
Bible 
2. Timoteovi 3:16-17 - Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a 
usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven 
ke každému dobrému dílu.




Slovo „bible“ pochází z řeckého biblia, knihy (v množném čísle)

Hebrejské slovo tóra (naučení, příkaz, zákon) přeložila Septuaginta do řečtiny jako diathéké (závěť, 
smlouva) a latinské překlady jako testamentum (závěť, odkaz). Staroslověnský překlad použil slovo 
závět a český slovo zákon, které původně snad znamenalo ustanovení a odkaz.

Bible má:
Protestanté - 66 knih, z toho 39 Starý zákon, 27 Nový zákon
Katolíci - 72 knih, z toho 46 Starý zákon, 27 Nový zákon
Pravoslavní - ještě více, za kánonické považují i některé apokryfy
Židé - 24 knih (12 malých proroků -  jedna kniha)

Alexandrijský kánon - Septuaginta LXX- překlad SZ do řečtiny pro potřeby Alexandrijské knihovny 
3.-1. století před nl. - podobný jako katolický SZ
Palestinský kánon - stejný jako protestantský (definitivně schválen po zničení chrámu v roce 70 nl.) - 
od Septuaginty se židé odvrátili i kvůli tomu, že ji ve velké míře používali křesťané.

Zákon (Tóra, Torah) - sbírka pěti knih Mojžíšových  
Proroci (Nevi'im) - sbírka prorockých textů 
Písma (Kethuvim)



Novozákoní kánon se převážně formoval během prvního století

● Obežníky, kolující listy v ranné cirkvi, Kol 4:16 - Až u vás bude tento dopis přečten, 
zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský 

● Petr mluví o Pavlových listech jako o graphê, Písmu, a porovnáva Pavlovy listy s “jinými 
Písmy” 2 Pet 3:15-16 - Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak 
vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci 
zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je 
nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.)  

● V roce 130 n.l. již kánon existoval i když neznáme jeho tehdejší podobu

● Kritéria pro přijetí knih do kánonu: 


● apoštolský původ, 

● zdravé učení, doktríny, 

● byly všeobecně používané církevními sbory


Kánon uzavřen kolem roku 350nl



Antická literatura - nejvíce rukopisů Homérova Iliada. 1757 rukopisů, nejstarší 400 let od originálů.
Nový zákon je podle mnoha historiků vůbec historicky nejdůvěryhodnějším dokumentem
Nový Zákon byl zachován ve více než 5800 kompletních nebo částečných řeckých rukopisech, 10,000 
Latinských rukopisech a 9,300 rukopisech v jiných starověkých jazycích Syrské, Koptské, Slovanské, 
….… 
To je více než jakákoli jiná literatura té doby
Všechny spolu souhlasí a neodporují si
Nejstarší 125 nl. - cca 30-50 let od originálu!
Ve spisech církevních otců z prvních století je více než 86 tisíc citací z NZ

  Jan 18:31-33.                                    Matouš    



Vulgata - Jeroným 4-5 století. - latinský překlad ze Septuaginty, a původních jazyků. Ne moc přesná.

Textus Receptus (přijatý text)-  Erasmus Rotterdamský 1516 - použil rukopisy z 10-12. století (dnes 
už máme rukopisy z 2. století)
Z Textu Receptu - vychází Bible Kralická a King James Bible

Lutherova Bible - 1522 - vycházel z latinské Bible a za pomoci Erasma z Textu Receptu. Starý zákon 
přizpůsobil židovskému Palestinskému kánonu, deuterokanonické knihy nepovažoval za písmo, ale 
doporučoval číst (stejně jako Komenský). Zpochybňoval knihu Ester, Jakubovu a Judovu epištolu, 
knihu Židům a Zjevení Janovo

Kralická Bible - 1564-1568 - Jan Blahoslav. 1579 - šestidílka vč. Deuterokanonických knih

Objevy 20 století - Rylandův papyrus nalezený v Egyptském Fajjumu, nejstarší papyrus s evangeliem 
Jana.
Moderní překlady - ze starších a přesnějších rukopisů, které byly nalezeny ve 20. století. 

Dělení knih na kapitoly pochází od Štěpána Langtona z doby krátce před rokem 1203, dělení kapitol 
na verše posléze učinil  Robert Estienne neboli Stephanus v roce 1551, když pracoval na zdokonalení 
Erasmova Textu Receptu



Ve starých papyrech některé verše chybí, ne proto že by byly vyhozeny, ale proto že původně v 
Bibli nebyly a přidány byly až později. Nejčastěji formou splynutí poznámek přepisovatelů Bible s 
původním textem.

Např. Jan 5:4 - Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom 
zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

Knihy Starého Zákona byli psány asi od 1400 př. Kr. do 400 př. Kr. 

Knihy Nového Zákona byli psány asi od 40 po Kr. do 90 po Kr. 

Od napsaní kterékoli Biblické knihy přešlo 1900 až 3400 let. Za tuto dobu byli originální rukopisy 
ztraceny. Je velmi pravděpodobné, že už neexistují. 


Kopie Bible datované k 14. století po Kr. jsou téměř totožné co do obsahu s kopiemi z 3. století po Kr. 
Když byli nalezeny Svitky Mrtvého Moře, učenci byli šokováni když viděli jak podobné byli s jinými 
starobylými kopiemi Starého Zákona, i když Svitky Mrtvého Moře byli stovky let starší než cokoli 
předtím objevené. Dokonce i zatvrzelí skeptici a kritici Bible uznávají, že Bible byla předávaná po 
staletí přesněji než jakýkoli jiný starobylý dokument.


Neexistuje žádný důkaz toho, že by byla Bible revidována, upravována nebo překrucována jakýmkoli 
systematickým způsobem. Ohromné množství biblických rukopisů usnadňuje poznat jakýkoli pokus 
pokřivit Boží Slovo. Neexistuje významná doktrína Bible, která by byla zpochybněna výsledkem 
malých rozdílů které existují mezi rukopisy.




České překlady Bible 
Bible Kralická - 1579, respektive 1613 - vychází z Textu Receptu, první český překlad, který 
nevychází z latinské Vulgáty. V Kralické bibli se poprvé v českém prostředí objevuje dělení kapitol na 
verše.
Nebo tak Bůh milowal swět/že Syna swého gednorozeného dal/aby každý kdož wěřj v 
něho, nezahynul/ale měl žiwot wěčný. 

Český ekumenický překlad ČEP - 1961-1979 - volnější překlad

Bible, překlad 21. století B21- 2009


Český studijní překlad ČSP - 2009

Jeruzalémská Bible 2009

Pavlíkův studijní překlad Bible - 2014 - není dílem překladatelského týmu, ale jednotlivce, Miloše 
Pavlíka, umřel ve věku 87 let, dva měsíce po dokončení svého díla.
Bible Kralická Revidovaná BKR - překlad Kralické Bible do moderní češtiny, pracuje se na ní.


