
94. Musí mít člověk nutně k dispozici Bibli, aby byl spasen? 
95. Koho Bůh poslal kázat evangelium? 

96. Jaký má člověk prospěch z Bible, pokud ji má k dispozici?  
97. Jak může kterýkoliv člověk  v kterékoliv době nalézt Boha? 

98. Jakým soudem bude Bůh soudit všechny lidi, včetně těch, kteří se o  Jeho vůli  nemohli  
poučit z Písma?

CO PODLE VÁS BYLO PRO HLEDAČE BOHA AUTORITOU VE VĚCI VÍRY V DOBÁCH 
NEGRANOTNOSTI A NEDOSTUPNOSTI BIBLE, KDY SI ANI NEMOHL OVĚŘIT ZDA JEHO 
HLEDÁNÍ A VÍRA MÁ NĚJAKÉ ZAKOTVENÍ V PSANÉM TEXTU, NATOŽ ABY SI OVĚŘIL, 
ZDA TO VŠECHMO MÁ NĚJAKÝ ROZUMOVÝ A RACIONÁLNÍ ZÁKLAD ? PRO MĚ JE 
ODPOVĚD  JEDNODUCHÁ.  AUTORITOU  PRO  TAKOVÉHO  HLEDAČE  BYL  NĚJAKÝ 
UČITEL,  KTERÉMU  PROSTĚ  MUSEL  IRACIONÁLNĚ  DŮVĚŘOVAT,  ŽE  MU  ŘÍKÁ 
PRAVDU.  KOMU  DŮVĚŘUJEME,  TEN  JE  NAŠÍ  AUTORITOU.  VĚŘÍCÍ  LIDÉ  NEMĚLI 
ŽÁDNÉ MOŽNOSTI JAK SI RACIONÁLNĚ OVĚŘIT A ZDŮVODNIT SVOU VÍRU A BYLI 
ZÁVISLÍ  NA HRSTCE VZDĚLANÝCH  KNĚŽÍ  A MNICHŮ,  KTEŘÍ  LIDEM  ŘÍKALI  JAK 
MAJÍ VĚŘIT. A KDO TAK VĚŘIL, JE SPASEN, PROTOŽE NEMĚL JINOU MOŽNOST. A CO 
BYLO  SPASITELNÉ  DŘÍVE,  JE  SPASITELNÉ  NAVŽDY  AŽ  DODNES  !!!  MŮŽETE 
NAMÍTNOUT, ŽE TEHDY TAKOVÁ VÍRA MOHLA BÝT PLATNÁ POKUD BYLA PŘEDÁNA 
NA ZÁKLADĚ BIBLE. ALE MILIONY NEGRAMOTNÝCH LIDÍ BEZ MOŽNOSTI ČÍST A 
VŮBEC VIDĚT BIBLI, SI TO NEMOHLI OVĚŘIT A NENESLI ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA 
TO KDYŽ NÁHODOU VĚŘILI CHYBNĚ. A PŘESTO BUDOU SPASENI I KDYBY VĚŘILI 
NESMYSLŮM,  PROTOŽE  BŮH  SE  NEPOSTARAL O  JEJICH  ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁNÍ  A 
NEZPŮSOBIL, ABY LIDÉ VYNALEZLI KNIHTISK JEŠTĚ V DOBÁCH APOŠTOLŮ... BŮH 
SE O TO NEPOSTARAL PROTO, ŽE ZŘEJMĚ PÍSEMNÝ KÁNON BIBLE NEZAMÝŠLEL 
JAKO  JEDINOU  AUTORITU  VE  VĚCI  VÍRY  !!!  VZHLEDEM  K  VÝŠE  UVEDENÝM 
HISTORICKÝM FAKTŮM SE NABÍZÍ DVĚ VARIANTY.     1) VZHLEDEM K TECHNICKÉ 
NEDOSTUPNOSTI  BIBLE  A  NEEXISTENCE  JEJÍCH  PŘEKLADŮ  DO  MATEŘSKÝCH 
JAZYKŮ NÁRODŮ, (BIBLE BYLA JEN V LATINĚ, AŽ DO 16. STOLETÍ), A VZHLEDEM K 
MASOVÉ  NEGRAMOTNOSTI  LIDSTVA AŽ  DO  CCA 19.  STOLETÍ,  MUSEL BŮH  PRO 
KAŽDÉ  OBDOBÍ  DĚJIN,  POVOLAT  KONKRÉTNÍ  UČITELSKOU  AUTORITU,  KTERÁ 
POSELSTVÍ  LIDEM  TLUMOČILA.   2)  POKUD  VARIANTU  č.1)  NEUZNÁME,  TEDY 
NEUZNÁME NUTNOST UČITELSKÉ AUTORITY, PAK LOGICKY BIBLE NIKDY NEBYLA 
AUTORITOU PRO UCTÍVÁNÍ BOHA, VÍRU A SPÁSU, PROTOŽE TOMU BRÁNILA JEJÍ 
NEDOSTUPNOST  A  NEGRAMOTNOST  VĚTŠINY  LIDSTVA.  POKUD  PANE  LOGICKY 
UVAŽUJETE, JSEM ZVĚDAV JAK TOHLE ZODPOVÍTE... BUDU TRPĚLIVĚ ČEKAT...

MÁM ZKUŠENOSTI, ŽE LIDÉ V MALÝCH BIBLICKÝCH CÍRKVIČKÁCH RÁDI DO SVĚTA 
VYKŘIKUJÍ  SVÉ BIBLICKÉ TEORIE,  ALE POKUD JSOU KONFRONTOVÁNI TĚŽKÝMI 
OTÁZKAMI, TAK NAKONEC Z DEBATY VYCOUVÁVAJÍ A RADĚJI SE ORIENTUJÍ, NA 
LIDI  NEVZDĚLANÉ  A  NEVĚDOMÉ,  KTERÉ  SNADNĚJI  DOSTANOU  SVÝMI 
JEDNODUCHÝMI SCHÉMÁTKY !!!

* * *



94. Musí mít člověk nutně k dispozici Bibli, aby byl spasen? 

 K tomu, aby člověk byl spasen, nemusí mít nutně k dispozici  Bibli, ale potřebuje slyšet  
evengelium, uvěřit mu  a jednat podle něj (např. být pokřtěn na odpuštění hříchů):

Evangelium je Boží moc ke spáse. Evangelium je dobrá zpráva o záchraně lidí před trestem 
za jejich hříchy, která se opíra o autoritu Boha a její moc zpočívá v tom, že Bůh Ježíš Kristus sám 
podstoupil trest za naše hříchy na kříži,  byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen:

Římanům 1:16  Nestydím se  totiž  za  Kristovo evangelium,  neboť je  [to]  Boží  moc ke  spasení 
každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. 17 Neboť v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k 
víře, jak je napsáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."  (NBK)

1 Korintským 15:1 Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v 
němž stojíte,  2 skrze něž také docházíte spasení (pokud se držíte slova, které jsem vám kázal - jinak 
byste uvěřili nadarmo).  3 Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel 
za naše hříchy podle Písem 4 a že byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem  5 a že se 
ukázal Kéfovi a potom dvanácti.   6  Poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou, z nichž 
většina  dosud  žije  a  někteří  zesnuli.  7  Pak  se  ukázal  Jakubovi,  potom všem apoštolům  8  a 
naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. 

Víra v Pána Ježíše Krista je ze slyšení evangelia kázaného kazateli poslanými Bohem:

Římanům 10:12 Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, 
kdo ho vzývají.  13  Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn."  14  Jak ale 
mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší 
bez kazatele?  15  A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná 
podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!"  16 Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš 
říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" 17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo 
Kristovo.  18  Ptám se ale:  Copak neslyšeli?  Právě  naopak:  "Po celé  zemi  se  jejich  hlas  šíří,  v 
nejzazších končinách jejich slova zní." (B21)

95. Koho Bůh poslal kázat evangelium?

Prvními kazateli evangelia byli apoštolové:

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  
19 Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20 
a  učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 
skonání světa. Amen. (NBK)

Skutky apoštolské 2:14 Petr však [spolu] s jedenácti povstal, pozvedl svůj hlas a promluvil: "Muži z 
Judska i  všichni,  kteří  přebýváte v Jeruzalémě,  toto ať je vám známo a vyslechněte má slova: 
(NBK)

Skutky apoštolské 2:22 "Izraelité, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, toho muže, kterého mezi 
vámi Bůh prokázal divy, zázraky a znameními, které skrze něho Bůh dělal uprostřed vás, jak sami 
víte,  23  toho  jste,  vydaného  z  Božího  uloženého  rozhodnutí  a  předzvědění,  vzali  a  zabili 
ukřižováním skrze ruce bezbožníků.  24 Bůh ho [ale] vzkřísil a zprostil bolestí smrti, protože nebylo 
možné, aby ho držela ve své moci. (NBK)



Dalšími kazateli evangelia byli ti, kteří v evangelium uvěřili, ať Židé nebo pohané: 

Skutky apoštolské 8:1 A Saul jeho zabití schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké 
pronásledování a všichni kromě apoštolů se rozprchli po judských a samařských krajích. 2 A zbožní 
muži pochovali Štěpána a velice nad ním naříkali.  3 Saul však pustošil církev. Vcházel do domů, 
odvlékal muže i ženy a dával [je] do vězení. 4 Ti, kteří se rozprchli, tedy šli a kázali Slovo. 5 Filip 
pak vešel do města Samaří a kázal tam Krista. 6  A zástupy jednomyslně poslouchaly to, co Filip 
říkal, protože slyšely a viděly zázraky, které dělal.  7  Nečistí  duchové totiž vycházeli s velikým 
křikem ze mnohých, kteří je měli,  a mnozí ochrnutí a chromí byli  uzdraveni.  8  A v tom městě 
nastala veliká radost.  9  Jeden muž jménem Šimon však v tom městě předtím provozoval magii a 
ohromoval samařský lid, neboť říkal, [že] je někým velikým.  10  Všichni, od nejmenšího až po 
největšího, ho poslouchali a říkali: "Tento je [jistě] ta veliká Boží moc!"  11  Poslouchali ho však 
proto, že je dlouhou dobu ohromoval svou magií.  12 Když pak uvěřili Filipovi kážícímu o Božím 
království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít.  13 Tehdy uvěřil i sám Šimon, a 
když byl pokřtěn, držel se Filipa. A když viděl, jak se dějí veliká znamení a zázraky, žasl. 14 Když 
pak apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli,  že Samaří přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. 
(NBK)

Skutky apoštolské 16:25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní 
vězňové je  poslouchali.  26  Tu náhle nastalo  veliké zemětřesení  a  celé  vězení  se  otřáslo až do 
základů.  Rázem se  otevřely všechny dveře  a  všem vězňům spadla  pouta.  27  Když  se  žalářník 
probudil  a uviděl,  že jsou všechny dveře vězení otevřené,  vytasil  meč a chtěl  se zabít,  protože 
myslel, že mu vězňové uprchli. 28 Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!" 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.

1 Tesalonickým 1:1 Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a [v] Pánu Ježíši 
Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista.  2 Stále za vás všechny 
děkujeme Bohu a zmiňujeme se o vás ve svých modlitbách; 3 neustále pamatujeme na váš skutek 
víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu před tváří našeho Boha a Otce.  4 
Víme, bratři milovaní Bohem, o vašem vyvolení,  5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve 
slově, ale také v moci, v Duchu Svatém a v naprosté jistotě. Víte přece, jací jsme mezi vámi byli 
kvůli vám. 6 A vy jste následovali náš i Pánův příklad, když jste ve mnohém soužení přijali Slovo s  
radostí Ducha Svatého,  7  takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii i v Acháji.  8 
Vždyť  nejenže  se  od  vás  Pánovo slovo rozeznělo  po  [celé]  Makedonii  a  Acháji,  ale  po  všech 
místech se také roznesla vaše víra v Boha, takže [o tom] nepotřebujeme nic říkat. 

96. Jaký má člověk prospěch z Bible, pokud ji má k dispozici?

V Bibli je zapsáno Bohem inspirované Písmo, které   je dobré k učení, k usvědčování, k 
nápravě, k výchově ve spravedlnosti,  aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému 
činu:

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. (EB)

 



97. Jak může kterýkoliv člověk  v kterékoliv době nalézt Boha?

Tím že bude  Boha hledat:

Skutky apoštolské 17:24 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." (EB)

Člověku, který Boha hledá, se dá Bůh poznat:

Skutky apoštolské 8:26 Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma 
do Gázy." Ta cesta je opuštěná. 27 Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, 
správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten  vykonal pouť do Jeruzaléma 28  a 
nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. 29 Duch řekl Filipovi  :   "Běž k tomu vozu a jdi 
vedle něho!" 30 Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: 
"Rozumíš tomu, co čteš?" 31 On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval 
Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32 To místo Písma, které četl, znělo: 'Jako ovce vedená na 
porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33 Ponížil se, a proto byl soud 
nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl 
ukončen.' 34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě,  
či o někom jiném?" 35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 36 Jak pokračovali 
v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" 38 
Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan,  sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 39 Když vystoupili z 
vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. (EB)

Lukáš 11:9  "A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám 
otevřeno.  10  Neboť  každý,  kdo  prosí,  dostává,  a  kdo  hledá,  nalézá,  a  tomu,  kdo  tluče,  bude 
otevřeno.  11 Který z vás, otců, podá svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Anebo o rybu -  
podá mu snad místo ryby hada?  12  Anebo když poprosí o vejce, podá mu snad štíra?  13  Jestliže 
tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více [váš] nebeský Otec dá Ducha 
Svatého těm, kdo ho prosí?"  (NBK)

 
98. Jakým soudem bude Bůh soudit všechny lidi, včetně těch, kteří se o  Jeho vůli  nemohli  

poučit z Písma?

Spravedlivým soudem:

Skutky  apoštolské  10:34 Petr  tedy  otevřel  ústa  a  řekl:  "Opravdu  shledávám,  že  Bůh  nikomu 
nestraní, 35 ale v každém národě je mu příjemný [ten], kdo se ho bojí a koná spravedlnost. (NBK)

Skutky apoštolské 17:31 protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého 
[k tomu] ustanovil, [o čemž] podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." (NBK)



2 Timoteovi 4:8 Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, 
ten spravedlivý soudce; a nejen mně, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod. (NBK)

v Kristu

12.10.2013

Robert Hodanko


