DEŠIFROVANIE
DA VINCIHO KÓDU
ČASŤ 4.

DA VINCIHO ŠIFRA A BIBLIA

Sir Leigh Teabing v knihe uvádza:
„Biblia je ľudské dielo... v žiadnom prípade nie je dielom Boha. Biblia sa sem
nezniesla na žiadnom obláčiku. Vytvorili ju ľudia ako historické záznamy
búrlivých časov, a od tej doby prešla nespočítateľnými prekladmi, dodatkami
a revíziami. Nikdy v dejinách neexistovala definitívna verzia biblie.“
Da Vinciho kód, str. 261
„Do Nového zákona mohlo byť zaradených viac než osemdesiat evanjelií,
ale nakoniec ich bolo vybraných iba niekoľko – Matúšovo, Marekovo,
Lukášovo a Jánovo.“ Da Vinciho kód,, str. 261
„Bibliu, tak ako ju poznáme dnes, zostavil pohanský rímsky cisár Konštantín
Veľký.“ Da Vinciho kód,, str. 262
„Konštantín inicioval a financoval zostavenie novej biblie, z ktorej boli
vylúčené všetky svedectvá o tom, že Ježiš bol iba obyčajným človekom, a na
ich miesta sa dostali evanjeliá, ktoré ho opisovali ako Boha. Skoršie
evanjeliá boli postavené mimo zákon, zozbierané a spálené.“
Da Vinciho kód,, str. 265.
„Našťastie pre historikov... sa niektoré z evanjelií, ktoré sa Konštantín
pokúšal zničiť, zachovali. Známe zvitky od Mŕtveho mora boli nájdené v 50tich rokoch 20. storočia v jaskyni blízko Kumránu, v Judskej púšti.
Samozrejme sú tu aj Koptské zvitky z Nag Hammádi, objavné v roku 1945.“
Da Vinciho kód,, str. 265.
„... fotokópie zvitkov z Nag Hammádi a od Mŕtveho mora... Najstaršie
kresťanské záznamy. Bohužiaľ nie sú v súlade s evanjeliami, ktoré sú
súčasťou biblie.“
Da Vinciho kód,, str. 277
Poďme sa pozrieť na fakty:
1. Zvitky od Mŕtveho mora
• sú židovské knihy – vôbec nie kresťanské spisy
j• obsahujú židovskú Bibliu (Starý zákon) a ďalšie židovské dokumenty
• zhodujú sa z viac ako 99% s dnešným znením a s textami starými 2000
rokov
Poznámky...

Rozdiely medzi Starým a Novým zákonom
STARÝ ZÁKON

NOVÝ ZÁKON

Súbor židovských kníh spísaný
v rozmedzí 1500 - 300 p. n. l.

Súbor kníh spísaný židovskými
autormi, veriacimi v Ježiša Krista , o
živote Ježiša a rannej cirkvi, a to
cca 10 - 60 rokov po Kristovej smrti.

Texty sú predovšetkým v hebrejčine.

Texty sú v gréčtine.

Posledná kniha bola napísaná okolo
roku 400 pr. n. l.

Posledná kniha bola napísaná pred
rokom 99 n. l. Krátko potom bol
súbor kníh uzavretý.

Súbor kníh („kánon“) bol uzavretý
okolo roku 250 pr. n. l.
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2. Rukopisy z Nag Hammádi
1. boli napísané neskôr než všeobecne prijaté evanjelia, síce v rozmedzí
150-200 n. l.
2. boli napísané po smrti učeníkov, ako boli Tomáš a Filip, ktorých mená
nesú
3. boli napísané gnostikmi, nie kresťanmi
4. kresťanskí bádatelia ich vítajú
5. sú sexistické (Teória, že jedno z pohlaví je nižšie alebo menej schopné)
„Šimon Peter im povedal: ‚Nech Mária od nás odíde, lebo ženy nie sú
hodné života.‘ Ježíš povedal: ‚Dávajte pozor! Povediem ju, aby som ju
urobil mužnou, aby sa stala živým duchom, mužným, podobne ako vy.
Každá žena, ktorá sa stane mužnou, vojde do kráľovstva nebies.“
Tomášovo evanjelium, Logion 114
Gnostické spisy nikdy neboli považované za skutočné evanjelia, ktoré by
mali byť začlenené do Biblie.

2. Prepísanie Biblie?
Revízia: do doby vlády cisára Konštantína sa kópie Biblie rozšírili po celom
svete. Aj keby ich niekto meniť chcel, bolo by to prakticky nemožné. Originály
sa už do tej doby stratili, teda ich tiež nebolo možné zmeniť.
Rozdiely: Do textu sa v priebehu prepisovania vniesli chybičky, no
v žiadnom prípade nedošlo k zmene popisu základných dejinných udalostí
alebo prvkov kresťanskej viery. Moderné preklady Biblie, uvádzajú odlišnosti
medzi rukopismi v poznámkach pod čiarou.
Overovanie parametrov:
1. Koľko kópii máme k dispozícii?
AUTOR

DÁTUM
SPÍSANIA

NAJSTARŠIA
ČASOVÉ
POČET PRESNOSŤ
KÓPIA
ROZMEDZIE KÓPIÍ
KÓPIE

César,
Galské
vojny

1.st. pr.n.l. 900 n. l.

1000 rokov

10

!

Tacitus,
Letopisy

1. st. n. l.

1000 rokov

20

!

Platón,
Tetralogia

4.st. pr.n.l. 900 n.l.

1200 rokov

7

!

Aristoteles 4.st. pr.n.l. 1100 n.l.

1400 rokov

49

!

Katulus

1.st. pr.n.l. 1550 n.l.

1550 rokov

3

!

Homér,
Iliada

9.st. pr.n.l. 400 př.n.l.

400 rokov

643

95 %

Nový
zákon

1. st. n. l.

<100 rokov
(zlomok)

zhruba
25 000

>99 %

1100 n.l.

2. st. n. l.

<250 let
(úplný)
Zostavené podľa Josha McDowella, str. 38
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2. Koľko času uplynulo medzi spísaním originálov a dochovaných
kópií?
Fragment John Ryland
(P52), rukopis uložený
na univerzite
v Manchesteri.

Pochádza z doby
115-130 n.l.

Niekoľko veršov
z Jánovho evanjelia

Bodmerov II. papyrus,
uložený v Ženeve

Pochádza z doby
150-200 n.l.

Takmer kompletné
Jánovo evanjelium

Papyrus Chester Beatty
(P45), rukopis uložený
v Dubline.

Pochádza zhruba
z roku 200 n.l.

Veľká časť Nového
zákona

Spisy cirkevných otcov

Pochádza z doby okolo Citáty z evanjelií
roku 100 n.l.

Kedy bol napísaný Nový zákon?
• Východiskovým bodom v čase: ukrižovanie Ježiša v r. 31 n. l.
• Kniha Skutky neuvádza Pavlovu smrť (67 n. l.) ani nezaznamenáva pád
Jeruzalema v r. 70 n. l. Pochádza z doby pred týmito udalosťami.
• Evanjeliá Matúša, Marka a Lukáša pochádzajú z 50-65 rokov n. l., tj.
z doby, z ktorej pochádza i väčšina listov apoštola Pavla.
• Apoštol Pavol (1. Korintským 15,6) zmieňuje 500 očitých svedkov
Ježišovho vzkriesenia, z nich mnohí stále žili v dobe, v ktorej písal svoje
záznamy a listy.
3. Takže Konštantín skutočne zmenil Bibliu?
Konštantín (cisár Rímskej ríše v r. 313-337 n. l.) mal voči kresťanstvu
ústretový postoj, zrejme z politických dôvodov. Financoval vytvorenie Biblie,
avšak nepísal ju a ani ju redakčne neupravoval.
a) Aj keby Konštantín chcel zasahovať do evanjelií, tie už boli po svete
príliš rozšírené na to, aby mohol zmeniť všetky ich kópie.
b) Rukopisy z doby dávno pred Konštantínom sú prakticky identické so
znením dnešnej Biblie.
c) Kópie rukopisov evanjelií z doby 200 rokov pred nástupom Konštantína
zodpovedajú rukopisom evanjelií po ére jeho pôsobenia, pričom by
vykazovali známky zásahov či významných zmien.
d) Časti týchto evanjelií sú citované v záznamoch predstaviteľov cirkvi pred
Nikajským koncilom a zhodujú sa s dnešným znením evanjelií.
e) Historické pramene sa vôbec nezmieňujú o tom, že by Konštantín spálil
nejaké evanjeliá – či už gnostické alebo kresťanské. Ranná cirkev už
dlho predtým rozpoznala, že gnostické evanjeliá nie sú pravé.
Prečo došlo k zaradeniu určitých kníh do Biblie, zatiaľ čo iné boli
vynechané?
Raná cirkev podrobne skúmala písomné záznamy pomocou troch testov:
a) Je známe, že autorom knihy je buď niektorý z apoštolov alebo jeho
spoločník.
b) Obsah je v súlade s obdržaným apoštolským učením v cirkvi.
c) Všeobecné prijatie knihy v rámci kresťanskej cirkevnej obce.
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„Jednu vec je nutné zdôrazniť. Novozákonné knihy sa nestali pre cirkev
hodnoverné z dôvodu ich formálneho zaradenia do súboru kanonických kníh.
Naopak, cirkev ich zaradila do svojho kánonu, preto že ich už považovala za
Bohom inšpirované, uznávala ich prirodzenú hodnotu a všeobecnú
apoštolskú autoritu, priamu i nepriamu.“
Prof. F.F. Bruce
Kedy?
• 4 evanjelia boli zozbierané veľmi skoro po spísaní Jánovho evanjelia a boli
známe pod spoločným názvom „Evanjelium“ už na začiatku 2. st. n. l.
• Do roku 180 n. l. bolo jasné, že tieto štyri evanjelia si už vydobyli v cirkvi
pevné a uznávané postavenie.
• Kniha Skutky bola prijatá skoro, preto že bola spísaná autorom tretieho
evanjelia (Lukášom), a teda zdieľala autoritu a prestíž tohto diela.
Ignacius a Polykarp (r. 115 n. l.) boli zrejme oboznámení so zbierkou
Pavlových spisov.
2. Petrova 3,15-16 zmieňuje aspoň niektoré Pavlove spisy ako autoritatívne
texty, používané v cirkvi
Origenes (185-254 n. l.) uvádza, že nasledujúce spisy boli prijímané
všetkými: štyri evanjeliá, Skutky, 13 Pavlových spisov, 1. Petrova, 1. Jánova
a Zjavenie. Knihy, o ktorých mali niektorí stále pochybnosti, zahŕňali knihu
Židom, 2. Petrovu, 2. a 3. Jánovu, Jakubovu, Júdovu, Epištolu Barnabášovu,
Pastiera Herma, Didaché a Evanjelium podľa Židov.
Eusebius (265-340 n. l.) uvádza, že všetky zo zvyšných novozákonných
kníh boli prijaté, okrem knihy Jakubovej, Judovej, 2. Petrovej, 2. a 3. Jánovej,
o ktorých niektorí viedli diskusie.
Athanasios (367 n. l.) zaznamenáva prvé zoznamy kanonických kníh,
obsahujúce 27 kníh súčasného Nového zákona.
Koncily v Hippe (r. 393 n. l.) a Kartágu (397 n. l.) boli medzi prvými, kde sa
hovorilo o súbore 27. kníh zostavujúcich Nový zákon. Tento súbor kníh je od
tejto doby všeobecne prijímaný.

4. Čo sa stalo na Nikajskom koncile?
Dan Brown tvrdí:
• Konštantín „povýšil Ježišov stav takmer 4 storočia po Ježišovej smrti“.
• Nikajský koncil v r. 325 n. l. prvý oficiálne odhlasoval, že Ježiš by mal byť
povýšený na „Syna Božieho“ a že „v tomto bode bolo hlasovanie pomerne
tesné.“
K čomu došlo v skutočnosti?:
• Alexandrijský kňaz Arius už skôr učil, že Ježiš bol Bohom stvorený. To
bola pre kresťanstvo zvláštna myšlienka a cirkevní predstavitelia z celého
sveta sa zišli, aby túto otázku vyjasnili.
• Koncil nejednal o tom, či Ježiš bol božského pôvodu, cirkev už v tej dobe
300 rokov chápala skutočnosť, že bol Bohom.
• Koncil diskutoval o tom, či Ježiš existoval od vekov ako Boha, alebo bol
stvorený Bohom Otcom
• K hlasovaniu nikdy nedošlo. Zo všetkých prítomných biskupov (ktorých
počet sa v priebehu zasadania pohyboval medzi 200 a 318) iba 17
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vznieslo námietky proti niektorým pasážam. Iba 2 odmietli podpísať
spoločné vyznanie viery, zrejme z politických dôvodov.
• Koncil vydal prehlásenie vyjadrujúce tradičnú kresťanskú doktrínu, že Boh
Otec a Ježíš Kristus, Boží Syn, sú „jedno“ a „jednej podstaty“. Názor Aria
bol odmietnutý.

5. Došlo k zmenám v Biblii pri preklade?
• Novozákonná gréčtina je akademickým oborom so svojimi vlastnými
objektívnymi pravidlami a význammi.
• Nezávislí vysokoškolskí odborníci rozdielnych vyznaní
Bibliu študujú a prekladajú.

či bez vyznaní

Preklady sa líšia:
• Formálne ekvivalencie usilujú o úplne doslovný preklad.
• Preklady na báze dynamickej ekvivalencie sa snažia o vysvetlenia a určité
zjednodušenia.
• Niektoré preklady (dokončené koncom 16. a na začiatku 17. st.) používajú
starší jazyk,. Iné preklady používajú modernejšie výrazy.
Textové odlišnosti
Príklad 1

•

Marek 1,1: „Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho.“
Niektoré rukopisy neobsahujú slová „Syna Božieho“ (Ecav)

•

Marek 1,11 (vo všetkých rukopisoch): „A zaznel hlas z neba: ‚Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi
zaľúbilo.‘“

Príklad 2
•

Marek 3,14: „Ustanovil ich dvanástich – nazval ich apoštolmi - aby boli s ním a aby ich posielal kázať.“
„Niektoré rukopisy neobsahujú slová nazval ich apoštolmi.“ (Roh, Rk)

•

Marek 6,30 nazýva 12 učeníkov „apoštolmi“ (Lukášovo evanjelium tento pojem zmieňuje šesťkrát.)

Príklad 2

•

Marek 7,4: „Po návrate z trhu nejedia, pokiaľ sa neumyjú. A existuje aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby
ich dodržiavali: oplachovanie pohárov, krčiažkov a medeného riadu.“
Niektoré rukopisy vynechávajú slovo pohárov . (Rk)

Príklad 4

•

Marek 7,24: „[Ježiš] Vstal a išiel odtiaľ do okolia Týru ...“

•

Poznámka pod čiarou: „Týru a Sidonu“

Príklad č. 5: väčší rozdiel…
U Marka v 16. kapitole chýba, v niektorých rukopisoch, posledných 12 veršov
Boli tam vôbec niekedy? Nepridal ich neskôr nejaký opisovač? Neboli odtrhnuté?
•Tieto verše sú uvedené vo väčšine ranných rukopisov.
•Citujú z nich neskorší kresťanský pisatelia pred r. 200 n. l.
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•Väčšina textu je obsahovo uvedená v ostatných evanjeliách.
•Žiadna zásadná dejinná udalosť či prvok viery sa o túto časť textu neopiera.
Čo z toho vyplýva?
•Pri porovnaní s rozsiahlymi „dodatkami a revíziami“ zmieňovanými Danom Brownom ide takmer o bezvýznamné
odlišnosti.
•Biblia v dnešnej podobe je najpresnejšie zachovaná historická kniha.
•Jej spisy sú hodnoverne zachované od čias apoštolov.
•Sám Boh dohliadal nad jej hodnovernosťou pre každú generáciu ľudí.
•Preto ju dnes môžeme s dôverou čítať, skúmať a študovať.
„Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených
bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším.
Dobre robíte, keď naň upriete svoje zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň
a nevyjde vám v srdciach zornička. Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme
nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia
poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého .“
2. Petrova 1,16.19-21
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