičko-křitičky�  př	í�stup k Nové�mu zá�konu néznič	il mou ví�řu;
přohloubilo to mou ví�řu á uč	inilo mé	  to přopřáčováné	 js	 í�m vé zpu! sobu, jáky�m jsém myslél á
mluvil o Bohu, jého své	té	 , jého Křistu á jého spá�sé. Ano, ténto zpu! sob mys	léní� o své	té	  byl
vytvoř	én č	lové	kém. Jáké�  mys	léní�  vs	ák néní�  vytvoř	éno č	lové	kém? Jsmé lidé� !  Sámozř	éjmé	
budémé myslét jáko lidé� . Nikdo nému! z	é myslét jinák - áni lidé�  (né	ktéř	í� to téď č	tou), ktéř	í�
tvřdí�, z	é si myslí�, z	é mys	lénky od Bohá jsou ty, ják jim jé Bu! h zjévil. I táto př	édstává jé lidská�



mys	lénká - mys	lénká, ktéřou lidé�  májí�,  přotoz	é jim jé př	édáli jiní�  lidé�  z	 ijí�čí�  př	éd nimi, od
doby, kdy si ji č	lové	k vymyslél.

Opuštění víry

        A ták jsém néopustil kř	ésťánskou ví�řu kvu! li inhéřéntní�m přoblé�mu! m ví�řy jáko tákové� ,
nébo přoto,  z	é  jsém si  uvé	domil,  z	é  Biblé  jé  lidská�  knihá,  nébo z	é  kř	ésťánství�  jé  lidské�
ná�boz	énství�.  Jé to přávdá - álé toto nébylo tí�m, čo zřus	ilo mé�  př	ijétí�  kř	ésťánské�ho my�tu.
Néčhál jsém ví�řu kvu! li tomu, čo jsém pováz	ovál zá (á stá� lé pováz	uji) nésouviséjí�čí�  du! vod:
kvu! li přoblé�mu utřpéní� vé své	 té	 .

V  mé�m z	 ivoté	  nástálo  období�,  kdy jsém zjistil,  z	é  tyto  my� ty  mi  uz	  nédá�vály  smysl,
řézonovály sé mnou, néodpoví�dáli mi ná to, ják sé dí�vá�m ná své	 t. Př	is	él jsém ná mí�sto, kdé
jsém uz	  némohl névidé	 t,  ják -  i  kdyz	  sé ná to dí�vá�mé my� tičky - zá�klády kř	ésťánské�  ví�řy
př	éstály  by� t  přo  mé	  v  jáké�mkoli  smyslu  „přávdivé� “,  vzhlédém  k  tí�snivé�  á  silné�  řéálité	
lidské�ho utřpéní� vé své	 té	 . To jé př	édmé	tém jiné�  knihy. 4) Tády tédy stáč	í� ř	 í�či, z	é jsém kvu! li
tomuto konkřé�tní�mu posunu v mé�m mys	léní� (né kvu! li my�m histořičko-křitičky�m ná� zořu! m
ná Bibli) opustil čí�řkév. Vé	 ts	 iná my�čh př	á� tél ták néuč	inilá. Té�mé	ř	  vs	 ičhni tito př	á� télé�  jsou
ákádémiči, ktéř	í� sé mnou souhlásí�, pokud jdé o histořičké�  čhá�pá�ní� Biblé á kř	ésťánské�  ví�řy.
My� ty přo né	  álé stá� lé fungují�  á řézonují�  v ničh. Tito př	á� télé�  vé své�  ví�ř	é náčhá� zéjí�  jákousi
u� té	čhu  á  sí�lu.  Očén	 ují�  boháté�  histořičké�  dé	dičtví�,  ktéřé�  jim  dá�vájí�  stálétí�  kř	ésťánsky�čh
myslitélu!  á téologu! . Jsou náds	éní� přo kř	ésťánské�  hymny á kř	ésťánskou lituřgii á bohosluz	by.
Vé	ř	 í�,  z	é  přávdá jé  mnohém hlubs	í�  néz	  to,  čo  mu! z	été  histořičky ř	í�či  o  Bibli  nébo vy�voji
kř	ésťánské�ho ná�boz	énství� v přvní�čh č	tyř	éčh stolétí�čh.

Téď,  kdyz	  pí�s	u  táto  slová,  jsém ná dovoléné�  ná plá� z	 i  sé  dvé	má svy�mi  néjbliz	s	 í�mi  á
néjintimné	 js	 í�mi př	á� téli, dvé	má lidmi, ktéřé�  vélmi miluji á ktéř	í� by přo mé	  udé	 láli čokoli á já�
přo  né	 .  Ják  sé  uká� zálo,  obá  jsou  čhytř	éjs	 í�  néz	  já� ,  lé�pé  č	itélní�  néz	  já� ,  sofistikováné	 js	 í�
filozofičky néz	  já�  (nému! z	émé by� t vs	 ičhni intéléktuá� lní� supéřhvé	zdy). Obá némé	li á némájí�
z	á� dny�  přoblé�m s histořičky�mi infořmáčémi,  ktéřé�  jsém uvédl v té� to knizé.  A obá sé béz
ostyčhu názy�vájí� kř	ésťány. Žéptéjté sé jičh, zdá vé	ř	 í� v Bohá, odpové	dí� vá�m áno. Myslí�té si, z	é
Křistus jé Bu! h? Ano. Myslí�té si, z	é jé Pá�n? Ano. Ví�řá néní� otá� zkou intéléktu.

Teologická hodnota historické kritiky

        Jsém pévné	  př	ésvé	dč	én, z	é histořičké�  čhá�pá�ní�  Biblé némusí� nutné	  vé�st k tákové�mu
ágnostičismu, jáky�  jsém sá�m př	ijál. To budé ná mnoho lidí� pu! sobit ták oč	ividné	 , z	é nébudou
řozumé	t, přoč	  to vu! béč musí�m ř	í�či. Cí�tí�m sé nučén ř	í�čt, z	é jé to přoto, z	é éxistujé spoustá
dáls	 í�čh lidí� - zéjmé�ná évángéliká� lní�čh kř	ésťánu!  - přo ktéřé�  to budé novinká.

Žá� řovén	  byčh čhté	 l třvát ná tom, áby ti, ktéř	í� nádá� lé zu! stá�vájí� vé ví�ř	é, némé	 li opomí�jét
téologičky�  vy�znám histořičké�ho př	í�stupu k Nové�mu zá�konu. Vé skutéč	nosti by vé	dči, uč	itélé�
á jéjičh studénti némé	 li jédnát, jáko by histořičká�  křitiká nébylá přo ví�řu řélévántní�, mé	 li by



du! kládné	 ji přozkoumát téologičky�  vy�znám histořičké�  křitiky. Dovolté mi uvé�st pouzé dvá
př	í�klády, jédén zř	éjmy�  á dřuhy�  mé�né	 .
 

Žjévny�  př	í�klád jé négátivní�: pokud jsou ná� lézy histořičké�  křitiky spřá�vné� , pák jé jisté� , z	é
né	ktéřé�  dřuhy  téologičky�čh  tvřzéní�  budou  řozhodné	  pováz	ová�ny  zá  néádékvá� tní�  á
néspřá�vné� .  Myslí�m,  z	é  by bylo  némoz	né�  tvřdit,  z	é  Biblé  jé  jédnotny�  čélék,  néomylny�  vé
vs	éčh jého č	á� stéčh, inspiřovány�  Bohém vé vs	éčh smé	řéčh. To nému! z	é by� t ono. Existujé př	í�lis	
mnoho divéřgénčí�, nésřovnálostí�, řozpořu! ; př	í�lis	  mnoho áltéřnátivní�čh zpu! sobu!  pohlédu ná
stéjny�  přoblé�m, áltéřnátivy, ktéřé�  jsou č	ásto v řozpořu. Biblé néní� jédnotná� , jé to obřovská�
pluřálitá. Bu! h Bibli nénápsál, lidé�  áno. Mnoho z té	čhto lidí� bylo inspiřová�no v tom smyslu, z	é
psáli dí�lá, ktéřá�  mohou ostátní�  inspiřovát k tomu, áby př	émy�s	 léli o skvé	 ly�čh á du! léz	 ity�čh
mys	lénká� čh á dé	 láli vélké�  á du! léz	 ité�  skutky.

Mé�né	  zř	éjmy�m př	í�kládém jé pozitivní� odvřá� čéná�  střáná př	édčhozí�ho. V Bibli jé mnoho
pohlédu! .  Káz	dy�  z  té	čhto  pohlédu!  byl  nápsá�n  v  konkřé�tní�m  histořičké�m  á  kultuřní�m
kontéxtu á byl zčélá fořmová�n kontéxtém, vé ktéřé�m byl nápsá�n.  Ž4 á�dny�  z té	čhto ná� zořu!
nélzé  vyjmout z  pu! vodní�ho  kontéxtu,  zásádit jéj  do  jiné�ho  kontéxtu,  jáko  jé  Améřiká
dváčá� té�ho přvní�ho stolétí�, á lzé oč	éká�vát, z	é ná�m dnés sdé	 lí� néobvyklé�  zjévéní�. Alé přotoz	é
v Bibli jé tolik řu! zny�čh posélství�,  č	ásto ty�kájí�čí�čh sé stéjné�ho té�mátu, č	téná� ř	  Biblé mu! z	é
posoudit vhodnost toho č	i onoho posélství� á zjistit, jáky�  vy�znám mu! z	é mí�t přo jého z	 ivot v
souč	ásnosti. Né	ktéřé�  zpřá�vy budou přo uřč	ité�  kontéxty vhodné	 js	 í�  néz	  jiné� . A č	téná� ř	 i Biblé
by sé némé	 li bá� t hlá� sát jédnu zpřá�vu mí�sto dřuhé� . 5)

Doufá�m, z	é vs	 ičhni budou souhlásit s tí�m, z	é Jéz	 í�s	ovo uč	éní� o vztáhu k dé	 tém („Ať málé�
dé	 ti  př	ijdou  ké  mné	“)  poskytujé  uz	 itéč	né	 js	 í�ho  přu! vodčé  néz	  uč	éní�  Ž4 álmu  137
(„Bláhoslávény�, kdo vézmé jéjičh dé	 ti á řoztř	í�s	 tí� jé o ská� lu “). Podobné	  jsou né	ktéřé�  bibličké�
ná� zořy ná z	ény léps	í�  néz	  jiné� .  Postoj ápos	tolá Pávlá k z	éná�m tédy spoč	í�vá�  v  tom, z	é  by
mohly  á  mé	 ly  by� t  vu! dči  kř	ésťánsky�čh  komunit  -  o  č	émz	  své	dč	í�  skutéč	nost,  z	é  v  jého
vlástní�čh  komunitá� čh  byly  z	ény,  ktéřé�  byly  ořgánizá� tořkámi  čí�řkví�,  já�hny  á  dokončé
ápos	toly (R4 í�mánu! m 16). Ténto postoj jé mnohém léps	í� néz	  tén, ktéřy�  vloz	 il pozdé	 js	 í� pí�sář	
do Pávlová dopisu z 1.  Kořintsky�m, ktéřy�  tvřdí�,  z	é z	ény by mé	 ly v čí�řkvi vz	dy mlč	ét  (1.
Kořintsky�m 14: 35–36), nébo tén, ktéřy�  byl pádé	 lány�  pod Pávlovy�m jmé�ném v dopisé 1.
Timotéovi, ktéřy�  třvá�  ná tom, áby z	ény mlč	ély, podř	izovály sé á byly té	hotné�  (1. Timotéovi
2: 11–15).

Př	i  uváz	ová�ní�  o tom, ktéřé�  č	á� sti  Biblé májí�  v modéřní�m kontéxtu čo ř	í�či,  jé du! léz	 ité�
př	ipoménout histořičky�  ná� zoř, z	é vs	 ičhni  biblič	tí� áutoř	i z	 ili v jiné�m své	 té	 , néz	  jé tén ná� s	 , á
odřá� z	 í�  ná�m př	édpoklády á ví�řu lidí�  v  jéjičh své	té	 .  Jéjičh své	 t,  ábyčhom vybřáli obzvlá� s	 té	
př	ésvé	dč	ivy�  př	í�klád, némé	 l z	á� dnou př	édstávu o tom, čo si myslí�mé  o homoséxuálité	 . Jiny�mi
slovy, homoséxuálitá v tomto své	té	  nééxistoválá. Přoč	? Né přoto, z	é by muz	 i némé	 li séx s
muz	 i (mé	 li) nébo z	ény sé z	énámi (mé	 li), álé přoto, z	é v tomto své	 té	  nébylá z	á�dná�  définičé
přo  séxuá� lní�  ořiéntáči  áni  v  z	á�dné�m  dáls	 í�m  své	 té	 ,  dokud  sé  u  zá�pádní�čh  myslitélu!
névyvinulá př	édstává o séxuá� lní� ořiéntáči v déváténá� čté�m á dváčá� té�m stolétí�. Jáko vy�slédék,
sámotné�  př	édpoklády,  ktéřé�  sé  skřy�vájí�  zá  znéváz	ová�ní�  vztáhu!  osob  stéjné�ho  pohláví�
ápos	tolém Pávlém, sé vélmi lis	 í� od př	édpokládu! , ktéřé�  o sobé	  májí�  lidé�  v modéřní�m své	 té	
jáko o séxuá� lní�čh bytostéčh. Nému! z	été vélmi dobř	é vzí�t Pávlovy pokyny ty�kájí�čí� sé vztáhu!
osob stéjné�ho pohláví�, odstřánit  z ničh př	édpoklády, ktéřé�  mé	 l Pávél o u� č	élu séxu á pohláví�,
á třánsponovát jé do jiné�  sády př	édpokládu! .



To plátí�  přo vs	éčhno,  čo sé v Bibli  náčhá�zí�.  Bylo to nápsá�no v jiné�m své	 té	 ,  v  jiné�m
kontéxtu. Mys	lénká, z	é „Jéz	 í�s	  sé vřá� tí�“, jé postávéná ná mys	lénčé, z	é nád ná�mi, ná oblozé,
nád mřáky, jé přostoř, kdé z	 ijé Bu! h, á z	é Jéz	 í�s	  tám odés	él, áby z	 il s Ní�m. Té	 lésné	  vystoupil á
př	í�jdé té	 lésné	  zpé	t dolu! . Nikdo si jiz	  dnés némyslí�,  z	é nád mřáky jé mí�sto, kdé z	 ijí�  Bu! h á
Jéz	 í�s	 .  Nád mřáky jsou dáls	 í�   átmosfé�řy á nád tí�m jé dáls	 í�  přostoř á zá ní�m jsou miliářdy
hvé	zd - á to jé jén nás	é vlástní�  gáláxié. Pokud sámotná�  př	édstává, z	é sé Jéz	 í�s	  vřá� tí�  dolu! ,
př	édpoklá�dá� , z	é éxistujé „náhořu“ - čo udé	 lá�  č	lové	k s touto mys	lénkou vé vésmí�řu, jáko jé
tén ná� s	 ,  kdé  néní�,  doslová,  náhořu á dolu! ,  křomé	  toho,  kdé stojí�té  v  tuto čhví�li?  Žjévné	
musí�té tuto mys	lénku př	éloz	 it  do né	 jáké�ho modéřní�ho idiomu, áby vá�m to dá�válo smysl.
Nébo ř	éč	éno jinák, jé tř	ébá upřávit my� tus o Jéz	 í�s	ové	  ná�vřátu. Jinák jsté nučéni př	ijmout
néjén mys	lénku, z	é sé Jéz	 í�s	  vřáčí�, álé táké�  kosmologii, ná ktéřé�  jé záloz	éná.
 

Tákz	é  ták  jé  to  sé  vs	émi  bibličky�mi  náukámi  -  o  z	éná� čh,  o  vztází�čh  osob  stéjné�ho
pohláví�, o mimománz	élské�m séxu, o třéstu smřti, o vá� lčé, o bohátství�, o otřočtví�, o némoči, o
... no, o vs	ém.

Né	ktéř	í� lidé�  si mohou myslét, z	é jé to nébézpéč	ny�  př	í�stup k Bibli, vybřát si, čo čhčété
př	ijmout, á vyhodit vs	éčhno ostátní�. Mu! j ná�zoř jé, z	é káz	dy�  si uz	  v Bibli vybí�řá�  to, čo čhčé
př	ijmout. 6) Néjzá�váz	né	 js	 í� př	í�pády toho lzé nájí�t u lidí�, ktéř	í� tvřdí�, z	é si nič névybí�řájí�. Má�m
mládou př	í�télkyni,  jéjí�z	  évángélič	tí�  řodič	é  byli  nás	tvání�,  přotoz	é  si  čhté	 lá  néčhát  udé	 lát
tétová�ní�, přotoz	é konéčkonču!  Biblé tétová�ní� odsuzujé. Vé stéjné�  knizé Lévitičus Biblé táké�
odsuzujé obléč	éní� zé dvou řu! zny�čh dřuhu!  lá� ték á konzumáči vépř	ové�ho másá. A ř	í�ká�  táké�  to,
z	é  dé	ti,  ktéřé�  néposloučhájí�  své�  řodič	é,  májí�  by� t  ukáménová�ny.  Přoč	  třvát  ná  bibličké�m
uč	éní� o tétová�ní�, álé nétřvát ná uč	éní� o kos	 ilí�čh, vépř	ovy�čh kotlétá� čh á ukáménová�ní�?

Podlé  mé�ho  ná�zořu  musí�  lidé�  sámi  pomočí�  své�  intéligénčé  vyhodnotit,  čo  v  Bibli
pováz	ují�  zá přávdivé�  á népřávdivé� .  Tákto musí�mé z	 í�t  z	 ivot obéčné	 .  Vs	éčhno, čo slys	 í�mé á
vidí�mé,  musí�mé  vyhodnotit  -  áť  uz	  inspiřátivní�  spisy  Biblé  nébo  inspiřátivní�  spisy
Shákéspéářá, Dostojévské�ho nébo Géořgé Eliotá, Ghándiho, Désmondá Tutu nébo dálájlámy.

Proč tedy studovat Bibli?

        Jé přávdé	podobné	  jédná otá�zká, ktéřou dostá�vá�m ví�čé néz	  ktéřoukoli jinou, od lidí�, ktéř	í�
vé	dí�, z	é jsém ágnostičky�  uč	énéč Nové�ho zá�koná, jé du! vod, přoč	  pokřáč	uji vé studiu á uč	éní�
Nové�ho zá�koná, pokud v né	 j uz	  névé	ř	 í�m?

To  jé  otá� zká,  ktéřá�  mi  nikdy  nédá�válá  moč  smysl.  Biblé  jé  néjdu! léz	 ité	 js	 í�  knihou  v
histořii zá�pádní� čivilizáčé. Jé néjpřodá�váné	 js	 í�, néjdu! kládné	 ji přostudováná� , néjuzná�váné	 js	 í� á
néjví�čé népočhopéná�  knihá – á vu! béč! Přoč	 byčh jí� néčhté	 l studovát?

Má�m  př	á� télé,  ktéř	í�  uč	í�  stř	édové	kou  ánglič	tinu.  Névé	ř	 í�  v  Cháučéřá,  álé  myslí�  si,  z	é
Cháučéř jé du! léz	 ity�, á ták třá�ví� svu! j z	 ivot studiém, vy�ukou á psání�m o Cháučéřovi. Toté�z	  plátí�
o my�čh př	á� télí�čh, ktéř	í� uč	í� klásiku - Homéř, Sofoklés, Euřipidés, Pláto� n, Ařistotélés, Sénéčá,
Livius, Mářtiál á Pláutus. Jsou to vs	 ičhni vy�známní� áutoř	i, jéjičhz	  dí�lá si záslouz	 í� oddánost
z	 ivotá uč	énču! ,  béz ohlédu ná to, jákou osobní�  ví�řu vé	déč má� .  Toté�z	  plátí�  přo mé�  př	á� télé,
ktéř	í� studují� á uč	í� Shákéspéářá, Johná Donná, Chářlésé Dičkénsé nébo TS Eliotá.

A stéjné	  jé to sé stipéndiém vé	novány�m Bibli. Jédiny�  řozdí�l u ničh opřoti Bibli spoč	í�vá�  v
tom, z	é v nás	ém své	té	  Bibli tolik lidí� skutéč	né	  vé	ř	 í�. Nébudu zléhč	ovát nikoho, kdo si i nádá� lé



vá� z	 í�  Bibli  jáko  inspiřováné�ho  téxtu,  álé  křomé	  oddáné�  č	étby  Biblé  má�  smysl  ji  č	í�st  i
histořičky.  Jisté	 ,  histořičké�  č	téní�  mu! z	é  uká� zát  mnoho  nédostátku!  Biblé  -  nésřovnálosti,
řozpořy, čhybná�  tvřzéní�, némoz	ná�  tvřzéní� á s	kodlivé�  idéologié. Histořičké�  č	téní� vs	ák mu! z	é
otévř	í�t zčélá nové�  pohlédy ná nás	é čhá�pá�ní� Biblé á jéjí�čh řozmánity�čh posélství�.
 

Náví�č  i  ti  z  ná� s,  ktéř	í�  névé	ř	 í�  Bibli,  sé z  ní�  mohou stá� lé  pouč	it.  Jé to knihá,  ktéřá�  si
záslouz	 í�  č	í�st  á  studovát  ji  néjén  jáko  dokumént  ví�řy,  álé  táké�  jáko  histořičky�  zá� znám
mys	lénék, př	ésvé	dč	éní�, zkus	éností�, č	inností�, lá� sky, néná�visti, př	édsudku!  á ná� zořu!  lidí�, ktéř	í�
stojí�  ná sámé�m zá�kládu nás	í�  čivilizáčé á kultuřy. Mu! z	é ná�m pomoči př	émy�s	 lét o vélky�čh
přoblé�méčh z	 ivotá - přoč	 jsmé tády, čo byčhom mé	 li dé	 lát, čo sé stáné s tí�mto své	 tém. Mu! z	é
ná� s inspiřovát - á vářovát - svy�mi př	í�klády. Mu! z	é ná� s pobí�zét, ábyčhom usilováli o přávdu,
bojováli přoti u� tláku, usilováli o spřávédlnost á třváli ná mí�řu. Mu! z	é ná� s motivovát k tomu,
ábyčhom z	 ili z	 ivot plnohodnotné	 ji, dokud jés	té	  mu! z	émé. Mu! z	é ná� s povzbudit, ábyčhom z	 ili
ví�čé přo ostátní� á néjén přo sébé.
 
 



 Poznámky  

KAPITOLA 1: HISTORICKÉ ÚDAJE O VÍŘE

1.Od př	ékládu Jáná 4:54 byli  né	ktéř	í�  č	téná� ř	 i  zmáténi,  kdyz	  si  mysléli,  z	é  sé  ty�ká�  pouzé
dřuhé�ho známéní�  přovédéné�ho v Gáliléji;  vhodné	 js	 í�  př	éklád jé, z	é toto jé Jéz	 í�s	ovo dřuhé�
známéní�, ktéřé�  vykonál po př	í�čhodu z Jéřuzálé�má do Gáliléjé.
2.Rozhodné	  si némyslí�m,  z	é by pástoř	i  mé	 li vé svy�čh ty�dénní�čh ká�zá�ní�čh ká� zát vy�slédky
histořičké�  křitiky z kázátélny (i kdyz	  si myslí�m, z	é by ká� zá�ní� mé	 lá mí�t uřč	ité	  koř	ény á mé	 lá
by vyčhá� zét zé zdřávé�ho vé	déčké�ho vzdé	 lá�ní�). Alé mimo čí�řkévní� ká� zá�ní� éxistujé v kostéléčh
ř	ádá př	í�léz	 itostí�, áby pástoř	i uč	ili své�  fářní�ky tomu, o č	ém uz	  dlouho ř	í�kájí� uč	énči o Bibli. A
vé vé	ts	 iné	  kostélu!  sé to jédnodus	é nikdy nédé	 lá� .

KAPITOLA 2: SVĚT SMLUV

1.Vélmi uz	 itéč	ny�m ná� střojém přo studénty Biblé jé Biblé Synopsé,  vé ktéřé�  jsou př	í�bé	hy
évángélií� doslová umí�sté	ny v pářálélní�čh sloupčí�čh védlé sébé, přo snádné�  sřovná�ní�. Mnoho
přofésořu!  má�  bibličkou osnovu jáko povinnou uč	ébniči  přo své�  hodiny Nové�ho zá�koná.
Jédní�m z  néjpopulá� řné	 js	 í�čh  jé  éditoř  Kuřt  Alánd,  Synopsé  č	tyř	  évángélií�  (Péábody,  MA:
Héndřičkson, 2006).
2.Jé to hlávní�  př	í�klád, ktéřy�  uvá�dí�m vé své�  uč	ébniči Nové�ho zá�koná ná vysoké�  s	kolé Thé
Néw Téstámént: A Histořičál Intřodučtion to thé Eářly Chřistián Wřitings, 4. vydá�ní�. (Néw
Yořk: Oxfořd Univéřsity Přéss, 2008), s. 262–65.
3. Viz diskusé ná stř. 144–45.
4. V tomto évángéliu sé dén Pésáčh shodovál sé sábátém, tákz	é i zdé jé v pá� ték ukř	iz	ová�n.
5.Né	ktéř	í� vé	dči tvřdili, z	é Johnová zpřá�vá jé histořičky přávdé	podobné	 js	 í� néz	  ářčhá, přotoz	é
jinák by sé Jéz	 í�s	u! v přočés př	éd z	 idovsky�mi u� ř	ády musél konát v dén svá� tku Pésáčh, čoz	  jé v
řozpořu s (pozdé	 ji?) Ž4 idovsky�m zá�koném. Pokud jé to spřá�vné� , pák by Mářk zmé	nil dátum,
přávdé	podobné	  přoto, áby vykřéslil Jéz	 í�s	ovo poslédní� jí�dlo jáko př	édzvé	st kř	ésťánské�  přáxé
Véč	éř	é Pá�né	 . Vé	 ts	 inu vé	dču!  ténto ná�zoř népř	ésvé	dč	ujé, á myslí�  si, z	é zá zmé	nu dátá budé
přávdé	podobné	  John, ktéřy�  pí�s	é ási tř	ičét lét po Mářkovi.
6. Ná  řozdí�l  od  modéřní�čh  stř	étnutí�  vyz	ádováli  stářové	čí�  z	 idovs	tí�  stoupénči  ukonč	éní�
řozvodu.



7.Né	ktéř	í�  vé	dči  sé  pokusili  ténto  řozpoř  vyř	és	 it  odvolá�ní�m  ná  komplikováná�  přávidlá
„léviřátové�ho mánz	élství�“, kdy si muz	  po smřti své�ho břátřá vézmé mánz	élku své�ho břátřá.
Toto  ř	és	éní�  vé  skutéč	nosti  néř	és	 í�  přoblé�my  řu! zny�čh  řodokménu! ,  ják  jé  přoká� zá�no  v
áutořitátivní� zpřá�vé	  Ráymondá Břowná, Žřozéní�  Mésiá� s	é: Koméntá� ř	  k dé	 tsky�m př	í�bé	hu! m
Mátous	é á Luká� s	é (Gářdén City, NJ: Doublédáy, 1977), sv. 1, s. 503–04.
8. Pokud si  př	éč	tété  pásá� z	  z  1.  Pářálipoménon,  nézápomén	 té,  z	é  Uzzjá� s	  sé  v  té� to  knizé
názy�vá�  Azářiáh, ják jé pátřné�  z pořovná�ní� 2. Křá� lovské�  14:21 s 2. Pářálipoménon 26: 1.
9. Viz moji diskusi v Misquoting Jésus: Thé Stořy Béhind Who Chángéd thé Biblé ánd Why
(Sán Fřánčisčo: HářpéřSánFřánčisčo, 2005), stř. 158–61.
10. Přvní�  tř	i  évángéliá  sé  názy�vájí�  synoptičká�  évángéliá,  přotoz	é  májí�  tolik  spoléč	ny�čh
př	í�bé	hu! ,  z	é  jé  lzé  umí�stit  do pářálélní�čh  sloupču!  á  „vidé	t  spoléč	né	 “  -  doslovny�  vy�znám
„synoptičky� “.
11.Vé	 ts	 iná  bibličky�čh  vé	dču!  jé  př	ésvé	dč	éná,  z	é  Luká� s	  á  Skutky  byly  nápsá�ny  stéjnou
osobou; př	éč	té	 té si Luká�s	é 1: 1–4 á Skutky 1: 1–5 á uvidí�té přoč	.
12.Du! vody,  přoč	  si  myslí�s	 ,  z	é  Mářk  sá�m  nénápsál  poslédní�čh  dváná� čt  véřs	u! ,  jsou  ták
př	ésvé	dč	ivé� ,  z	é vé	 ts	 iná modéřní�čh př	ékládu!  Biblé jé obsáhujé v zá�vořká� čh s pozná�mkou
pod č	ářou,  ktéřá�  náznáč	ujé,  z	é  néjdé  o pu! vodní�  konéč.  Žá přvé�  sé  nénáčhá� zéjí�  v  nás	 ičh
néjstářs	 í�čh á néjléps	í�čh řukopiséčh. Tyto véřs	é jsou táké�  psá�ny stylém á pouz	 í�vájí�  slovní�
zá� sobu, ktéřá�  sé jindé v Mářkovi nénáčhá� zí�. Př	éčhod z véřs	é 8 do véřs	é 9 náví�č némá�  smysl,
kdyz	  jé č	tén v ř	éč	tiné	 . Přo podřobné	 js	 í� diskusi viz mu! j Misquoting Jésus: Thé Stořy Béhind
Who Chángéd thé Biblé ánd Why (Sán Fřánčisčo: HářpéřSánFřánčisčo, 2005), stř. 65–68.
13.Diskusé o né	ktéřy�čh z té	čhto métod náléznété v kápitolá� čh 6–11 v mé�m Nové�m zá�koné	 :
Histořičky�  u� vod do řáné	  kř	ésťánsky�čh spisu! , 4. vydá�ní�. (Néw Yořk: Oxfořd Univéřsity Přéss,
2008).

KAPITOLA 3: HROMADA RŮZNÝCH POHLEDŮ

1.Sámozř	éjmé	 , kdyz	  sé snáz	 í�mé pořozumé	t té	mto řu! zny�m hlédisku! m, musí�mé sé zápojit do
tlumoč	ničké�  přá� čé. Ná řozdí�l od toho, čo né	ktéř	í� lidé�  př	édpoklá�dájí�, téxty némluví� sámy zá
sébé. Musí� by� t vyklá�dá�ny. A to nikdy nélzé udé	 lát „objéktivné	“, jáko byčhom my, č	téná� ř	 i, byli
řoboti; téxty jsou intéřpřétová�ny subjéktivné	  lidmi. Ž histořičko-křitičké�ho hlédiská by vs	ák
káz	dy�  áutoř Nové�ho zá�koná mé	 l by� t č	tén á intéřpřétová�n podlé svy�čh vlástní�čh podmí�nék,
ániz	  by mu byly uloz	ény né	ktéřé�  dáls	 í� áutořovy podmí�nky.
2.Né	ktéř	í�  zá� koní�či,  ktéř	í�  kopí�řováli  Luká�s	é,  tuto modlitbu př	ijáli,  zjévné	  přoto,  z	é  sé jim
nélí�bilo,  z	é  Jéz	 í�s	  čhté	 l,  áby  mu  Ž4 idu! m  bylo  odpus	té	no  ukř	iz	ová�ní�.  Dáls	 í�  diskusé  o  té� to
přoblémátičé viz stř. 188–89.
3. Mu! z	été to vidé	 t sámi č	téní�m Izájá� s	é 7 á 8: Izáiá� s	  dá�vá�  nájévo, z	é néz	  sé dí�té	 , ktéřé�  má�  by� t
břzy poč	áto, nářodí� á zéstá� řné, népř	á� télé�  izřáélské�ho lidu sé řozpty� lí� á uz	  jé nébudou třá�pit.
4.Viz diskusé o u� řyvku v koméntá� ř	 i  Ráymondá Břowná, Evángélium podlé Jáná (Gářdén
City, NJ: Doublédáy, 1966), sv. 1.
5.Viz diskusé ná stř. 155.
6.Mojé intéřpřétáčé Páulá bylá silné	  ovlivné	ná EP Sándéřsém; viz jého nyní� klásičká�  knihá
Pául á páléstinsky�  judáismus: Sřovná�ní� vzořu!  ná�boz	énství� (Minnéápolis: Augsbuřg Fořtřéss
Přéss, 1977). Přo dáls	 í� zpu! soby č	téní�, ktéřé�  Pául nás	él mézi dáls	 í�mi histořičky�mi křitiky, viz



John Gágéř,  Réinvénting  Pául  (Néw Yořk:  Oxfořd,  2002)  á  Stánléy  Stowéřs,  Žnovu č	téní�
R4 í�mánu! : Spřávédlnost, Ž4 idé�  á poháné�  (Néw Hávén: Yálé Univéřsity Přéss, 1997 ).
7.Podlé  Pávlová  ná�zořu budé koná�ní�  dobřy�čh skutku!  př	iřozéné	  ná� slédovát  po  př	í�čhodu
č	lové	ká do spřá�vné�ho postávéní� př	éd Bohém (ospřávédlné	ní�); álé dobřé�  skutky népř	ispí�vájí�
k dosáz	éní� tohoto dobřé�ho postávéní�.
8.Né	ktéř	í� uč	énči vidé	 li vé Skutčí�čh 20:28 vy� jimku, álé myslí�m si, z	é jdé o néspřá�vné�  č	téní�
véřs	é.  Přo  u� plnou  diskusi  viz  mojé  knihá  Přávoslávná�  kořupčé  Pí�smá:  Dopád  řány�čh
křistologičky�čh kontřovéřzí�  ná  téxt  Nové�ho zá�koná (Néw Yořk:  Oxfořd Univéřsity Přéss,
1993), s. 203. Dáls	 í� moz	ná�  vy� jimká, Luká� s	  22: 19–20, jé pí�sář	sky�  dodáték k téxtu, ktéřy�  néní�
ořiginá� lní� přo Luká� s	é; viz támté�z	 , s. 197–209.
9. O tomto pu! vodní�m zné	ní� téxtu viz támté�z	 , s. 62–67.

KAPITOLA 4: Kdo napsal Bibli?

1. Né	ktéř	í�  křitiči jédné�  z my�čh dř	í�vé	 js	 í�čh knih o přoblé�mu utřpéní�  sképtičky návřhli, áby
ná� zév „Boz	 í� přoblé�m“ mé	 l mí�sto toho mí�t ná�zév „Boz	 í� přoblé�m podlé Bářtá Ehřmáná“ - álé
zjévné	  to néní� to, čo byčh sá�m názvál knihou!
2.Má�mé táké�  řélátivné	  plné�  Skutky Ondř	éjé, Pétřá, Thomásé á Pávlá - i ty jsou zájí�mávé� ,
kdyz	  vidí�mé, jáké�  légéndy vznikly, álé histořičky jsou má� lo uz	 itéč	né� . Pé	knou sbí�řku té	čhto
téxtu!  viz JK Elliott,  Thé Apočřyphál Néw Téstámént (Néw Yořk: Oxfořd Univéřsity Přéss,
1993).
3.O gřámotnosti vé stářové	ké�m své	 té	  viz Williám Hářřis, Ančiént Litéřáčy (Cámbřidgé, MA:
Hářvářd  Univéřsity  Přéss,  1989);  o  gřámotnosti  konkřé�tné	  mézi  páléstinsky�mi  Ž4 idy  viz
Cáthéřiné Hézséř, Ž4 idovská�  gřámotnost v ř	í�mské�  Páléstiné	  (Tu_ bingén: Mohř-Siébéčk, 2001).
4.Uvédémé jédén zná�my�  př	í�klád té� to néználosti z	 idovsky�čh zvyku! : Mářék 7: 3 náznáč	ujé, z	é
fářizéové�  „á vs	 ičhni Ž4 idé� “ si př	éd jí�dlém umyli řučé, áby dodřz	ováli „třádiči stářs	 í�čh“. To néní�
přávdá:  vé	 ts	 iná Ž4 idu!  sé do tohoto řituá� lu nézápojilá.  Kdyby byl Mářk Ž4 id  nébo dokončé
pohán z	 ijí�čí� v Páléstiné	 , uřč	ité	  by to vé	dé	 l.
5.Evángéliá bylá nápsá�ná mnohém dř	í�vé:  Mářk,  přávdé	podobné	  kolém 70 nl,  Mátthéw á
Luké, kolém 80 áz	  85; John, kolém 90 nébo 95.
6. Cí�řkévní�  histořik  Eusébius  názy�vá�  Pápiás  „muz	ém vélmi málé�  intéligénčé“  (Eusébius,
Cí�řkévní� dé	 jiny 3.39).
7.Toto jé dnés mézi vé	dči shodá ná�zořu! . Žá přvé� , Mátthéw pouz	 il Mářká jáko zdřoj mnohá
svy�čh př	í�bé	hu!  á v né	ktéřy�čh pásá� z	 í�čh zkopí�řovál ř	éčké�  slovo od slová. Pokud by ná� s	  Mátous	
byl  ř	éčky�  př	éklád  hébřéjské�ho  ořiginá� lu,  nébylo  by  moz	né�  vysvé	tlit  doslovny�  souhlás
Mátous	é s Mářkém v sámotné�  ř	éč	tiné	 .
8. Podlé  toho,  zdá  sé  jédná�  o  infořmáči,  ktéřou  slys	él  př	í�mo  od  „stářs	 í�ho“  nébo  od
„spoléč	ní�ká“ jédnoho zé stářs	 í�čh.
9.Dáls	 í� třádičé v Pápiás, o ktéřé�  si nikdo némyslí�, z	é jé histořičky př	ésná� : pí�s	é, z	é Jidá� s	  sé po
zřádé	  náfouknul á stál sé ták tlusty�m, z	é némohl čhodit po uliči, přotoz	é áni jého hlává sé
nézméstilá mézi budovy, áz	  nákonéč ví�čémé�né	  éxplodovál á zémř	él. Jé to u� z	ásny�  př	í�bé	h, álé
né tén, ktéřé�mu né	kdo vé	ř	 í�.
10.Du! vod, přoč	  si  myslél,  z	é  „Luká�s	“  byl Pávlovy�m spoléč	ní�kém ná čéstá� čh,  jé tén,  z	é  vé
č	tyř	éčh  pásá� z	 í�čh  Skutku!  áutoř  pouz	 í�vá�  mnoz	né�  č	í�slo  „my“  z  pohlédu přvní�  osoby.  Tyto
„pásá�z	é“ (nápř	. Skutky 16: 10–16) byly vzáty, áby náznáč	ovály, z	é áutoř byl s Páulém přo



tyto konkřé�tní� udá� losti. Jiní� uč	énči si vs	ák vs	 imli, z	é u� řyvky záč	í�nájí� á konč	í� pozořuhodné	
ná�hlé. Autoř náví�č nikdy néř	í�ká�  nič jáko „Potom jsém sé př	idál k Páulovi á udé	 láli jsmé to č	i
ono.“  Přoč	  tá  ná�hlost?  Nyní�  sé  vs	éobéčné	  př	édpoklá�dá� ,  z	é  áutoř  nébyl  Pávlovy�m
spoléč	ní�kém, álé z	é jédní�m z jého zdřoju!  byl jáky�si čéstovní� déní�k, ktéřy�  vé své�m vy�zkumu
odkřyl á ktéřy�  pouz	 í�vál mnoz	né�  č	í�slo z pohlédu přvní� osoby.
11.Viz diskusé ná stř. 134.
12.Dř	í�vé jsém náznáč	il, z	é Žjévéní� bylá jédnou z osmi knih, ktéřé�  byly uřč	ité	  nápsá�ny pod
jmé�ném jéjí�ho skutéč	né�ho áutořá, přotoz	é nétvřdí�,  z	é jé od Johná, syná Žébédéá. Mnoho
pozdé	 js	 í�čh kř	ésťánu! , ktéř	í� to př	ijáli jáko souč	á� st ká�nonu, si myslélo, z	é jé to jiny�  Ján, zná�my�
jáko Ján stářs	 í�.  Tí�m sé knihá Žjévéní�  dostá�vá�  do jiné�  kátégořié néz	  knihá Jákubová, ktéřá�
bylá př	ijátá jáko kánoničká�  přá�vé	  přoto, z	é ji pováz	ovál zá nápsánou Jéz	 í�s	ovy�m břátřém.
13.Toto jé s	 iřočé přohlá� s	éno mézi novozá�konní�mi uč	énči, ktéř	í�  pí�s	 í�  koméntá� ř	é k knihá�m,
jáko jsou Pástořá� lní� listy; odbořní�či ná stářové	ké�  litéřá� řní� pádé	 lá�ní� jiz	  dlouho vé	dé	 li, z	é toto
tvřzéní�  jé  fálés	né� .  Viz  přá� čé  čitováné�  v  pozná�mčé  14.  K  vélmi  př	í�stupné�  diskusi
konzéřvátivní�ho  vé	dčé  viz  Téřřy  L.  Wildéř,  Pséudonymity,  Novy�  zá�kon  á  Déčéption:  An
Enquiřy into Inténtion ánd Réčéption (Lánhám, MD: Univéřsity Přéss of Améřičá, 2004 ).
14.Jédinou du! kládnou diskuzí�  přáktičky vs	éčh řélévántní�čh u� dáju!  jé Wolfgáng Spéyéř, Dié
litéřářisčhé Fá_ lsčhung im héidnisčhén und čhřistličhén Altéřtum (Mničhov: CH Béčk, 1971).
Fásčinují�čí�  popis  né	ktéřy�čh  áspéktu!  přoblé�mu  lzé  nájí�t  v  publikáči  Anthony  Gřáfton,
Fořgéřs ánd Cřitičs: Cřéátivity ánd Dupličity in Wéstéřn Sčholářship (Přinčéton: Přinčéton
Univéřsity Přéss, 1990).
15. Tuto knihu lzé nájí�t v Elliottu, Apokřyfní�m Nové�m zá�koné	 , s. 379–82.
16.Dobřy�  př	éklád s u� vodém poskytujé John Collins v Thé Old Téstámént Pséudépigřáphá,
éd. Jámés H. Chářléswořth (Néw Yořk: Doublédáy, 1983), sv. 1, s. 317–472.
17. Dvé	  nédá�vná�  vyvřá� čéní�  mys	lénky,  z	é  novopytágořéjči  sé  z  tohoto  du! vodu  záby�vájí�
pádé	 lá�ní�m,  podáli  Jéřémy  N.  Duff,  „Př	éhodnočéní�  pséudépigřáfié  v  řáné�m  kř	ésťánství�“
(diséřtáč	ní�  přá� čé,  Univéřsity  of  Oxfořd,  1998)  á  Ařmin  Báum,  Pséudépigřáphié  und
litéřářisčhé Fá_ lsčhung im fřu_ hén Chřisténtum (Tu_ bingén: Mohř-Siébéčk, 2001).
18. Téřtulliánus, O kř	tu, 17. „Skutky Pávlá á Thékly“ lzé nálé�zt v Elliottu, ápokřyfní�m Nové�m
zá�koné	 , s. 364–74.
19. Tuto ánékdotu lzé nálé�zt v Diogénés Láéřtius, Livés of thé Philosophéřs 5, 92–93.
20.Tén, ktéřy�  př	éz	 ijé, lzé nálé�zt v Elliott, Néw Téstámént Apočřyphá, s. 1. 546.
21. Viz Elliott, Apokřyfní� Novy�  zá�kon, s. 68–83.
22.Táto knihá sé táké�  né	kdy názy�vá�  Nikodé�movo évángélium. Viz Elliott, Apokřyfní�  Novy�
zá�kon, s. 169–85.
23. Podřobné	 js	 í�  vysvé	tléní�  stándářdní�čh vé	déčky�čh pohlédu!  nájdété v mé�  uč	ébniči Novy�
zá�kon:  Histořičky�  u� vod,  kápitolá  24,  ktéřá�  táké�  poskytujé  bibliogřáfii  dáls	 í�čh  vé	déčky�čh
přáčí�.
24.Podí�véjté  sé  ná  diskusi  Vičtořá  Páulá  Fuřnishá  v  Ančhoř  Biblé  Dičtionářy,  éd.  DN
Fřéédmán (Néw Yořk: Doublédáy, 1992), sv. 2, sv „Efézánu! m, épis	tolá,“ s. 535–42.
2  5.  Vé Filipánu! m 1: 1 sé Pávél zmin	 ujé o biskupéčh (mnoz	né�m č	í�slé) á já�hnéčh, álé néř	í�ká�
ná�m, čo tito lidé�  dé	 láli, nébo v jáké�m smyslu, pokud vu! béč, mohli mí�t védoučí� řolé v čí�řkvi.



KAPITOLA 5: LHÁŘ, ŠÍLENEC NEBO PÁN? Nalezení historického Ježíše

1.Né	kdy  sé  př	édpoklá�dá� ,  z	é  histořik  Suétonius  táké�  odkázujé  ná  Jéz	 í�s	é.  Kdyz	  hovoř	il  o
vyhná�ní� Ž4 idu!  z R4 í�má zá vlá�dy Cláudiá, ási dváčét lét po Jéz	 í�s	ové	  smřti, Suétonius pí�s	é, z	é k
tomu dos	lo kvu! li népokoju! m, ktéřé�  „podné	čovál Chřéstus“. Né	ktéř	í� vé	dči tvřdí�, z	é sé jédná�  o
př	éklép jmé�ná Křistus, á z	é Ž4 idé�  v R4 í�mé	  byli řozzuř	éni kvu! li tvřzéní�m kř	ésťánu! , z	é Jéz	 í�s	  jé
Mésiá� s	 .  Toto jé moz	nost, álé i kdyz	  jé to přávdá, opé	 t  ná�m néposkytujé z	á�dné�  konkřé� tní�
histořičké�  infořmáčé o Jéz	 í�s	ové	  z	 ivoté	 .  Dřuhou moz	ností�  jé,  z	é Suétonius známéná�  to, čo
ř	í�ká� , á z	é népokojé záhá� jil muz	  jmé�ném Chřéstus.
2.Přo u� plnou diskusi o tomto téxtu á dáls	 í�čh zmí�né	ny�čh v té� to č	á� sti viz John Méiéř, Mářginál
Ž4 id: Réthinking thé Histořičál Jésus (Néw Yořk: Doublédáy, 1991), sv. 1.
3.Viz Gáláťánu! m 4: 4; R4 í�mánu! m 15: 7; 1. Kořinťánu! m 9: 5; Gáláťánu! m 1:19; 1. Kořintsky�m
15: 5; 1. Kořinťánu! m 11: 22–25; 1. Kořinťánu! m 7: 10–11; á 1. Kořinťánu! m 9:14.
4. Dáls	 í� infořmáčé nájdété v mé�m Nové�m zá�koné	 : Histořičky�  u� vod, kápitolá 7.
5. Né	ktéř	í�  vé	dči  sé  domní�vájí�,  z	é  nékánoničké�  Tomá� s	ovo  évángélium  sé  svy�mi  114
Jéz	 í�s	ovy�mi vy�řoky Jéz	 í�s	é, z ničhz	  vé	 ts	 iná sé nénáčhá�zí� v Nové�m zá�koné	 , mu! z	é táké�  učhovát
né	ktéřé�  áuténtičké�  třádičé z Jéz	 í�s	ová z	 ivotá.
6. Popřvé�  publiková�no v řočé 1906, stá� lé stojí� zá př	éč	téní� (Néw Yořk: Máčmillán, 1978).
7. O vy�známu á povázé z	 idovské�ho ápokályptičké�ho mys	léní� viz stř. 77–79.
8. To  př	ésvé	dč	ivé	  ářguméntujé  EP  Sándéřs  vé  své�  klásičké�  studii  Jéz	 í�s	  á  judáismus
(Philádélphiá: Fořtřéss Přéss, 1985).
9. Vy� jiméč	ny�mi  vy� jimkámi  jsou  publikáčé  Jéz	 í�s	ová  séminá� ř	é  á  né	koliká  jého  č	lénu! ,
nápř	í�klád  Mářčus  Bořg,  Sétká�ní�  s  Jéz	 í�s	ém  popřvé�  (Sán  Fřánčisčo:  HářpéřSánFřánčisčo,
1994), á John Dominič Cřossán, Thé Histořičál Jésus: Thé Lifé of á Méditéřřánéán Jéwish
Rolní�k (Sán Fřánčisčo: HářpéřSánFřánčisčo, 1994).
10.Vzkříšení Ježíše: Nejstarší křesťanská tradice a její tlumočníci (London: T. & T. Clark, 2005).

KAPITOLA 6: JAK JSME ZÍSKALI BIBLI

1.Mnoho téologu!  tvřdí�, z	é zá čély�m přočésém přáčovál Bu! h, áby zájistil, z	é to budé fungovát
v  dlouhodobé�m  hořizontu.  V  tákové�m  př	í�pádé	  jé  zá�hádou,  přoč	  přočés  nébyl  jásné	 js	 í�,
plynuléjs	 í� á řyčhléjs	 í� (konéčkonču!  mluví�mé o Bohu).
2.Misquoting  Jesus:  The  Story  Behind  Who  Changed  the  Bible  and  Why  (San  Francisco:
HarperSanFrancisco, 2005).
3.Dvé	  z  intéligéntné	 js	 í�čh  křitik  ná  wébu jsou Dániél  Wálláčé,  „Evángélium podlé  Bářtá“,
http://www.biblé.ořg/págé.php?págé_id=4000,  á  Bén  Withéřington,  „Misánályzing  Téxt
Cřitičism—  Bářt  Ehřmán  ‚Misquoting  Jésus  ',”  ná  ádřésé
http://bénwithéřington.blogspot.čom/2006/03/misánályzing-téxt-čřitičism-bářt.  html.
Křomé	  toho byly z konzéřvátivní�čh hlédisék vydá�ny tř	i knihy: Dillon Buřřoughs, Misquotés
in Misquoting Jésus: Why You Cán Still Béliévé (Ann Ařboř: Nimblé Books, 2006); Timothy
Pául Jonés, Misquoting Třuth: A Guidé to thé Fálláčiés in Bářt Ehřmán's Misquoting Jésus
(Downéř's Gřové, IL: Intéřvářsity Přéss, 2007); á Ničholás Péřřin, Žtřáčéni v př	énosu: Co
mu! z	émé vé	dé	 t o Jéz	 í�s	ovy�čh slovéčh (Néw Yořk: Thomás Nélson, 2008).
4.Nikdy jsém v tisku áni  v  řozhovořu nénáznáč	il,  z	é  jsém ztřátil  kř	ésťánskou ví�řu  kvu! li
téxtovy�m  vářiántá�m  řukopisné�  třádičé  Nové�ho  zá�koná.  Ják  vysvé	tluji  v  kápitolé  8  (á



pojédná�vá�m o tom vé své�  knizé Boz	 í� přoblé�m, HářpéřOné, 2008), byl to přoblé�m utřpéní�,
ktéřy�  mé	  nákonéč př	ivédl k tomu, z	é jsém sé stál ágnostikém.
5.Pozdé	 ji  kř	ésťáns	tí�  téologové�  nás	 li  u Mátous	é  28:  19–20 dáls	 í�  odkáz ná Třojiči:  „jmé�no
Otčé, Syná á Dučhá sváté�ho“. Jisté	  jsou tám zmí�né	ni vs	 ičhni tř	i č	lénové�  toho, čo sé mé	 lo stá� t
Třojičí�, á némyslí�m si, z	é sé jédná�  o př	í�pád, kdy zá�koní�či př	idáli odkáz ná téxt pozdé	 ji: jé to
vé vs	éčh nás	 ičh řukopiséčh. Křitičky�  vztáh té	čhto tř	í� vs	ák néní� náznáč	én, á to jé klí�č	ovy�  bod:
zdé néní�  áni  slovo,  z	é  by vs	 ičhni tř	i  byli  sámostátnou boz	skou osobou á vs	 ičhni tř	i  byli
jédiny�m třojjédiny�m Bohém.
6.Né	ktéř	í�  téologové�  řozlis	ují�  mézi  knihámi  inspiřovány�mi  Bohém  á  knihámi,  ktéřé�  jsou
souč	á� stí� ká�nonu; přo né	  jsou kánoničké�  knihy inspiřová�ny á mohou by� t i jiné�  knihy.
7.Slovo „čánon“ počhá�zí� z ř	éčké�ho kánonu, čoz	  známéná�  př	í�my�  okřáj nébo mé	ř	ičí� tyč	. Žáč	álo
to odkázovát ná jákoukoli uzná�vánou sbí�řku téxtu! .
8.Né	ktéř	í� vé	dči jiz	  névidí� téřmí�n „gnostičismus“ jáko infořmátivní�, uz	 itéč	ny�  nébo př	ésny�  přo
popis  té	čhto  skupin;  viz  Mičháél  Williáms,  Réthinking  Gnostičism:  An  Ařgumént  foř
Dismántling á  Dubious Cátégořy (Přinčéton:  Přinčéton Univéřsity Přéss,  1996),  á  Kářén
King, Whát is Gnostičism? (Cámbřidgé, MA: Hářvářd Univéřsity Přéss, 2003).
9.Stéjné	  jáko  ostátní�  dokuménty  Nág  Hámmádi  bylo  i  Tomá�s	ovo  évángélium  pu! vodné	
nápsá�no v ř	éč	tiné	 ; nyní� má�mé pozdé	 js	 í� koptsky�  př	éklád.
10. Přo dáls	 í�  diskusi viz mojé knihá Lost Chřistiánitiés: Thé Báttlés foř Sčřiptuřé ánd thé
Fáiths Wé Névéř Knéw (Néw Yořk: Oxfořd Univéřsity Přéss, 2003), kápitolá 3.
11.Viz  nápř	í�klád  vy�řoky  3,  11,  22,  28,  29,  37  á  56;  viz  táké�  mojé  diskusé  v  Thé  Néw
Téstámént:  A Histořičál  Intřodučtion to thé Eářly Chřistián Wřitings,  4.  vyd.  (Néw Yořk:
Oxfořd Univéřsity Přéss, 2008), s. 208–13.
12. Viz diskusé v Břučé M. Métzgéř, Ká�non Nové�ho zá�koná: jého pu! vod, vy�voj á vy�znám
(Oxfořd: Clářéndon Přéss, 1987), s. 191–201.
13. Toto bylo spořné�  né	koliká vé	dči, vč	étné	  Mářká Háhnémánná, Muřátořián Fřágmént ánd
thé Dévélopmént of thé Cánon (Oxfořd: Clářéndon Přéss, 1992), ktéřy�  dátujé séznám do
č	tvřté�ho stolétí�.
14. Báuéř sé řozhodl nézáhřnout do své�  ánály�zy diskusi o knihá� čh Nové�ho zá�koná, zč	á� sti
přoto, z	é mnoho z ničh néní� moz	né�  géogřáfičky lokálizovát.
15.Pravoslavná  korupce  Písma:  Dopad raných  kristologických  kontroverzí  na  text  Nového
zákona (New York: Oxford University Press, 1993), kapitola 1.
16.V minulé�m stolétí�  byly nálézény kopié novozá�konní�čh knih, álé nééxistujé zpu! sob, ják
zjistit,  zdá sé jédnálo o přoto-ořtodoxní�  kopié.  Nápř	í�klád gnostiči hojné	  vyuz	 í�váli Jánovo
évángélium, á přoto nélzé ř	í�či, zdá byl č	ásny�  fřágmént Jáná objévény�  v Egypté	  pouz	 it přoto-
ořtodoxní� čí�řkví� nébo gnostičkou.
17.Př	éklády  á  diskusé  o  vs	éčh  té	čhto  téxtéčh  viz  Jámés  Robinson,  Thé  Nág  Hámmádi
Libřářy v ánglič	tiné	 ,  4.  vydá�ní�.  (Léidén:  EJ  Břill,  1996);  Chářlés Hédřičk á  Pául  Miřéčki,
Evángélium Spásitélé: Nové�  stářové	ké�  évángélium (Sántá Rosá, CA: Polébřidgé Přéss, 1999);
á  Rodolphé  Kásséř,  Mářvin  Méyéř  á  Gřégoř  Wuřst,  Judásovo  évángélium,  2.  vyd.
(Wáshington, DC: Nátionál Géogřáphič Sočiéty, 2008).
18.Jáko jédiny�  př	í�klád, védoučí� kř	ésťánské�  vy�čvikové�  s	koly v Aléxándřii bé	hém Athánásiová
z	 ivotá, uč	énéč zvány�  Didymus névidomy�, mé	 l vé	 ts	 í� á inkluzivné	 js	 í� ká�non néz	  Athánásius.



KAPITOLA 7: Kdo vynalezl křesťanství?

1.Né	ktéř	í�  oč	éká�váli kné	zé, ktéřy�  př	édloz	 í�  áutořitátivní�  vy�klád Boz	 í�ho zá�koná. Mézi Ž4 idy v
komunité	  svitku!  od Mřtvé�ho moř	é sé oč	éká�válo, z	é budou dvá Mésiá� s	é, jédén kné	z á dřuhy�,
moz	ná� , křá� l jáko Dávid. Viz John Collins, Ž4 ézlo á hvé	zdá: Svitky Mésiá� s	é od Mřtvé�ho moř	é á
jiná�  stářové	ká�  litéřátuřá (Néw Yořk: Doublédáy, 1995).
2.Viz Justinu! v diálog s Třypho, př	éloz	 il Thomás Fálls, 2. vydá�ní�. (Wáshington, DC: Cátholič
Univéřsity of Améřičá Přéss, 2003).
3.Autořitátivní�m  zdřojém  přo  ř	éčké�  á  ř	í�mské�  postojé  k  Ž4 idu! m  á  judáismu  jé  Ménáhém
Stéřn, ř	éčky�  á látinsky�  áutoř o Ž4 idéčh á judáismu, 3. dí�l. (Jéřuzálé�m: Izřáélská�  ákádémié vé	d
á humánitní�čh vé	d, 1974–1985).
4.R4 í�mské�  řéákčé ná z	 idovská�  povstá�ní� v Páléstiné	  v létéčh 66–73 n. L. A 132–35 n. L. - přvní�
z ničh védlo ké znič	éní� čhřá�mu á dřuhé�  k vyhná�ní� Ž4 idu!  zé zémé	  - by némé	 ly by� t pováz	ová�ny
zá přoná�slédová�ní� přoti Ž4 idu! m zá to, z	é jsou Ž4 idé� . Jédnálo sé o političko-vojénské�  řéákčé ná
političké�  povstá�ní�. Ž4 idé�  jindé v ř	í�s	 i nébyli téřč	ém.
5. Viz zéjmé�ná Jámés Cářřoll, Constántinu! v méč	: Cí�řkév á Ž4 idé�  (Boston: Houghton Mifflin,
2001).
6.Néř	í�ká�m,  z	é  zá holočáust  mu! z	é  vinář	ství�.  R4 í�ká�m,  z	é  kdyby nébylo kř	ésťánství�,  bylá by
histořié z	 idovské�ho ná� řodá u� plné	  jiná� .  Néná�vist k Ž4 idu! m, ktéřá�  přos	lá dé	 jinámi zá�pádní�
Evřopy á ktéřá�  védlá k holočáustu, počhá�zélá z kř	ésťánsky�čh křuhu! . O řány�čh vztází�čh Ž4 idu!
á kř	ésťánu!  jé nápsá�no vélké�  mnoz	ství� knih; tř	i, ktéř	í� sé stáli klásičky�mi v obořu, jsou Mářčél
Simon, Véřus Isřáél:  Studié vztáhu!  mézi kř	ésťány á Ž4 idy v R4 í�mské�  ř	 í�s	 i,  135–425, 2.  vyd.
(Néw  Yořk:  Oxfořd  Univéřsity  Přéss,  1986);  Rosémářy  Ruéthéř,  Fáith  ánd  Fřátřičidé:
Théologičál Roots of ántisémitism (Néw Yořk: Séábuřy Přéss, 1974); á John Gágéř, Poč	á� tky
ántisémitismu: postojé k judáismu v pohánské�m á kř	ésťánské�m stářové	ku (Néw Yořk:
7. J. Louis Mářtyn, Histořy ánd Théology in thé Fouřth Gospél (Néw Yořk: Hářpéř & Row,
1968), á Ráymond Břown, Thé Community of thé Bélovéd Disčiplé (Néw Yořk: Páulist Přéss,
1979).
8. Př	í�stupnou diskusi  o  ářiá�nské�  kontřovéřzi  viz  Ričhářd Rubénstéin,  Kdyz	  sé  Jéz	 í�s	  stál
Bohém: Epičky�  boj o Křistovo boz	ství� v poslédní�čh dnéčh R4 í�má (Néw Yořk: Hářčouřt Břáčé,
1999).
9. Viz moji diskusi v Misquoting Jésus: Thé Stořy Béhind Who Chángéd thé Biblé ánd Why
(Sán Fřánčisčo: HářpéřSánFřánčisčo, 2005), stř. 80–82.
10.Boží  problém:  Jak  Bible  neodpovídá  na  naši  nejdůležitější  otázku  -  Proč  trpíme  (San
Francisco: HarperOne, 2008), kapitola 2.
11. Viz támté�z	 , kápitolá 6.
12.Názvát kř	ésťánství� vyná� lézém néznáméná�  č	init tvřzéní�, zdá by mé	 lo by� t pováz	ová�no zá
přávdivé�  nébo né. Einstéinová obéčná�  téořié řélátivity bylá vyná� lézém (dosud s ní�m nikdo
népř	is	él), álé téořié jé spřá�vná�  č	i nikoli béz ohlédu ná osobu, ktéřá�  s ní�m popřvé�  př	is	 lá, á ná
sočiá� lní�, kultuřní� á intéléktuá� lní� přočésy, ktéřé�  jéj k tomu védly ták.

KAPITOLA 8: JE MOŽNÁ VÍRA?

1. Viz  zéjmé�ná  nédá�vnou  knihu  Dálé  Mářtin,  Pédágogy  of  thé  Biblé:  An  Análysis  ánd
Přoposál (Louisvillé: Wéstminstéř John Knox Přéss, 2008).



2. Po čélá�  lé� tá jsém néčhá�vál  otévř	énou moz	nost,  z	é  by to mohlá by� t  táké�  vélmi boz	ská�
knihá.
3. Viz př	édčhozí� pozná�mká.
4.Boží problém.
5.Nétvřdí�m, z	é posélství� ktéřé�koli bibličké�  knihy jé sámointéřpřétují�čí�  á z	é jéjí�  vy�znám jé
jáksi zř	éjmy�  př	i jédnodučhé�m č	téní� - z	é ténto vy�znám má�  jáksi vé slovéčh téxtu! . Téxty ná�m
néř	í�kájí� jéjičh vy�znám. Musí� by� t vyklá�dá�ny á vz	dy jsou vyklá�dá�ny tí�m, z	é z	 ijémé á dy�čhá�mé
lidské�  bytosti lá� skámi, néná�vistí�, př	édsudky, př	édsudky, své	 toná� zořy, střáčhy, nádé	 jé á vs	é
ostátní�,  čo  ná� s  č	iní�  lidmi.  Vs	éčhny  tyto  fáktořy  ovlivn	 ují�  zpu! sob  intéřpřétáčé  téxtu!  á
vysvé	tlují�,  přoč	  intéligéntní�  lidé�  mohou  mí�t  ták  řádiká� lné	  odlis	né�  intéřpřétáčé  stéjné�ho
téxtu. Př	ésto né	ktéřé�  téxty, intéřpřétováné�  podlé stándářdní�čh postupu! , ktéřé�  pouz	 í�vá�mé k
intéřpřétáči, jsou dnés zjévné	  řélévántné	 js	 í� á géřmá�nné	 js	 í� přo ná� s	  lidsky�  stáv néz	  jiné� .
6.Dokončé, tédy poté� , čo sé zápojili do obtí�z	né�ho áktu tlumoč	éní�. Viz př	édčhozí� pozná�mká.
 



   O   autorovi      

BART D. EHRMAN  jé áutořém ví�čé néz	  dváčéti knih, vč	étné	  béstsélléřu Néw Yořk Timés
“Chybné�  čitová�ní� Jéz	 í�s	é” á “Boz	 í� přoblé�m”. Ehřmán jé vy�známny�m přofésořém řéligionistiky
ná Univéřsity of Nořth Cářoliná v Chápél Hill á jé př	édní� áutořitou v oblásti Biblé á Jéz	 í�s	ová
z	 ivotá. Byl uvédén v č	ásopisé Timé á objévil sé ná Nátél's Dátéliné, Thé Dáily Show with Jon
Stéwářt,  CNN,  Thé  Histořy  Chánnél,  májoř  NPR  show á  dáls	 í�čh  př	édní�čh  mé�dií�.  Ž4 ijé  v
Duřhámu v Sévéřní� Kářolí�né	 . Návs	tivté áutořá onliné ná www.bářtdéhřmán.čom.
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