
93. Existuje nějaká lidská autorita, která je oprávněna k závaznému výkladu Bible?

S TÍM, ŽE DNEŠNÍ TEXT BIBLE, JE TOTOŽNÝ S PŮVODNÍMI PÍSEMNÝMI ORIGINÁLY 
SOUHLASÍME, S TÍM PROBLÉM NEMÁME. JDE O JINOU VĚC. ANI DVA LIDÉ NA SVĚTĚ 
PŘI JEJÍM ČTENÍ NEDOJDOU NEZÁVISLE NA SOBĚ KE 100% TOTOŽNÉMU POCHOPENÍ 
A VÝKLADU. PROTO JE TOLIK SEKT. OTÁZKA JE, KDO MÁ AUTORITU K ZÁVAZNÉMU 
VÝKLADU BIBLE, TAK ABY VÝKLADY SJEDNOTIL, RESPEKTIVE URČIL JEJÍ JEDINĚ 
SPRÁVNÉ POCHOPENÍ. TVRZENÍ, ŽE BIBLE VYKLÁDÁ SAMA SEBE JE IRACIONÁLNÍ 
NESMYSL !!!  MUSÍ  EXISTOVAT LIDSKÁ,  OPAKUJI,  LIDSKÁ  UČITELSKÁ  AUTORITA, 
KTERÁ VEDE LIDI  K JEJÍMU POCHOPENÍ.  KTERÝ ČLOVĚK, NEBO JAKÁ MNOŽINA 
LIDÍ NA SVĚTĚ, MÁ DNES TU AUTORITU K ZÁVAZNÉMU POCHOPENÍ BIBLE A JAK 
TAKOVÍ LIDÉ PROKÁŽÍ, ŽE TENTO NÁROK, KTERÝ SI ČINÍ NA VÝKLAD BIBLE JE Z 
BOŽÍHO HLEDISKA OPRÁVNĚNÝ???

JAK VY SÁM, POKUD CHCETE LIDEM ZPŘÍSTUPNIT POZNÁNÍ BIBLE POZNÁTE, ŽE TO 
DĚLÁTE  Z  BOŽÍHO  POVĚŘENÍ  A NÉ  ZE  SVÉ  VLASTNÍ  VŮLE  A TOUHY,  NĚKOHO 
POUČOVAT.  JAK  PROKÁŽETE,  ŽE  VÁS  K  TOMU  BŮH  POVOLAL  ?  DNES  MNOHO 
SEKTÁŘŮ TVRDÍ, ŽE AUTORITATIVNÍ JE POUZE BIBLE A BŮH, ALE PŘITOM TO JSOU 
ONI, KDO SI TU AUTORITU NAD LIDMI USURPUJÍ A PŘÍMO SE PŘEDHÁNĚJÍ, KDO TÉ 
MOCI NAD LIDMI URVE VĚTŠÍ KUS. LIDÉ KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE AUTORITU MÁ JEN BŮH, 
JSOU DLE MĚ LHÁŘI,  PROTOŽE V CÍRKVI MUSÍ EXISTOVAT I  LIDSKÁ UČITELSKÁ 
AUTORITA. A OTÁZKA JE, KDO JE DNES TOUTO LIDSLKOU UČITELSKOU AUTORITOU, 
POVĚŘENOU BOHEM VÉST LIDI K POZNÁNÍ BOHA  A JAK MY OSTATNÍ TUTO BOHEM 
POVĚŘENOU  UČITELSKOU  AUTORITU,  MEZI  TOLIKA  "  UČITELI"  ROZPOZNÁME. 
JEJICH VÝKLADY SE MNOHDY LIŠÍ V MALIČKOSTECH, ALE KDO JE ORIGINÁL A KDO 
PADĚLEK.  JDE  TO  VŮBEC  ROZPOZNAT  ???  UČIL  VÁS  NĚKDO  BIBLI  ?  JAK  JSTE 
POZNAL, ŽE JE TO BOHEM SCHVÁLENÝ UČITEL ???

Dobrý den,

Kdyby si Bůh přál, aby v každé době existovala nějaká lidská autorita, která bude jedině 
oprávněna  podávat  závazné  výklady Bible,  pak  by se  postaral,  aby taková  autorita  existovala. 
Nicméně  Bůh  žádnou  takovou  autoritu  neustanovil.  Je  tedy  evidentní,  že  něco  takového 
nepovažoval za dobré.    Představte si nyní na chvíli, že by se Bůh rozhodl dát lidem takový Boží 
dar  -  univerzální  lidskou  autoritu  k  závaznému výkladu Bible.  Jelikož  žádní  dva  lidé  na  zemi 
nepřemýšlejí  stejně,  tak  potřeba  mít  jednotný  výklad   Bible  by  si  nutně  vyžadovala,  aby tou 
autoritou byl jen jeden člověk.  Nazvime si jej “Theo“.  Jelikož žádní dva lidé na zemi nepřemýšlejí  
stejně, tak potřeba mít jednotný výklad Bible by si nutně vyžadovala, aby byl Theo nesmrtelný 
podobně jako Bůh.  Aby se všichni lidé na zemi  mohli dozvědět o Theově jedinečné autoritě k 
závaznému výkladu Bible a v něco takového  uvěřit, musel by Theo uzdravovat slepé, chromé a 
křísit mrtvé. Musel by tedy mít moc, kterou má Bůh.  Teď si představte, že všichní lidé na zemi  
(které Bible zajímá) se na Thea obrací se svými dotazy.  Na konci prvního století Theovi chodí 
svitky pouze z různých koutů Evropy,  Ásie a Afriky ve všech možných jazycícha a dialektech 
tehdejšího světa, které Theo musí ovládat, aby se někdo nemohl vymlouvat před Bohem na to, že 
nemohl správně pochopit Bibli, neboť Theo neovládal jeho dialekt, kterým se mluví na horním toku 
řeky Vakhsh. Theo tedy podobně jako Bůh zná úplně všechny jazyky světa. Zná a pilně pracuje  – 
odpovídá na všechny svitky, samozřejmě v jazycích a písmech tazatelů. (Naštěstí nemusí marnit čas 
sháněním potravy a jídlem, protože je beztak nesmrtelný.) Ze začátku jsou jich desítky, brzy však 
již stovky a pak tisíce dotazů. Aby Theo mohl správně odpovědět na každý dotaz, tak si musí byt 
jist tím, jak je dotaz míněn, tedy musí podobně jako Bůh znát mysl všech lidí, aby se někdo nemohl 
vymlouvat před Bohem, že Theo nesprávně pochopil jeho dotaz a dal mu zavádějící odpověď.  Aby 
Theo mohl správně odpovědět na dotaz, tak si musí byt jist tím, že jeho odpověď je  v souladu s 



Boží myslí, tedy musí znát Boží mysl, aby se   někdo nemohl vymlouvat před Bohem, že chyba je 
na straně Thea, protože mu dal špatnou odpověď. Theo musí na všechny dotazy odpovědět obratem, 
aby se mohl věnovat dotazům dalších tazatelů. Během 2 až  4 století narůstá  množství dotazů z 
tisíců na desetisíce. Theo už nestíhá psát, ale musí odpovědi vyrábět asi tak, jako Bůh tvořil vesmír 
(“Budiž ….“).  Nejenom že Theo  odpovídá na dotazy, ale musí je i doručit tazatelům. K tomu 
nemůže použít obyčejné smrtelníky a posílat je přes uzemí divokých barbarských kmenů, válečné 
zóny nebo moře ovládana piráty.  Kdyby posel nedorazil  do Apollonie včas,  mohl by se tazatel 
vymlouvat před Bohem, že na smrtelné posteli nemohl pochopit Bibli, protože mu Theo před jeho 
smrtí neodpověděl. Aby Theo mohl všem doručit odpověď včas, musel by  při tisících a desetisících 
dotazech být schopen současně přítomen na různých místech na zemi. (Nehledě na to, že by musel 
prokazovat novým a novým generacím  lidí zázraky, že je skutečně tím, kým je a že by musel 
neustále odpovídat novým a novým generacím tazatelů.  Kromě toho by se  musel vyhýbat nechtěné 
popularitě u mocných tohoto světa, kteří by viděli v jeho nesmrtelnosti,  znalosti mysli lidí a Boha, 
možnosti tvořit pouhým slovem a být přítomen na různých místech světa současně  smrtonostný 
potenciál pro všechny Theovy nepřátele.) … V 21.století  by Theo čelil již milionům e-mailových 
dotazů týdně ze všech koutů světa a také úporné snaze skeptiků  jej zdiskreditovat jako podvodníka 
(protože v Boha nevěří, resp. věří v jiného boha). Jestliže by existovala univerzální autorita na zemi 
k závaznému výkladu Bible, pak by to nemohl být žádný Theo, ale Theos, protože pouze Bůh je 
nesmrtelný, zná mysl lidí i svou, může tvořit slovem a dokáže být všudepřítomný. Kdyby však Bůh 
byl  na zemi,  tak byste  nepotřeboval  víru v Boha, protože byste  viděl  na vlastní  oči.  Kdybyste 
nepotřeboval víru, tak byste nepotřeboval ani Boží Slovo (Bibli), protože víra pochází ze slyšení 
Božího slova. Bůh by každému pozemšťanovi sdělil svou vůli – včetně trestu za neuposlechnutí 
(smrt).  Pak byste mohl všechny svoje dotazy adresovat přímo Bohu.  Tento model však není nic  
nového, to už tady bylo a i přesto lidé (Adam a Eva) selhali a neřídili se Boží vůli.

Nezatěžujte  se tedy tím, co není,  ale se soustřeďte na to  co je.  Je Bůh v nebi.  Je Ježíš  
Kristus, který zemřel za Vaše hříchy. Je Boží slovo (Bible), ve které je zapsáno evangelium – dobrá 
zpráva o tom, že Ježíš zemřel za hříchy lidí, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a   nabízí 
věčný život všem, kteří v něj uvěří a jednají v souladu s vírou. A Evangelium má moc zachránit lidi 
před Božím soudem za jejich hříchy:

Římanům 1:16  Nestydím se za evangelium: je to  moc Boží  ke spasení  pro každého,  kdo věří, 
předně pro Žida, ale také pro Řeka.
17  Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece 
psáno: 'Spravedlivý z víry bude živ.'

Písmo je inspirováno všemohoucím Bohem, jež stvořil celý vesmír, a je dobré ke všemu, co 
člověk potřebuje znát, aby byl přijatelný pro Boha. Bez ohledu na množství sekt, které existují v 
dnešním  světě,  tvrdit,  že  kvůli  nim  nebo  samozvaným  učitelům  Písma  nelze  poznat  pravdu, 
znamená tvrdit, že Bůh není natolik všemohoucí, aby lidem zjevil svou vůli takovým způsobem, 
aby ji lidé mohli porozumět:

2 Timoteovi 3:16  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k 
nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Židům 4:12  Slovo Boží  je  živé,  mocné  a  ostřejší  než  jakýkoli  dvousečný  meč;  proniká  až  na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13 Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž 
se budeme ze všeho odpovídat.

Efezským 6:13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, 



všechno překonat a obstát.
14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.

Bůh si přeje, aby všichni lidé poznali pravdu jeho slova a byli spaseni – zachránění před 
trestem za své hříchy – a mohli žít s Bohem na věky  v jeho nebeském království. K tomu však 
člověk nepotřebuje mít 100 % poznání Bible (což je stejně nemožné, protože v takovém případě by 
člověk musel mí mysl jako Bůh):

1 Timoteovi 2:3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Jak velké poznání Písma měl pohanský žalářník z města Filipi,  když se stal  křesťanem? 
Minimální. Uvěřil, že Ježíš Kristus je jeho Pánem a jednat v souladu s touto vírou (byl pokřtěn):

 Skutky apoštolské 16:29 Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu 
padl před Pavlem a Silasem na kolena.
30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"
31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.
33 Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
34 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.

Uvěřil na základě Božího slova, které mu zvěstoval apoštol Pavel a Silas, protože víra  je ze 
zvěstování Božího slova  a zvěstování Božího slova z pověření Kristova:

Římanům 10:13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A 
jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15  A jak mohou zvěstovat,  nejsou-li  posláni?  Je přece psáno:  'Jak vítaný je příchod těch,  kteří 
zvěstují dobré věci!'
16 Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: 'Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?'
17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
18  Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! 'Po celé zemi se rozlehl jejich 
hlas, do nejzazších končin jejich slova.'

Kdy a koho Kristus pověřil zvěstovat Boží slovo? Na prvním místě pověřil apoštoly, aby mu 
získavali učedníky a učili je zachovávat vše, co jim přikázal (včetně toho, aby tito noví učedníci 
získávali další účedníky):

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až  
do skonání tohoto věku."

Apoštolové kázali evangelium. Lidé kteří uvěřili, se stali křesťany a měli stejné poslání jako 
apoštolové – získávat učedníky pro Ježíše:

Skutky  apoštolské  2:36  Ať  tedy  všechen  Izrael  s  jistotou  ví,  že  toho  Ježíše,  kterého  vy  jste 
ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."



37  Když to slyšeli,  byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratří?"
38  Petr  jim odpověděl:  "Obraťte  se  a  každý  z  vás  ať  přijme  křest  ve  jménu  Ježíše  Krista  na 
odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného 
pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

A tak apoštol Pavel poslal mladého křesťana Timotea, aby hlásal Boží slovo, ať příjde vhod, 
či nevhod:

2 Timoteovi 4:1 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro 
jeho příchod a jeho království:
2  Hlásej  slovo  Boží,  ať  přijdeš  vhod  či  nevhod,  usvědčuj,  domlouvej,  napomínej  v  trpělivém 
vyučování.

V dopise Tesalonickým apoštol Pavel píše křesťanům v Tesalonice, že  od nich se Boží slovo 
rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale že se o jejich víře v Boha ví všude:

1 Tesalonickým 1:1  Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši 
Kristu: Milost vám a pokoj.
2 Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v 
našeho Pána Ježíše Krista.
4 Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným,
5  neboť  naše  evangelium  k  vám  nepřišlo  pouze  v  slovech,  ale  v  moci  Ducha  svatého  a  v 
přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás.
6 A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha 
svatého.
7 Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji.
8  Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví  
všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili.
9  Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili 
Bohu živému a skutečnému
10  a očekávali  z  nebe  jeho Syna,  kterého vzkřísil  z  mrtvých,  Ježíše,  jenž  nás  vysvobozuje od 
přicházejícího hněvu.

Když tedy hlásám někomu evangelium, ať již osobně nebo prostřednictvím webovských 
stránek, tak tak činím z pověření Kristova, které je obsaženo v Písmu (Matouš 28:18-20), avšak 
nikoliv jako univerzální lidská autorita k závazným výkladům Písma. Mým úmyslem není získavat 
učedníky pro mne osobně, ale pro Krista,  kteří  budou Kristem spasení a jednoho dne budou v 
Božím nebeském království se všemi spasenými lidmi.

Odpovědnost za zkoumání Boží vůle je na každém jednotlivém člověku, tedy i na Vás. To, 
že existuje mnoho různých učitelů Písma, kteří učí různé věci, Vás nezbavuje osobní odvědnosti 
před Bohem zkoumat, poznat Boží vůli, jednat podle ní a získavat další účedníky pro Krista, kteří  
budou Kristem spasení a jednoho dne budou v Božím nebeském království se všemi spasenými 
lidmi.

Efezským 5:10 zkoumejte, co se líbí Pánu.
Římanům 12:2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 



mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Filipským 1:9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a  
hluboká vnímavost;
10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,
1 Tesalonickým 5:21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;

Podobně, i odpovědnost za zkoumání důkazů o existenci Boha je na každém jednotlivém 
člověku. To, že existuje mnoho různých učitelů (včetně vědců), kteří učí různé věci o Bohu (včetně 
neexistence Boha),  nezbavuje člověka osobní odpovědnosti před Bohem zkoumat a poznat Boží 
existenci:

Římanům 1:18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou 
nepravostí potlačují pravdu.
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé 
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je 
zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a 
čtvernožců a plazů.

Stejně tak, i odpovědnost za zkoumání důkazů o pravdivosti křesťanského náboženství je na 
každém jednotlivém člověku. To, že existuje mnoho různých učitelů, kteří učí různá náboženství, 
nezbavuje člověka osobní odpovědnosti před Bohem zkoumat a poznat pravdivost křesťanského 
náboženství:

Skutky apoštolské 17:22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: 
"Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví.
23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: 
'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:
24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech,  
které lidé vystavěli,
25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává 
život, dech i všechno ostatní.
26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční 
údobí i hranice lidských sídel.
27 Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a 
tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko.
28 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme 
jeho děti.'
29  Jsme-li  tedy  Božími  dětmi,  nemůžeme  si  myslet,  že  božstvo  se  podobá  něčemu,  co  bylo 
vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
30  Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou 
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.
31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. 
Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."

Já jsem Písmo zkoumal s různými lidmi, kteří učili různé věci. Porovnáním jejich učení   s  
učením Boha v Bibli, jsem mohl poznat, když jejich učení jednoznačně odporovalo Bibli (např. 
když učili, že Ježíš není Bůh, nebo že křest není na odpuštění hříchů, nebo že nezáleží na způsobu 
křtu, nebo  že vedle Bible jsou další Bohem inspirované knihy, atd.) a takové učení, o kterém jsem 



byl přesvěčen, že jednoznačně odporuje Bibli jsem odmítl.

Doporučuji  Vám, abyste  využil  talenty,  které Vám dal Bůh, poznával jeho vůli  a  jednal 
podle ní. Máte k tomu k dispozici všemohoucím Bohem inspirované Písmo. Pokud Vám při jeho 
zkoumání budou tyto webovské stránky nějakým způsobem nápomocny, pak splnily svůj účel. 

v Kristu 
Robert Hodanko
18.08.2013


