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1. Vztah Starého a Nového zákona
Běžnou představou o vztahu Nového zákona ke Starému je, že Nový zákon vykládá Starý. Toto domnění se zakládá na
několika souběžných faktech. Za prvé, Nový zákon používá některé starozákonní pasáže způsobem, který při jejich prostém
historickém čtení není zřejmý, 1 a to zvláště za účelem vysvětlení osoby a díla Ježíše Krista. Za druhé, Nový zákon
opakovaně apeluje na ten Starý jako na inspirovaný (2Pt 1,21) výchovný prostředek (Ga 3,24) a kritérium rozsuzování (Žd
4,12) užitečné k učení a k výchově (2Tm 3,16) a to do té míry, do jaké se vztahuje ke Kristu a čte s ohledem na Něj (J 5,39;
Sk 8,35). Za třetí, pokud Nový zákon neupřesňuje význam Starého zákona pro církev, na základě čeho se můžeme
domnívat, že se nemusíme stát židy, abychom se mohli stát křesťany? Nebo, máme-li otázku položit opačně, jaký by pro
nás, původem pohany, měl bez Nového zákona Starý zákon smysl?
Toto v zásadě správné chápání vztahu mezi Starým a Novým zákonem nachází ohlas v řadě evangelikálních
učebnic, 2 avšak nás jako jako letniční staví před ohromný problém, pročež je budeme muset upřesnit. Starý zákon totiž,
máme-li jej chápat v jeho původním smyslu, není ani starý, ani zákon. Zákon, čili „tóra“, je pouze první částí Tanachu, totiž
Hebrejské Bible, jejíž vznik probíhal dávno před tím, než Marie počala z Ducha svatého. I kdybychom se shodli na tom, že
prorocké knihy obsahují předpovědi narození Krista (Mi 5,1) a že i sama Tóra obsahuje předobrazy (např. Izák, srov. Ga
4,28 a Gn 22), prolepse (Gn 3,15) a předpovědi (Dt 18,15), 3 každý starozákoník informovaný o složitém historickém
pozadí Tanachu musí uznat, že původní posluchač daných textů je nevnímal kristocentricky, ale jako výzvu k monoteismu,
k sociální spravedlnosti a k doufání v úspěšnou pozemskou vládu Davidova potomka.

2. Problém, jemuž jako letniční čelíme
Nevnímal-li však původní posluchač Starý zákon kristocentricky, na základě čeho si to může dovolit novozákonní pisatel?
Jak může Matouš na Marii vztáhnout Izajášovu předzvěst „dívky“ (téměř jistě Izajášovy manželky), která „otěhotní a porodí
syna“? 4 A jak může Petr tvrdit, že se o Letnicích děje přesně to, co bylo řečeno ústy proroka Jóele (Sk 2,16), když Jóel
původně prorokuje o zcela odlišné situaci? 5 Věrohodná vysvětlení těchto novozákonních jevů pracují s představou, že
novozákonnímu pisateli se tím či oním způsobem podařilo dát dotyčnému starozákonnímu textu nejen výklad, ale i význam,
který překračuje meze významu jednoduchého a původního. Otázkou, která z toho pro nás letniční vyplývá je, zda jsme
i my jako současní čtenáři obou „zákonů“ povoláni k podobné praxi, totiž zda můžeme při práci s textem Bible konstruovat
nejen výklad, ale i zcela nový význam textu.
Zodpovědět tuto otázku není snadné. Říci, že Duchem naplněný křesťan může na základě své náboženské zkušenosti volně
manipulovat s obsahem Bible jako s materiálem, který mu má sloužit coby ilustrace jeho aktuálních pocitů nebo dokonce
jako nástroj svévolné moci, je samozřejmě vysoce problematické zvláště v kruzích, kde se za inspirované slovo Boží
pokládá Nový biblický slovník a kde je slovo „eisegeze“ obávaným zaříkadlem smrtící kletby. Na druhou stranu,
nevymanili jsme se snad jako letniční z hereze cesacionismu a z osidel historicismu právě skrze trvání na tom, že cokoli, co
Duch činil v biblických dobách, může činit i dnes? A řekne-li pak někdo, že pouze novozákonní pisatelé měli právo
opatřovat Starý zákon novými významy, nehlásá tím vlastně formu částečného cesacionismu? 6 Co když i my můžeme činit
totéž, co Matouš nebo Lukáš? Co když je mezi předuchovnělým subjektivismem a evangelikální frigiditou nějaká třetí
cesta, po níž nás může Duch „uvádět do veškeré pravdy“ (J 16,13)?

3. Apoštolský přístup ke Starému zákonu
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Abychom tuto cestu vydláždili, musíme nejprve lépe pochopit, jak přesně novozákonní autoři se starozákonními texty
pracují. Za prvé je potřeba upřesnit výše naznačenou představu, že Nový zákon ten Starý vykládá. Není to úplně přesné,
protože předmětem výkladu v Novém zákoně není Starý zákon, ale Ježíš Kristus. 7 Novozákonní pisatelé jsou prázdni touhy
po účasti na sporech mezi rabínskými školami 8 a jediné, oč jim jde, je různou formou popsat, kdo je Ježíš a jaký je význam
Jeho díla spásy pro současného člověka. Nová smlouva samozřejmě je pokračováním Božího plánu se starozákonním
Izraelem, čili jeho výkladem. 9 To je však pouze vedlejší produkt toho, že stará smlouva slouží jako referenční rámec,
v němž figurují zcela nové skutečnosti, a to konkrétně narození Ježíše, Jeho pozemské dílo a dílo Ducha svatého v první
církvi. Jednoduše řečeno, novozákonní pisatelé netoužili po zavedení přesného výkladu Starého zákona, ale jako
nábožensky vzdělaní židé jej byli tak plni, že jej nemohli nepoužít, aby v jehož intencích popsali svou zcela novou
zkušenost lásky k Ježíši, duchovního znovuzrození a zmocnění Duchem svatým. Tato zkušenost s Ježíšem byla
nepopiratelná, fyzicky přítomná (1J 1,1; srov. Sk 9,3n) a pro mnohé židy nepřijatelná (L 2,34), takže Ježíše zavrhli, ale On
se stal kamenem úhelným (1Pt 2,7; Ef 2,20). Proč kamenem úhelným, jímž se stavba zahajuje? Proč ne klenbovým
svorníkem, který ji završí? Přeci proto, že Kristus je základem čehosi zcela nového. Zkušenost s Ním byla předmětem
zájmu a tvůrčí činnosti novozákonních pisatelů a Starý zákon byl pro Jeho kulturní existenci tím, čím bylo pro Jeho tělo
Mariino lůno. 10 Ježíš se ke Starému zákonu samozřejmě staví s příslušnou úctou, ale zároveň suverénně („Slyšeli jste, že
bylo řečeno … Já vám však pravím …“ Mt 5,21; Mk 2,24–28). 11
Omezený prostor nepřipouští, abych detailně popsal historické pozadí novozákonního nakládání se Starým zákonem.
Dovolím si jen několik slov. Zvláštním druhem výkladu, který známe zvláště z kumránských svitků, je takzvaný pešerový
výklad 12 . Předpokladem pešerového výkladu bylo, že autor Starého zákona, ač nadpřirozeně inspirován, nebyl si zcela
vědom právě toho významu textu, který se nám naskýtá dnes, čteme-li jej s ohledem na naši aktuální situaci. Mojžíš,
žalmista či proroci, byli dle kumránců písaři eschatologických tajemství, jimž sami nemohli zcela rozumět, na rozdíl od
kumránské komunity, která věrně očekávala návrat Učitele spravedlnosti a jeho skoncování se Svévolným knězem. 13 Pešerová exegeze se v Novém zákoně objevuje tam, kde se Starý zákon využívá jako text svědčící o aktuální mimořádně
důležité současné události, netoliko jako text, který předpovídá budoucnost nebo řeší okolnosti původních posluchačů. 14
Příkladem pešerového výkladu budiž Petrovo použití Jóelova proroctví v samotném ústavním textu letničního hnutí (Sk
2,17–21.39; Jl 3,1–5 [2,28–32]). Petr zde záměrně zaměňuje Jóelovo „potom se stane“ za „stane se v posledních dnech“,
čímž z Jóelova proroctví o materiální obnově Izraele činí eschatologický můstek pro svou vlastní současnost, který má
zdůraznit kontinuitu zaslíbení pro Izrael ve světle současného děje. 15 Je snad Petr svévolným manipulátorem Jóelova textu?
Jistěže ne! Pouze jej interpretuje ve světle nejdramatičtějšího fyzického důkazu Boží činnosti od Ježíšova vzkříšení, když se
objevila znamení ohnivých jazyků (Sk 2,3) a když Duch svatý inspiroval učedníky k vyznávání „velikých Božích skutků“
(v. 11) ve srozumitelné řeči mnoha národů (vv. 4–11). To, co Petr dělá, je reflexe prokazatelné Boží aktivity, resp. aktuální
zkušenosti víry, ve světle Starého zákona.

4. Co Písmo znamená ve světle naší zkušenosti?
Tímto způsobem a jemu podobnými nakládá Nový zákon se Starým pravidelně. Jak píše česko-kanadský teolog Tomáš
Hatina, apoštolská teologie „nebyla založena na historickém nebo literárním čtení Bible, ale ve snaze odpovědět na otázku,
co Písmo znamená ve světle události Krista.“ 16 Z potrestané mluvící ještěrky se stává „ten dávný had, zvaný ďábel a satan“
(Zj 12,9; srov. Gn 3). Z rozostřené postavy Melchísedeka archetyp Krista (Žd 7,1nn). Z exodu Izraele předobraz křtu (Ex
4,23; Ex 14; Mt 3,17). Z příběhu o potopě předobraz křtu (1Pt 3,18–22) a výzva k bdělosti (Mt 24,37). Z Hospodinovy
přítomnosti s Izraelem na poušti sám Kristus (1Kor 10,1–4). Interpretaci tohoto druhu neunikly ani Judovy „desetitisíce
svatých“ (Ju 1,14) z Knihy Henochovy, čili z mimobiblického psudoepigrafu, a to pouze díky zkušenosti vzkříšeného
Krista, kterou umocňoval Duch svatý.
Pro nás jako pro současné letniční křesťany je toto zjištění výzvou. Ježíšovi židovští protivníci „zkoumali Písma a mysleli
si, že v nich mají věčný život“ (J 5,39). Ale Písma svědčí o Kristu! Stejně jako těm židům, i nám se může stát, že budeme
zkoumat Písma a takříkajíc „hledat pravdu“, když se nám pravda dívá do očí z tváře Ježíše Krista, který nás volá ne jako
semitské kočovníky, ani jako krále malého cípu pobřeží, ani jako galilejské rybáře nebo jako farizejské inkvizitory na cestě
do Damašku, ale jako mě a tebe. Jako letniční se domnívám, že kontinualismus našeho hnutí nás musí vést k tomu, že se pro
nás celá Bible stane v jistém smyslu Starým zákonem, jehož výpovědní hodnota spočívá v tom, jak zrcadlí naši současnou
zkušenost s Kristem. 17 Metody výkladu jsou pouze nástroji, a to pešerová metoda stejně jako naše historická, socio-
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pragmatická (vycházející z potřeb komunity věřících) stejně jako socio-kritická (snažící se formovat komunitu věřících). To,
o čem hovořím, se mezi letničními a charismatickými biblisty označuje termínem „pneumatická hermeneutika“, jejímž
základem je předpoklad činnosti Ducha svatého v celém procesu výkladu Bible. Metoda je tedy pouze potřebným
nástrojem, stejně jako rozlišení zákonů na „Starý“ a „Nový“. Důležité je, co Duch praví církvím (Zj 2,11), ať už skrze Starý
zákon, nebo skrze Nový zákon.
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