
LEKCE 8

PÍSMO SVATÉ:
BOŽÍ PSANÉ ZJEVENÍ

V předchozích lekcích jsme se mnohému naučili o Boží přiroze-
nosti, přirozenosti člověka, původu a přirozenosti hříchu, o andělech
ajejich činnosti a o Božím plánu vykoupení pro padlého člověka. Jistě
sis všiml, že hlavním zdrojem všech těchto učení je Bible, Písmo svaté.
Je to Boží psané zjevení jeho samého a jeho stvoření.

Je logické věřit, že svrchovaný, milující, spravedlivý, osobní Bůh
chce zjevit svým rozumným tvorům sebe sama pomocí psaného zázna-
mu. Vědomí, že si Bůh zvolil muže, kteří se podřídili jeho vůli, za lidské
autory Písma, v nás vzbuzuje nemalou bázeň. Studium o tom, jakým
způsobem byly psané záznamy více než čtyřiceti lidí žijících v rozmezí
kolem 1600 let řízením Boží prozřetelnosti uchovány a jsou nyní
součástí Bible, je zdrojem obrovské inspirace.

Na začátku této 3. části budeme nejprve uvažovat o zjevení Božího
vykupitelského plánu, jak nám je zaznamenává Bible. Pak si znovu
projdeme důkazy, které nás ujišťují o tom, že Bible je opravdu svatým
Slovem Božím. Následně se budeme zabývat církví - strukturou, kte-
rou Bůh používá při povolávání nespasených lidí, kde je rovněž buduje
ve víře a činí z nich efektivní svědky.

V poslední lekci tohoto kursu pak budeme během uvažování
o budoucnosti studovat zároveň cíle vykoupení.
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osnova lekce
Potřeba psaného zjevení

Inspirovanost Písma

Výlučnost Písma

Výklad Písma

Autorita Písma

dle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

I1 definovat pojmy vztahující se k inspirovanosti Písma.

I1 uvést, proč potřebujeme psané zjevení od Boha.

I1 vysvětlit, co míníme pojmy výlučnost a autorita Písma.

I1 pojednat o autoritě, které by se mělo Písmo těšit v životě jednotli-
vých věřících i celé církve.

I1 chápat důležitost správného výkladu Písma.
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studijní činnost
1. Prostuduj si lekci způsobem uvedeným v lekci 1.Vyhledej si a přečti

všechny uvedené biblické odkazy a zodpověz pečlivě všechny stu-
dijní otázky.

2. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si pak zkontroluj.

rozvinutí lekce

POTŘEBA PSANÉHO ZJEVENÍ
ÚkolL Rozpoznej tvrzení, která vysvětlují, proč bylo nutné, aby nám

Bůh poskytl psané zjevení sebe sama.

Většina z nás má slabou paměť. Kdyby se mi Bůh v určitém okamži-
ku mého života zjevil tváří v tvář, brzy bych si asi nebyl jist ohledně
některých detailů jeho zjevení. Zanedlouho by se paměť této události
začala pozvolna vytrácet. Možná bych si dokázal živě vybavit v paměti
některé části jeho zjevení, jsem si však jist, že podrobnosti by se staly
nezřetelné a nespolehlivé. Kdybych měl zopakovat všechny podrob-
nosti některému z mých dětí těsně po uvedeném zjevení, je velice
nepravděpodobné, že by si zapamatovalo všechno, co jsem mu řekl.
Kdyby mělo tytéž informace sdělit po létech svému dítěti, vlivem času
oslabena paměť by zkreslila celý příběh. Určitě se mnou souhlasíš, že
tento způsob předávání Božího zjevení by nebyl zrovna moc spolehli-
vý.

Lidská ústní tradice, ony příběhy, které se tradují z generace na
generaci, se mohou během předávání hodně změnit. Je tedy zřejmé,
že informace získané o Bohu a jeho záměrech tímto způsobem by
nebyly spolehlivé.

Náš veliký a moudrý Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že o nás
pečuje a dává nám vše, co potřebujeme. Mnoha způsoby se postaral
a stále stará o naše fyzické přežití. Jedním z nichje např. koloběh vody
v přírodě, díky němuž se doplňují a očišťují zemské zásoby vody.
Neméně podivuhodným je způsob, jakým se doplňuje kyslík v zemské
atmosféře. Při dýchání vylučujeme kysličník uhličitý, zatímco rostliny
vylučují do ovzduší kyslík. Kyslík vdechujeme my, kdežto rostliny
přijímají kysličník uhličitý, pomocí kterého zpracovávají výživné látky.
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Jestliže se Bůh takto pečlivě postaralo naši fyzickou přirozenost,
zcela jistě neočekává, že své duchovní problémy si vyřešíme sami. Bez
zjevení od Boha by si člověk ve svém přirozeném stavu dokonce ani
nebyl vědom své beznadějné situace a skutečnosti, že potřebuje po-
moc. Abychom pochopili, proč je zjevení od Boha nutné, musíme
nejdříve vědět, co slovo zjevení ve vztahu k Bohu znamená. Je tím
mí ěno, že Bůh zjevuje neboli odhaluje lidem věci o sobě a svých
záměrech, které by jinak nemohli vědět. Zapamatuj si tuto definici; je
pro další studium našeho předmětu velice důležitá.

1. Ve svém poznámkovém sešitě uveď definici pojmu "zjevení" ve
vztahu k Bohu.

Protože Bůh je veliký a milující a protože člověk tak zoufale potře-
buje pomoc, aby jeho problém hříchu mohl být vyřešen, dalo se
očekávat, že Bůh sdělí člověku zřetelně, kým je a co od člověka
očekává. Bylo by rovněž logické, kdyby Bůh zabezpečil toto zjevení,
aby lidé mohli obdržet uvedené poznání bez toho, že by bylo nějakým
způsobem zkresleno. A Bůh nám skutečně dal své zjevení, a to, z právě
zmíněného důvodu, v psané formě.

2. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Bylo nutné, aby Bůh dal lidem psané zjevení sebe sama. Pouze
takto mohou lidé vědět, co Bůh od nich očekává.

b. Ústní tradice je velice spolehlivý prostředek, jak předávat Boží
zjevení z jedné generace na druhou.

c Protože ústní tradici lze udržovat neustále aktuální a lze ji přizpů-
sobovat současným potřebám, dáváme ji přednost před písemným
záznamem.

rl Psaný záznam nám umožňuje při zachování určitého standardu
patřičně uchovat události, takže je nezapomeneme.

I SPIROV ANOST PÍSMA
Definování inspirovanosti
Úkol 2. Definuj inspirovanost Písma a uved' její důkazy.

Věříme, že Písmo je Božím neomylným zjevením, ve kterém Bůh
zjevuje sám sebe i záměry, které má s životem člověka. Písmo bylo
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napsáno lidskými autory, kteří byli inspirováni Duchem svatým. Je
Božím psaným sdělením božské pravdy, která by nemohla být jiným
způsobem odhalena.

Písmem nazýváme spisy Starého a Nového zákona, 66 knih Bible.
(Někteří připojují i apokryfní knihy, takže celkový počet knih se pak
zvýší.)

Inspirací míníme působení Ducha svatého, který vedl nebo dohlížel
na autory Písma při výběru materiálů a slov, které použili. Bylo to
zvláštní zmocnění ke zvláštnímu úkolu. Bůh vložil do mysli a srdce
těchto lidí to, co chtěl, aby vyjádřili. Psali pod vedením Ducha svatého.
Duch svatý zabránil vzniku chyb a opomenutí při zaznamenání všeho,
co Bůh chtěl sdělit. A přece je významnou skutečností, že k zapsání
svého zjevení Bůh použil lidské autory. Styl i slovní zásoba jednotli-
vých biblických knih jsou jedinečné a příznačné pro příslušné autory
a jejich osobní charakter.

Lidští autoři si nemuseli nutně uvědomovat, že to, co píšou, se má
stát součástí božského psaného zjevení. Nicméně, když se dostavila
inspirace, poslušně psali a nebyli na pochybách, která slova použít.
Bůh např. přivedl Lukáše na myšlenku prošetřit znovu očitá svědectví
týkající se Ježíšova života, aby je mohl v pravém sledu vylíčit (L 1,1-4).
Pavel psal často, aby zodpověděl otázky církví, aby vyučoval církve
věcem, které potřebovaly, a aby udělil pokyny jednotlivcům
(lK 1,10-13; 7,1, Ga 1,6-7; lTm 1,3; Fm lO). A přece všechno, co
napsal, bylo skrze inspiraci Ducha svatého.

Dva úseky ve spisech Nového zákona nám umožňují nahlédnout do
druhu inspirace, jež měli pisatelé Bible. Pavel říká: Veškeré Písmo
pochází z Božího Ducha" (2Tm 3,16). To znamená: je inspirováno
Bohem. Petr prohlašuje:

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu
nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo
vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého
mluvili lidé poslaní od Boha (2Pt 1,20-21).

Autoři sami často hovoří o své inspiraci nebo o inspiraci, která byla
dána jiným pisatelům Bible. Používají při tom obratu: Bůh k nim
promluvil.
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3. Vyhledej si uvedená místa a uveď, co každé z nich prohlašuje, aby
naznačilo, že Bůh mluvil skrze lidského autora.

a Ex 17,14 .

b Ex 24,4 .

c Iz43,1 .

dJr11,1 : .

e Am 1,3.6.9 .

f 1K 14,37 .

g 2Pt 3,15-16 .

Vidíme tedy, že inspirace Ducha svatého, kterou obdrželi lidští
autoři Písma, byla zvláštním zmocněním ke zvláštnímu úkolu.

4. Vyber vhodná dokončení následujícího tvrzení: Inspirovaností Pís-
ma

a) míníme jakýkoli druh tvořivé činnosti založené na nějakém biblic-
kém motivu.

b) míníme zvláštní zmocnění Duchem svatým ke zvláštnímu úkolu.

c) míníme, že všechny myšlenky a skutky, které máme v Bibli zazna-
menané, byly inspirovány Bohem.

d) míníme, že vybraní lidé, kteří byli zvoleni k tomu, aby zaznamenali
Boží zjevení jeho samého a jeho záměrů, byli při uskutečňování
tohoto úkolu vedeni Duchem svatým.

e.) míníme styl a slovní zásobu lidských autorů Písma.

f) míníme celý obsah Písma, včetně použitých materiálů a zvolených
slov.

Důkazy inspirovanosti
Věnujme se nyní důkazům inspirovanosti. Budeme se zabývat Ježí-

šovýrn postojem k Starému zákonu a uvidíme, že je považoval za Slovo
Boží. Dále se budeme zabývat naplněním biblických proroctví a jed-
notností biblických námětů.

1.Ježíš projevoval úctu a uznání Starému zákonu. Trojím způsobem
ukázal, co pociťuje ke Starému zákonu. Za prvé, potvrdil, že Starý
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zákon bude trvat navěky (viz Mt 5,17-18; L 10,26; 21,22; J 10,35). Za
druhé, prohlásil, že Písmo hovoří o něm (Mt 26,24; Mk 9,12; L 18,31;
24,24; J 5,39). Za třetí, tím že Ježíš citoval Starý zákon, zcela jasně
ukázal, že uznává jeho autoritu (Mt 4,4.7.10; 21,13; 26,31).

Všiml sis, že Ježíš nikdy neučinil ani ten nejmenší náznak, že by
nějaký výrok nebo učení Starého zákona bylo nepravdivé nebo nema-
jící cenu? Určitě by byl poukázal na tu část Starého zákona, která
nebyla inspirovaná - pokud by taková část existovala. Ježíš však ukázal,
že přijímá všechny posvátné spisy, které Židé považovali za inspi-
rované Bohem. Úcta a uznání, které měl Ježíš pro Starý zákon, jsou
silným důkazem jeho nadpřirozené inspirovanosti.

2. Biblická proroctví se naplnila. Bible je něčím víc než pouhou
knihou, napsanou nadanými autory. Je to kniha plná předpovědí,
které se naplnily s takovou přesností, že již sama tato skutečnost
poukazuje, že se jedná o dílo Ducha svatého. Žádným způsobem by
tyto události nemohly být pouze předvídány logickým usuzováním
člověka. A přece se mnohé z nich již úžasným způsobem naplnily,
zbytek se pak naplní v patřičnou dobu.

Místo Ježíšova narození. Městečko, ve kterém se měl Mesiáš naro-
dit, určil prorok Micheáš přibližně 700 let před samotnou událostí:
"A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe
mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,jehož původje odpradávna,
ode dnů věčných" (Mi 5,2). Jen si zkus představit, co vše se muselo
udát, aby se Josef s Marií dostali do onoho města. Z čistě lidského
hlediska bychom mohli prohlásit, že to téměř nestihli! Záhy poté, co
tam dorazili, se Ježíš narodil. Duch svatý ve své vševědoucnosti věděl,
že božský král Izraele se nenarodí v Jeruzalémě, ale v malém městečku
Betlémě.

Zrazení Ježíše. Žasnu nad skutečností, že to, že Ježíš bude zrazen,
bylo předpovězeno žalmistou víc než 1000 let před Ježíšovým naro-
zením. Kdo by jen dokázal předvídat, že Pomazaný, po němž toužila
generace za generací, ten, který přinese spasení izraelskému národu
a bude ustanoven, aby vládl navěky, bude zrazen svým přítelem a
společníkem. A přece stojí psáno: "Ten, s nímž jsem žil v pokoji a
jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a
zvedá patu" (Ž41,1O).
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Způsob, jakým zemřel. Třetí předpovědí, která ve mne vzbuzuje
úžas, je předpověď týkající se druhu smrti, kterou zemře Vyvolený.
Te to způsob se v Izraeli nevyskytoval v době, kdy David psal svůj
Žalm 22. Za dob Davida Židé ty, kdo byli odsouzeni zemřít, kame-
novali. Žalm 22 však předpovídájiný způsob:" ... zprobíjeli (probodli)
ruce mé i nohy mé" (v. 16 - K). Toto líčení muselo znít Židům velice
podivnč, avšak přesně odpovídalo římskému ukřižování.

Proroctví uvádějí i podrobnosti související s ukřižováním. Možná
si vzpomeneš, že Bůh dal Mojžíšovi zvláštní pokyny o vyjití z Egypta.
Beránek určený k hodu beránka musel být zabit a jeho krví potřeny
veřeje a nadpraží u domů. Rovněž maso z beránka mělo být připra-
veno zvláštním způsobem: beránek měl být upečen celý. Bůh měl
pravděpodobně množství důvodů, proč dal tento pokyn, jeden z nich
se však stal zcela zřejmý: žádná kost nesměla být zlomena. Kdyby lid
maso vařil, bylo by třeba polámat kosti, aby se jednotlivé kusy vešly do
hrnců. Duch svatý však věděl, že tento beránek byl před obrazem
dokonalého velikonočního Beránka. Takto tedy bylo předpovězeno
více než 1000 let před Kristovým narozením, že bude raněn, proklán
a zrnučen, avšak ani jedna kost mu nebude zlomena (srov. Iz 52,13-15
a 53,1-12 s Ž 34,21).

5. Přečti si J 19,31-37 a ve svém poznámkovém sešitě uveď, co se zde
dovídáme ohledně proroctví, kterými jsme se právě zabývali.

Jiná proroctví. Mnohá další proroctví se naplnila způsobem, který
vylučuje jakoukoli shodu okolností. Jen se podívej, kolik se jich začalo
naplňovat přímo před našima očima, když znovu vznikl izraelský stát
(viz Iz 35,1-2; Ez 37; Za 8,7-8; 10,9). Tolik proroctví se naplnilo
z Daniele, že se liberální kritici snažili dokázat, že se jedná nikoli
o proroctví, ale o historický záznam. Toto se jim však nepodařilo.
Moderní vědci nacházejí stále nové důkazy, že Daniel žil sku-
tečně v době babylónského zajetí a v té době také zapsal zjevení
budoucnosti, jichž se mu dostalo.

3. Bible vykazuje nadpřirozenou jednotnost témat. Ačkoli napsány
asi čtyřiceti autory v časovém rozmezí přibližně 1600 let, vykazují
biblické knihy jedno základní téma: Boží vykoupeni člověka skrze oběť
jeho Syna Ježíše Krista. V Písmu nacházíme pouze jeden systém
doktrín, jeden morální standard, jeden plán spasení, jeden plán pro
věčnost. Jednotlivé knihy, namísto aby si odporovaly a téma činily
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nejasným, se vzájemně harmonicky doplňují. Úžasně se odvíjející
série zjevení dosahuje dramatickým způsobem svého závratného vyvr-
cholení v konečném vítězství nad satanem. Biblické knihy tak odlišné,
jako je Leviticus a Janovo evangelium, tvoří jeden námět, jedno téma,
jedno dílo. Čtyři evangelia nám poskytují podrobnosti o životě Krista;
každé z nich přitom vrhá světlo na odlišnou stránku jeho charakteru
a služby. A přece tvoří dohromady jednotný celek.

6. Aniž by ses díval do předchozí části, zodpověz ve svém sešitě tyto
otázky.

a Uveď tři důkazy inspirovanosti Písma.

bJakýzpůsobem dal Ježíš najevo, že přijímá autoritu Starého zákona?

c Uveď nějaký příklad biblického proroctví, které se naplnilo.

d Jaké je hlavní téma, které se pro líná celou Biblí, od Genesis až po
Zjevení?

VÝLUČNOST PÍSMA
Úkol 3. Uved' kritéria výlučnosti starozákonního inovozákonního ká-

nonu a rozpoznej tvrzení týkající se kánonu Písma.

Když hovoříme o výlučnosti Písma, míníme tím, že Bible je Božím
úplným psaným zjevením božské pravdy. Viděli jsme, že Bůh použil
jistý počet lidských autorů, aby zaznamenali jeho zjevení. Zmínili jsme
se i o čase, který si vyžádalo jeho dohotovení. Zcela přirozeně se nám
zde vynořují dva problémy: 1) Kdy bylo uvedené zjevení dokončeno?
2) Co všechno je součástí božského zjevení? Pokusme se nyní zodpo-
vědět tyto otázky.

Dokončení božského zjevení
Uvažovali jsme, jaký měl Ježíš postoj ke Starému zákonu. Svými

četným citacemi dal najevo, že jej považuje za pravé Slovo Boží. Když
se však přibližoval konec jeho pozemské služby, prohlásil, že je toho
mnohem víc, co by chtěl jako božskou pravdu zjevit svým učedníkům:

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to ne-
snesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do každé
pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší.
A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěsto-
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vat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem
řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne (J 16,12-15).

Z této pasáže se dovídáme, že další část pravdy bude zjevena
Duchem svatým. Tato pravda bude obsahovat budoucí události ("co
má přijít"), vedení a osvícení ("bude vám zvěstovat, co přijme ode
mne") a další učení ("uvede vás do každé pravdy") potřebné k životu,
v kterém by Bůh nacházel zaliben! ("on mě oslaví").

Ježíšovo tvrzení obsahuje dvě velice důležité věci:

1. Ježíš zaslíbil, že Duch svatý dokončí ono zjevení tím, že uvede
Ježíšovy následovníky do každé pravdy (v. 13). Dá jim schop-
nost, aby pochopili a správně aplikovali Ježíšovo učení.

2. Ježíš hovořilo novozákonním zjevení dříve, než bylo odhaleno
lidským pisatelům a jimi zaznamenáno. Můžeme říci, že je
předem legalizoval - potvrdil jeho platnost a autoritu. Takto
byly evangelia, kniha Skutků, listy a kniha Zjevení předpo-
vězeny, objasněny a schváleny.

Pisatelé jako apoštol Pavel naznačují, že to, co napsali, přijali skrze
zjevení. Když v Ef 3,1-12 hovoří Pavel o své zkušenosti, prohlašuje, že
on i jiní apoštolové a proroci obdrželi božské zjevení pravdy, která
předtím nebyla známa. Rovněž Petr uznával hodnotu toho, co Duch
svatý zjevil a co bylo skrze jeho inspiraci napsáno (2Pt 1,20-21) ..
V 2Pt 3,15-16 hovoří o psaném učení apoštola Pavla jako o Písmu.

Kolem roku 64-65 byla již větší část evangelií a listů napsaná a
kolovala mezi církvemi. Za nějakých 25-30 let obdržel apoštol Jan své
Zjevení. Duch svatý dal apoštolům tato zjevení a tím dovršil celkové
božské zjevení. Nyní, když už je Písmo kompletní, nemůžeme k němu
nic přidávat nebo z něj ubírat. Bůh post upně v průběhu přibližně 1600
let zjevil svou vůli a záměr. Víc již nepotřebujeme. Bůh řekl všechno,
co chtělo sobě a svém plánu s námi říci.

To znamená, že ona zvláštní inspirace, díky které dnes máme Slovo
Boží v psané formě, nám dnes již není dostupná. Byla určena výlučně
pisatelům Písma. Bůh nás může inspirovat, abychom se mohli přičinit
k dalšímu postupu jeho království, nikoli však k další části psaného
zjevení. Poté, co jsme si pečlivě pročetli, prostudovali a aplikovali
učení Písma, můžeme s jistotou prohlásit, že Bůh k nám zřetelně a
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přiměřeně promluvil. Bůh plně zjevil, co nám chtěl sdělit. Nic víc není
třeba a nebylo ani zamýšleno.

Je však rovněž důležité, abychom si uvědomili, že Bůh i dnes
promlouvá ke svému lidu. Skrze dar proroctví zjevuje Duch svatý
věřícím i nadále mysl Boží. Avšak zmíněná proroctví, pokud mají být
přijata, musí být v souladu se Slovem Božím. Musí budovat, napomínat
a povzbuzovat (IK 14,3). Není to ale náhražka za zjevení, které bylo
dáno v době apoštolů k všeobecnému vedení církve, a v žádném
případě nesmí být s tímto všeobecným zjevením v rozporu.

7. Viděli jsme, že Ježíš legalizoval Starý zákon tím, že z něj během své
služby často citoval. Ve svém sešitě zodpověz následující otázky, jež
se týkají spisů Nového zákona.

a Které místo Písma poukazuje na skutečnost, že Ježíš předem
legalizoval (potvrdil platnost a autoritu) spisy Nového zákona?

b Co měla podle Ježíšových slov tato doplňující část pravdy obsa-
hovat?

c Uveď dva biblická místa, která dokazují, že apoštolové sami
považovali to, co psali, za božské zjevení.

8. Proč je pro nás tak důležité, abychom věděli, že Boží psané zjevení,
Bible, je kompletním Božím zjevením? Odpověď uveď ve svém po-
známkovém sešitě.

Biblický kánon
Je tomu již téměř 2000 let od dob posledního biblického zjevení.

Bible obsahuje Boží vykupitelské dílo, zjevené nejdříve ve Starém
zákoně, a Boží konečné pozvání určené člověku, jak je nachá-
zíme v Novém zákoně.

Možná se teď ptáš: "Jakým způsobem se tolik písemných záznamů
zjevené pravdy ocitlo spolu v jedné jediné knize? Kdy k tomu došlo?
Které instituci nebo kterým jednotlivcům vděčí Bible za svou dnešní
podobu?" Budeme se nyní těmito otázkami zabývat.

Vytvoření kánonu Starého zákona
39 knih, které tvoří Starý zákon, nazýváme kánonem. Toto slovo

pochází z řečtiny a původně znamenalo "rákos" nebo "hůl". Jeho
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pozdější význam byl "tyč k měření, měřidlo, míra". Vztaženo k Písmu
se slovo kánon týká knih, které byly měřeny podle určitých kritérií a
vyhověly všem požadavkům, aby mohly být prohlášeny za Boží inspi-
rované zjevení.

Uveďme alespoň krátký přehled: Počátek Božího zjevení zazna-
menal Mojžíš kolem roku 1450 př. n. I. Poslední starozákonní zjevení
bylo zapsáno přibližně ke konci 5. stol. př. n. I. Mojžíšovi se připisuje
aul orství prvních pěti knih Starého zákona, které se také často nazývají
Knihami Zákona. Pak v hebrejské Bibli následovali Proroci. Patří zde
knihy, které obsahují zjevení, jež obdrželi lidé zastávající úřad proro-
ka. Třetí část, nazývaná Spisy, obsahuje: 1) knihy napsané při zvláštní
příležitosti jako svátky apod. (např. kniha Ester byla čtena o svátku
purim); 2) poetické knihy (Žalmy, Přísloví a Job); 3) neprorocké
historické knihy (Daniel, Ezdráš, Nehemjáš a knihy Paralipomenon,
které nenapsali lidé zastávajícími prorocký úřad, ačkoli u Daniela se
projevoval prorocký dar). Knihy, které tvoří hebrejskou Bibli, jsou
zároveň oněmi třiceti devíti, které považujeme za Starý zákon.

Z díla židovského historika Josepha Flavia (95 n. 1.) se dovídáme,
že knihy Starého zákona byly sestaveny pod vedením Ezdráše a členů
Velké synagogy v 5. stol. př. n. I. Těchto 39 knih (jež byly, jak jsme se
už zmínili, rozděleny do tří oddílů - Zákon, Proroci, Spisy) lid Boží
považoval za božsky inspirované a za jediné měřítko pro víru a chová-
ní. Někdy kolem r. 90 po Kr. se sešla v palestinském přímořském městě
Jabně (Jamnii) synoda, která rozhodla o výběru posvátných knih a
vytvořila tak palestinský kánon - 39 knih, které my nazýváme Starým
zákonem.

Vytvoření kánonu Nového zákona
Během dvou posledních století před Kristem procházel izraelský

národ obrovským soužením a pronásledováním ze strany jiných náro-
dů. Lidé se divili: "Proč Bůh nezasáhne? Je zde vůbec nějaká naděje,
že se spravedlnosti stane zadost?"

Jakoby odpověď na tyto otázky se objevila literatura, kterou nazý-
váme apokalyptickou (týkající se událostí, jež budou otřásat celým
světem; mnohdy se jedná o události katastrofické). Světlo světa spat-
řilo mnoho knih, které si činily nárok na autorství některé ze známých
biblických postav. Tato takzvaná proroctví prohlašovala, že již brzy
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Bůh zasáhne do dějin svým náhlým soudem, potrestá bezbožné a
odmění spravedlivé. I když má tato literatura určitou historickou
hodnotu, nebyla nikdy ani Židy ani první církví stavěna na stejnou
úroveň s Písmem. Příkladem takovéto literatury jsou spisy nazývané
apokryfy,

Takto tedy vypadala situace, když přišel Ježíš, aby sloužil, pak aby
zemřel, byl vzkříšen a přijat zpět do nebe. Přišel, aby přinesl naději a
světlo člověku, kterého obestřely temnoty hříchu. Ježíš však ani nepo-
trestal bezbožné, ani neodměnil spravedlivé. Namísto toho ustanovil
církev a vyzval věřící, aby hlásali všude evangelium. Prohlásil, že
úkolem jeho následovníků je zvěstovat všechno, co jim řekl
(Mt 28,20). Samozřejmě bylo zapotřebí i písemného záznamu jeho
slov.

Jak první církev rostla početně a šířila se územně, věřící duchovně
dospívali skrze službu zvěstování evangelia. Na začátku této služby
stáli ti, kdo chodili s Pánem během jeho pozemského života. Když
věřící rostli duchovně, vyvstaly jim mnohé otázky týkající se praktické
aplikace Boží milosti v každodenním životě, jejího aplikování na
kulturní odlišnosti, požadavky společnosti a na hereze (bludy, kacíř-
ství - názory a učení, které jsou v rozporu s obecně přijatou vírou).
Apoštolové reagovali na tyto nově vzniklé potřeby psaním dopisů,
které obsahovaly různé instrukce a pokyny (nazýváme je epištoly,
listy). Tyto dopisy pak kolovaly mezi církvemi. Je zjevné, že tyto spisy
vznikly z popudu Ducha svatého a byly uznány jako součást Písma
svatého (2Pt 3,15-16). Když pak apoštolové a první generace vedou-
cích a věřících začala stárnout, Duch svatý přiměl některé pisatele,
aby zaznamenali život Ježíše Krista (2Pt 1,12-15). Tyto záznamy nazý-
váme "evangelia" (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo).

Musíme pamatovat na to, že ve stejnou dobu, kdy církev duchovně
dospívala, byli zde i falešní "bratři", falešní "apoštolové" a antikristo-
vé, kteří nabízeli sebe a své učení církvi (viz 2K 11,12-15; Ga 1,6-9; 3,1;
Ko 2; lTm 4,1-3; 2Te 2; 2Pt 2; 11 2,18-19 a Ju). Společně s Písmem
tedy kolovaly jiné druhy literatury. Proto během doby církev vyvinula
prostředek, pomocí kterého bylo možné rozpoznat božsky inspiro-
vané Písmo a dát mu místo v církvi, kam patřilo. Tímto se samozřejmě
Písmo vyčlenilo a oddělilo od každého jiného druhu literatury.
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Měřítko (kánon) pro spisy Nového zákona bylo následovné:

1. Kniha musela být napsána nebo podepsána některým z apošto-
lů.

2. Její obsah musel být takového duchovního rázu, jenž by svědčil
o božské inspiraci.

3. Musela být všeobecně uznávaná celou církví jako božsky inspi-
rovaná kniha.

Velice brzo se v církvi vyčlenilo 27 knih, které splňovaly tato kritéria
a byly neformálně považovány za inspirované Bohem. Oficiálně se tak
stalo na sněmu v Kartágu v r. 397, kdy bylo zmíněných 27 knih, které
nyní tvoří Nový zákon, prohlášeno za spisy kanonické. Tento církevní
sněm tedy pouze potvrdil, co bylo již dříve zřejmé pro Duchem svatým
vedené křesťany.

9. Uveď přibližnou dobu a skupinu lidí zodpovědnou za vytvoření
starozákonního a novozákonního kánonu.

a) Starý zákon .

b) Nový zákon .

10. Vlastními slovy vyjádři tři kritéria, na základě kterých byla určo-
vaná kanonicita raně křesťanské literatury. (Odpověď si zapiš do
své o poznámkového sešitu.)

Věrohodnost rukopisů
Zvláštní inspirace Ducha svatého, pod vlivem které autoři praco-

vali, když zapisovali Boží zjevení, se týká původních rukopisů. Dnes
již nernáme k dispozici žádný z původních rukopisů; nicméně máme
mnoho znamenitých opisů těchto dokumentů. Protože mezi jednotli-
vými opisy existují drobné rozdíly, nernůžeme s oprávněností tvrdit,
že Bůh inspiroval všechny.

[v této záležitosti týkající se opisování a předávání posvátných spisů
však můžeme pozorovat mnoho dokladů Boží ochrany a péče. Ve
skutečnosti lze říci, že uchování neporušeného textu po tolik generací
je už samo o sobě zázrakem božské prozřetelnosti. Možná se teď ptáš:
"Do jaké míry je tento text správný, jestliže existují drobné rozdíly
mezi jednotlivými rukopisy?" Na tuto otázku můžeme odpovědět
zcela upřímně a s velikou jistotou: "Je naprosto věrohodný! Zmíněné
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rozdíly nemají vliv na žádný z věroučných článků a nikterak nemění
naše chápání Božího zjevení."

Mnoho odborníků ztrávilo roky porovnáváním těch nejstarších
rukopisů. Srovnávali je rovněž s jinými spolehlivými zdroji. Usku-
tečnilo se rozsáhlé bádání. Svitky objevené nedávno u Mrtvého moře
(kumránské nálezy) byly pro uvedené bádání velikým přínosem.

Výsledky tohoto rozsáhlého vědeckého výzkumu potvrzují, že texty,
které máme k dispozici, jsou naprosto spolehlivé a věrohodné. Výz-
kum ukázal, že hebrejské a řecké texty, které nyní používáme, jsou
prakticky stejné jako originály (které nazýváme autografy), a že všech-
na důležitá učení jak Starého, tak i Nového zákona, zůstala nepo-
rušena. Bůh, který inspiroval sepsání svého zjevení pro člověka, je také
v průběhu mnoha generací uchovával neporušené. Můžeme si být
zcela jisti, že naše Bible je Slovem Božím!

Zatímco je z Bible zřejmé, že k obdržení božského zjevení bylo
zapotřebí zvláštní inspirace Ducha svatého (2Pt 1,20-21), nic nás zde
nepřivádí k závěru, že tatáž inspirace je dostupná těm, kdo překládají,
předávají a opisují Písmo. Nechci tím říct, že překlady jsou nespo-
lehlivé. Naopak, víme, že většina překladů, jak těch dnešních, tak i
historických, prošla podrobným přezkoumáním podle přísných vě-
deckých měřítek. Většina z nich dosáhla neobyčejně vysoké kvality.
To, co tím chci říci, je že nesmíme žádný z těchto překladů učinit
konečnou autoritou ve věcech víry a lidského chování. Je moudré,
když srovnáváme jednotlivé verze ve světle seriózního vědeckého
bádání.

ll. Která z uvedených tvrzení,jež se týkají kánonu Písma, jsou PRA V-
DIVÁ?

a Protože už nemáme k dispozici původní rukopisy, nemůžeme si
být jisti, že náš kánon je inspirovaným Slovem Božím.

b Pojem kánon Písma naznačuje, že všechny knihy, které se v Bibli
nacházejí, splňují následující požadavek: jsou božsky inspirované.

c Můžeme s důvěrou přijímat učení, jež se v Bibli nacházejí, protože
Bůh nejenom inspiroval její sepsání, ale ji také během století

.uchovával neporušenou.
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d Bůh inspiroval zvláštním způsobem nejen pisatele Písma, ale
inspiruje rovněž učence, kteří jeho text překládají do jiných jazyků,
takže všechny překlady jsou naprosto spolehlivé.

e Některé knihy z apokalyptické literatury, jako např. apokryfy, se
staly součástí starozákonního kánonu.

f Náš Starý zákon je totožný s hebrejskou Biblí.

g Starý zákon obsahuje 39 knih a Nový zákon jich má 27.

vÝKLAD PÍSMA
Úkol 4. Uved' vhodnou metodu pro rozbor a výklad Písma.

Možná sis všiml během toho, jak jsi četl Písmo, že u některých
konkrétních veršů nebo pasáží se nezdá, že by zřetelně učily Božímu
dílu a jeho záměrům. Ani neodhalují nic z toho, co Bůh očekává od
člověka. Možná že se ti v nich ani nepodařilo najít jakoukoli zmínku
o Bohu. Já osobně jsem se například často divil, proč byla do Bible
včleněna kniha Kazatel. Mnoho jejích tvrzení je v přímém protikladu
k tomu, co učí jiné části Písma. Když ji budeš číst, uvidíš, že téma
"Pomíjivost (marnost), samá pomíjivost, všechno pomíjí" (1,2) pro-
stupuje celou knihu.

Když narazíme na takovéto verše nebo pasáže Písma, musíme je
pečlivě rozebrat, abychom je pak mohli správně vyložit. Musíme si
přečíst jak to, co těmto veršům předchází, tak i to, co po nich násle-
duje. V případě knihy Kazatel nesmíme uvedené výroky oddělovat od
zbytku knihy i celé Bible a takto si je brát za základ našeho života.
Musíme si přečíst celou knihu, abychom porozuměli, co je míněno
onou pomíjivostí a marností. Když dojdeme k poslední kapitole,
poselství celé knihy nám začíná být zřejmým. Autor ukázal zcela
zřetelně, že bez Boha je život i všechno ostatní marné a bezvýznamné.
Životní zkušenost jej naučila lekci, kterou se snaží předat i nám
formou prospěšné rady:

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství ... Boha se boj
a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. ..
Veškeré dno Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré
či zlé. (12,1.13-14).
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Na tomto příkladu jme si ukázali důležitý princip: Každá jednotlivá
část Písma musí být rozebírána a vykládána ve světle učení celé Bible.
Pokud se naučíme aplikovat tento princip, budeme náš křesťanský
život stavět na pevném základu. Nesmíme se odvážit zakládat náš život
a naše jednání na jakémkoli izolovaném verši či pasáži. Pokud nebu-
deme dbát tohoto principu, můžeme se záhy ocitnout v obrovských
problémech

Kéž nám Bůh pomůže, abychom pochopili učení jeho Slova. Duch
svatý nejen inspiroval muže, kteří napsali Písmo, ale také osvěcuje mysl
těch, kdo je čtou. To znamená, že Duch svatý osvětluje věřícím Bibli,
aby pochopili text, který čtou. Bez pomoci Ducha svatého by nikdo
nedokázal Písmo správně pochopit, protože hřích zatemnil naší mysl.
Když však Duch svatý v nás přebývá, činí nám pravdy Slova Božího
srozumitelnými a pomáhá nám, abychom Písmo správně interpre-
tovali (vykládali) (viz Ř 1,21; Ef 1,18; 4,18; 1K 2,6-16 a 11 2,20.27).

Vidíme tedy, že Bible je Božím zjevením určeným člověku. I když
se zdá, že si některé výroky zdánlivě odporují, když je vykládáme ve
světle celé Bible, jejich význam se nám rázem stává zřejmým. Navíc,
Duch svatý osvěcuje naší mysl, abychom mohli Písmo správně vykládat
a abychom porozuměli lekcím, kterým nás chce Bůh naučit.

12. Dokonči následující tvrzení: Každá jednotlivá část Písma musí být
rozebírána a vykládána ve světle učení

AUTORITA PÍSMA
Úkol 5. Uveď, jaké autoritativní místo by mělo v našich životech

zaujímat Písmo svaté.

Když studujeme Bibli, naskytuje se nám velice důležitá otázka.
Jakou důležitost co se týče našeho života a vůle Písmu přisoudíme?
Písmo od svého začátku až do konce zjevuje Boží smýšlení o této
záležitosti. Dovídáme se zde, že Písmo má být naší konečnou autoritou
ve všech záležitostech týkajících se víry a chování (2Tm 3,16-17).

Bůh lidem zjevil svou vůli a záměr. Oznámil jim rovněž, že od nich
očekává, že budou znát jeho přikázání a jednat podle nich: "Všechno,
co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic
z toho neubereš" (Dt 13,1). Dokonce lidem oznámil, že je hodlá
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zkoušet, aby viděl, zda porozuměli jeho slovu a zda jsou ochotni je
poslouchat (Dt 13,4).

Co, kdyby do tvé oblasti přišel nějaký prorok nebo vykladač snů a
učinil nějaký zázrak či pověděl nějaké slovo, které by se zvláštním
způsobem naplnilo. Činilo by to už z něj automaticky pravého proro-
ka? Ne, pokud by to, co říká, nebylo v souladu s tím, co již dříve Bůh
řekl ve svém Slově (viz Dt 13,2-4).

Písmo znovu a znovu opakuje tuto zásadu. Neměli bychom se dát
svést divy, zázraky, znameními, jež jsou pouhou podívanou, ani čímko-
li jiným, co by nás odvádělo od pravdy Božího slova.

Způsob, jak zůstávat v neustálém obecenství s Ježíšem, je žít jeho
Slovem: "Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce" (J 15,10).
Svou lásku ke Kristu můžeme ukázat tím, že budeme poslušni jeho
zjevené vůli: Vy jste moji přátelé, činíte-Ii, co vám přikazuji" (J 15,14).

Slovo Boží je pravda (J 17,17). Musíme je proto učinit nejvyšší
autoritou pro náš osobní i církevní život. V mnoha církevních budo-
vách stavíme kazatelnu doprostřed pódia, protože odtamtud je kázá-
no Slovo Boží. Jetím dobře ilustrováno, co řekl žalmista David: "Svou
řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno" (Z 138,2).

Slovo Boží má být tím nejpřednějším v každé oblasti našeho života.
Učení Písma máme dávat přednost před tím, které nám nabízí naše
rodina a přátelé. Musíme dbát jeho varování a vedení. Musí vládnout
našim pocitům.

Jak velice důležité tedy je, abychom měli v našich církvích zdravé
biblické vyučování. Musíme v srdcích věřících pěstovat lásku ke Slovu
a k jeho systematickému studiu. Lidé by měli přicházet do Božího
domu ne kvůli nějakým programům či významným osobnostem,
ale z lásky k Božímu slovu.

Tráva usychá, květ vadne,
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Iz 40,8

B. Na základě předešlého vyučování uveď ve svém poznámkovém
sešitě, jaké autoritativní místo přísluší v našem životě Slovu Božímu.
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osobní test
PŘIŘAZOVÁNí.
1. Přiřaď jednotlivé pojmy (pravý sloupec) k jejich definici (levý
sloupec).
· .. a Předávání nepsaných pří-

běhů z generace na gene-
raci

... b Způsob.jak nám Duch svatý
pomáhá porozumět Písmu

· .. c Originály psané autory jed-
notlivých spisů

· .. d Zvláštní dílo Ducha svatého
při vedení lidí, kteří psali
knihy Bible

· .. e Boží odhalení sebe sama a
svého díla, bez něhož by-
chom jej ani jeho dílo ne-
mohli znát

· •. f Literatura charakteristická
svými předpověďmi celo-
světových otřesů a katastro-
fických událostí

· .. g Kritéria (měřítka), která
rozhodují o tom, zda je do-
tyčná kniha božsky inspiro-
vaná

1) Apokalyptická literatura

2) Autografy (původní rukopisy)

3) Ústní tradice

4) Kánon

5) Inspirace

6) Osvícení

7) Zjevení

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před tvrzení, která jsou pravdi-
vá, a N před ta, která jsou nepravdivá.
· .. 2 Církev je konečnou autoritu v otázkách víry a chování.
· .. 3 Abychom správně porozuměli pravdám Božího slova, musíme

jednotlivé pasáže rozebrat a vyložit ve světle učení celé Bible.
· .. 4 Inspirovanost Písma se vztahuje na původní rukopisy, opisy,

překlady a různé verze.
· .. 5 Jsme si jisti, že naše Bible je spolehlivým a věrohodným

inspirovaným Slovem Božím, protože vidíme doklady toho, že
Bůh uchovával tento text po mnoho generací neporušený.

· .. 6 Všechny knihy, které se staly součástí kánonu Písma, jsou
uznávány za božsky inspirované.

· .. 7 Výlučností Písma míníme, že v 66 knihách Bible máme obsaženo
Boží úplné psané zjevení.
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odpovědi na studijní otázky
7. a J 16,12-15

b Prorocké vedení a osvícení a další učení.

c Ef 3,4-5.9-10; 2Pt 3,15-16; 2Pt 1,20-21

1. Zjevení ve vztahu k Bohu znamená, že Bůh lidem zjevuje o sobě a
svých záměrech věci, které by se jiným způsobem dovědět nemohli.

8. Protože pak také víme, že musíme odmítnou všechna pozdější
takzvaná zjevení, protože nejsou v souladu s tím, co Bůh dříve zjevil,
a protože neslouží k jeho oslavě.

2. a Pravdivé.

b Nepravdivé

c Nepravdivé

d Pravdivé

9'. a) kolem roku 500 př.n.l.; Ezdráš a členové Velké synagogy.

b) v roce 397; sněm v Kartágu.

3,.a "Hospodin řekl Mojžíšovi: Zapiš na památku do knihy ... "

b "Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova ... "

c "Nyní toto praví Hospodin ... "

d "Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina ... "

e "Toto praví Hospodin."

f "Pokládá-li se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného
Duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně."

g "... jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která
mu byla dána." (Všimni si 16. verše, kde Petr pokládá to, co Pavel
napsal, za Písmo.)

10. Kanonická kniha musela být napsaná nebo podepsaná některým
z apoštolů. Obsah musel mít takový duchovní ráz, který poukazoval
na božskou inspiraci. Kniha musela být přijímána celou církví jako
božsky inspirovaná.

4. b), d) a f) jsou vhodným dokončením uvedeného tvrzení.
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11. a Nepravdivé

b Pravdivé

c Pravdivé

d Nepravdivé

e Nepravdivé

f Pravdivé

g Pravdivé

5. Ačkoli bylo zvykem ukřižovanému zlámat kosti a takto uspíšit jeho
smrt, v Ježíšově případě to nebylo nutné, protože byl v té době již
mrtev. Namísto toho mu jeden z vojáků probodl kopím bok.

12. celé Bible.

6. a Ježíš projevoval úctu vůči Písmu jako Slovu Božímu; mnoho
proroctví se již naplnilo; v Bibli nacházíme nadpřirozenou jednotnost
témat.

b Často z něj citoval.

c Jedním z příkladů je místo Ježíšova narození, předpovězené
Micheášem, jiným je způsob Ježíšovy smrti, který se naprosto shoduje
s proroctvím Izajáše a Davida.

d Vykoupení člověka.

13. Tvá odpověď se bude nejspíš podobat této: Slovo Boží by mělo být
v otázkách víry a chování naší konečnou autoritou. Písmo by nás mělo
vést v našem jednání, myšlení a cítění. Musíme je věrně studovat ajeho
učení aplikovat ve všech oblastech svého života.
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