
Legenda, nebo skutečnost?

Ježíš s otazníkem

Knihovna Beroun 15. 1. 2020° jiří hedánek



Jestliže nebyl vzkříšen Kristus,
pak je naše kázání k ničemu.
Celá vaše víra je k ničemu!

Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové,
protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista.
Jehož nevzkřísil – pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni.
Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni,
pak nebyl vzkříšen ani Kristus!

A jestliže nebyl vzkříšen Kristus,
vaše víra je marná:  ještě jste ve svých hříších.

Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli.

Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život,
jsme nejubožejší ze všech lidí.

1K 15,14-19 B21



• mimobiblické zprávy
• spolehlivost Nového zákona



Thallos



Thallos

Sextus Iulius Africanus

Thallos ve své třetí knize historií
se pokouší tuto temnotu 
vysvětlit jako zatmění slunce. 
Pošetile, podle mého soudu.
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Mara bar Sarapion

https://en.wikisource.org/wiki/
Ante-Nicene_Fathers/Volume_VIII/
Memoirs_of_Edessa_And_Other_Ancient_Syriac
_Documents/
A_Letter_of_Mara,_Son_of_Serapion
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William Cureton (ed.), Spicilegium syriacum:
containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and 
Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English 

translation and notes (London: F. and J. Rivington, 1855)



Mara bar Sarapion = 



Mara bar Sarapion = 



Th=52 = Mara bar Sarapion

Co měli Athéňané z usmrcení Sókrata? Za trest je stihla epidemie a hladomor. 
Nebo obyvatelé ostrova Samos z upálení Pýthagorova? V jediné hodině byla 
celá jejich země zasypána pískem. 
Co získali Židé místo svého moudrého krále? Hned poté přišli o své království. 

Spravedlivě Bůh odplatil moudrost těch tří: 
Athéňané pomřeli hladem; obyvatelé ostrova Samos nadobro pohltilo moře; 
Židé, zničení a vyhnaní ze svého království, utíkají do kdekteré země. 

Ale Sókratés úplně nezemřel, to díky Platónovi. 
Ba ani Pýthagorás, to díky Héřině soše. 
Ba ani ten moudrý král, to díky novým zákonům, které ustanovil.

MbS≻73



Josephus Flavius



Josephus Flavius

Ananos shromáždil veleradu 
a postavil před ní 
Jakuba, bratra Ježíše, který byl nazýván Kristus, 
a některé další. 
Obvinil je, že překračují zákon, 
a dal je ukamenovat.

Starož. 20,9,1



Josephus Flavius testimonium flavianum



Josephus Flavius
V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. 

Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. 

A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky.

Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti.

Ale ti, kdo se stali jeho učedníky, 

se jeho učednictví nevzdali.

Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že je živ;

podle toho byl pokládán za Mesiáše, 

o němž proroci předpovídali zázraky.

výjimečný

učení

al-masíḥ



Tacitus



Tacitus
Proto Nero, aby potlačil pověsti, 
nastrčil jako viníky a s nejrafinovanější krutostí potrestal
ty, kterými lid opovrhoval pro jejich nectnosti 
a které nazýval křesťany. 
Kristus, od něhož své pojmenování získali,
byl na základě odsudku prokurátora Pontia Piláta popraven,
když byl císařem Tiberius;
a ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražena, 
však pouze aby propukla nanovo,
nikoli pouze v Judeji, kolébce té pohromy,
ale i v Římě, kde se všechny hrozné a hanebné věci shromažďují 
a nalézají domov. Letop. 15,44
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RURSUM  ERUMPEBAT

Th=52 MbS≻73 JF=94 Tac.≺117
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Publius Aelius Flegón
Órigenés
Flegón ve 13. nebo snad ve 14. knize Kroniky 
přisoudil Kristu předpověď některých budoucích událostí 
– přitom ovšem v něčem spletl Ježíše a Petra –
a dosvědčil, že se jeho slova vyplnila podle předpovědi.

Proti Kelsovi 2,14
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O zatmění za císaře Tiberia 
– za jehož vlády byl patrně ukřižován Ježíš –
a o tehdejším velkém zemětřesení napsal i Flegón 
ve 13. nebo snad ve 14. knize Kroniky.

Proti Kelsovi 2,33

Th=52 MbS≻73 JF=94 Tac.≺117 Fl.≃II. 



záznamy ze sčítání
hlášení o popravě



Justin Martyr  (†166)
Jakási ves je pak v zemi Judské, 35 stadií vzdálena od Jeruzaléma,
v níž se narodil Ježíš Kristus, jak se i můžete dovědět
ze soupisů vykonaných za Quirinia, 
vašeho předního správce v Judeji. Obrana křesťanství 1,34

A toto že nastalo, můžete se dovědět z protokolů 
sepsaných pod Pontiem Pilátem.

Obrana křesťanství 1,35 a 1,48

Th=52 MbS≻73 JF=94 Tac.≺117 Fl.≃II. o aktech.≃II. 



Justin Martyr  (†166)

To vše o něm [=o Kristu]
Pilát … oznámil tehdejšímu císaři Tiberiovi.

Tiberius tedy, v jehož době vstoupil název křesťané do světa, 
když dostal o tom zprávu ze Syrské Palestiny…

Apologeticus 5,1

Th=52 MbS≻73 JF=94 Tac.≺117 Fl.≃II. o aktech.≃II. 

Tertullianus  (=197)



Lúkiános



Lúkiános

Onoho velkého člověka, který byl v Palestině ukřižován,
stále ještě uctívají za to, že uvedl tento nový kult do života.

z odst. 11

Jejich první zákonodárce je přesvědčil, 
že jsou všichni navzájem bratry,
jakmile se jednou rozhodnou a odmítnou řecké bohy
a budou se klanět tomu svému ukřižovanému mudrci
a budou žít podle jeho zákonů.

z odst. 13



Talmud



Talmud
(†166)

Th=52 MbS≻73 JF=94 Tac.≺117 Fl.≃II. o aktech.≃II. 

(=197)



• mimobiblické zprávy
• spolehlivost Nového zákona



Jsou 4 evangelia spolehlivá?



Jsou 4 evangelia spolehlivá?

spolehlivě dochovaný text?

spolehlivý zdroj historických informací?

spolehlivé vodítko pro život?



NZ je fikce nebo mýtus

= Co se tam píše, není pravda.   NZ lže.

= Co se tam píše, se nestalo.
NZ se musí chápat symbolicky.



Jakýsi Ježíš asi žil,
ale je dávno mrtvý.

⇒ Pisatelé NZ to věděli a podvedli nás. 

⇒ Pisatelé NZ to věděli, ale nepodváděli.
Jen něco špatně pochopili.
Anebo my jsme je špatně pochopili.



NZ je historicky spolehlivý.
Ježíš žil, zemřel a vstal z mrtvých.

⇒ z NZ se spolehlivě dovídáme,
jak žil,
proč zemřel
a zda se můžeme spolehnout, že vstal

a proč; co to dokazuje 



spolehlivost textu
počty rukopisů

stáří nejstarších rukopisů

stáří nejlepších rukopisů

jejich odstup od originálu
jak odpovídá obsah celku, jehož je součástí
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rostoucí počet rkpp
2. st. 2-3. st. 2-4. st. 2-5. st. 2-6. st. 2-7. st. 2-8. st. 2-9. st. 2-10. st.

967

585

370

302

258

179

121

61

12
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P52

Židé řekli: „My nesmíme usmrtit

nikoho.“  Aby to slovo Ježíšovo se naplnilo

značoval, jakou smrtí má ze-

mřít. Vešel tedy znovu do préto-

ria Pilát a zavolal si Ježíše.

a ptal se ho: „Ty jsi král Ž-

idů?“ 

Janovo evangelium, k. 18, z vv. 31-33
líc (popsaný je i rub)

ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΗΜΕΙΝ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΠΟΚΤ

ΟΥΔΕΝΑ ΙΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΛΗΡ

ΠΕΝ ΣΗΜΑΙΝΩΝ ΠΟΙΩ ΘΑΝΑΤΩ ΗΜΕΛΛ -

ΘΝΗΣΚΕΙΝ ΙΣΗΛΘΕΝ ΟΥΝ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ 

ΡΙΟΝ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΗ

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟ

ΔΑΙΩN



ΛΕΥΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΕΙΣ TOΥΤΟ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ

ΕΛΗΛΥΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΙΝΑ ΜΑΡΤΥ-

ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΣ Ο ΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕI-

ΑΚΟΥΕΙ ΜΟΥ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ

Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ

ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥ-

ΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΕΓΩ ΟΥΔΕΜΙΑΝ

král. Já jsem se proto narodil

a proto jsem přišel na svět, abych svědect-

ví vydal o pravdě. Každý, kdo je z pravd-

y, slyší můj hlas. Odpověděl mu

Pilát: „Co je pravda?“. Když to

řekl, šel znova ven za Ži-

dy a sdělil jim: „Já ničeho

Janovo evangelium, k. 18, vv. 37-38
rub (takže to byl kodex)



Xenofón 1800 let
Hérodotos 1500
Pausaniás 1400
Polybios 1200
Josephus Flavius 800
Plútarchos 800
Plinius starší 700
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„Žádné tištěné vydání
možná neodpovídá zcela přesně
a do nejmenšího detailu
původně zapsaným originálům.“



variant: 500 000
slov: 138 000

138 020
138 162
184 590



variant: 500 000
významných: 0,2 ‰





šlo mi o tu tečku uprostřed, ne tu na levém kraji

tohle přečtu

nejasné

Jiří Hedánek (2017) Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents as Prosody. PhD Diss. at Charles University.



To různočtení, 
které nejlépe vysvětluje 
vznik ostatních, 

je nejspíš to původní.



překlady již od konce 2. st.
— 10 000 lat.
— 9 300 dalších

(syr., kopt., gót., etiop., 

armén., gruz., st.slov.)
(koptský z r. 250 má celý NZ mimo Zj,
dva syrské z r. 300 – jeden s většinou 4 evg., 

– jeden s menšími částmi 4 evg.)



Které spisy patří do NZ?
A které ne?



Děkuji za trpělivost.

°jh


